
DE SLUITSTEEN

bulletin van het
Cuypers Genootschap



DE SLUITSTEEN

KASTEEL ’DE HAAR’
HAARZUILENS/VLEUTEN (Utr.)

Het bouwen van een kasteel, compleet met voor
burcht, stallen, rijtuigenremise en kerk.
De verplaatsing van een dorp, de aanleg van een 
uitgestrekt park, gerealiseerd in 20 jaar onder 
leiding van dr. P. J. H. Cuypers.

Een proeve van deskundigheid van deze 
totaal-architect, die naast het bouwwerk 
ook zorg droeg voor de inrichting met 
houtsnijwerk, beeldhouwwerk, glas-in-lood, 
meubels en zelfs tafelbestek.

GEOPEND:
1 maart -15 augustus en van 15 oktober -15 november. 

RONDLEIDINGEN:
dinsdag t/m zaterdag om 10.30,11.30,13.30,14.30,15.30,16.30 uur 
zondag om 13.30,14.30,15.30,16.30 uur

Speciale groepsrondleidingen (min. 24 personen) 
mogelijk na telefonische afspraak.

Voor het afspreken van groepen, aanvragen 
informatie tel. (03407) 1275.
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Redactioneel

In dit derde nummer van De Sluitsteen 
zijn enige bijdragen van grotere omvang 
opgenomen. De "Waterstaatskerk" te Ber
gen op Zoom, de H.Maagd Mariakerk, zou 

bijna door sloop verdwenen zijn, wan

neer de koehandel op hoog niveau ge

ëffectueerd zou zijn.
In een uitvoerig artikel wordt de gang 

van zaken bij de tot standkoming van 
een nieuwe Hervormde Kerk te Apeldoorn 
- tevens hofkerk - in alle details uit

gesponnen. Hoewel een voor Nederland 
kenmerkende zuinigheid aan de dag ge
legd wordt, gaat deze grootste dorps
kerk koning Willem I bijna het viervou

dige kosten van wat hij zich had voor

gesteld.
De groei van het gebouwencomplex van de 
Rotterdamse Bank aan het Rokin - nu 
Amrobank - wordt illustratief geschetst, 
omdat dit complex dreigt te verdwijnen. 
In het volgend nummer zal onder andere 
de Agneskerk te Amsterdam van architect 

Jan Stuyt aan bod komen.
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H. Maagd Mariakerk inruilen 
tegen een fantasieloze vervalsing?
Koehandel rond de ’Waterstaatskerk’ 
van Bergen op Zoom

De in 1969 aangevangen restauratie van 
de St-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom 
- een in 1747 (!) in "middeleeuwse" 
trant herbouwde kruisbasiliek - werd op 
10 april 1972 wreed verstoord door een 
felle brand. Dak en middenschip raakten 
geheel verwoest. Onder leiding van de 
toenmalige burgemeester van de stad, 
Louis van der Laar, die als staatssecre
taris nog het eerste restauratiebesluit 
had ondertekend, begon men activiteiten 
te ontplooien met als uiteindelijk doel: 
herstel en herbouw van de St-Gertrudis- 
kerk. De kerk zou en moest herrijzen!
Op 20 november 1985 verklaarde mr drs 
L.C.Brinkman in antwoord op een telex 
van 30 oktober 1985, aan de heer Van 
der Hart, lid van het college van GS 
van Noord-Brabant en belast met de monu
mentenzaken: "in beginsel akkoord te 
kunnen gaan met het restauratieplan 
voor het middenschip van de Grote of 
St.-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom". 
Brinkman verbond hieraan echter de vol
gende voorwaarden:
"1. van het provinciaal bestuur van 
Noord-Brabant verwacht ik een duide
lijke prioriteitsverklaring; ik neem 
aan, dat dat gelet op de inhoud van Uw 
telex niet op bezwaren zal stuiten, 
maar aan een formele verklaring van het 
college hecht ik toch;
2. zowel het gemeentebestuur van Ber

gen op Zoom als het provinciaal be

stuur van Noord-Brabant dienen ermee 
in te stemmen, dat voor de eventuele 
restauratie van de R.K. H.Maagdkerk, in 
deze stukken 0. Lieve Vrouwe Hemelvaart- 
kerk genaamd, geen middelen ter beschik
king worden gesteld dan wel dat eventu
eel dit kerkgebouw aan de bescherming 
van de monumentenwet wordt onttrokken, 
(sic!)
3. het plan, op basis waarvan bij brief 

van 28 juni 1985 subsidie werd verstrekt, 
dient te worden afgewerkt.
4. Alleen op basis van een vaste prijs 

vooraf zal het mogelijk zijn een extra 
rijksbijdrage toe te kennen."
Op 17 december 1985 antwoordden GS van 
Noord-Brabant bij monde van haar voor
zitter Van Agt, dat zij bereid zijn 10% 
van de door de minister te bepalen sub
sidiabele kosten voor het herstel van 
het middenschip van de St-Gertrudis als 
aanvullende bijdrage aan Provinciale 
Staten voor te stellen. Voorts dat zij 
geen enkel bezwaar hebben tegen onttrek
king van de R.K. H.Maagd Mariakerk aan 
de bescherming van de monumentenwet.
Dit laatste, omdat van de zijde van de 
minister "niet gerekend kan worden op 
financiële middelen voor de restauratie 
van de kerk". Met de gestelde voorwaar
den ten aanzien van de restauratie van 
de St-Gertrudiskerk stemmen GS tot slot 
volledig in.
Door herbouw van de St-Gertrudiskerk te 
steunen, met als achterliggende gedachte 
daarin na voltooiing alle katholieke ac
tiviteiten te concentreren, hebben kerk
en gemeentebestuur van Bergen op Zoom 
hun doel bereikt: de H.Maagdkerk in het

centrum van Bergen op Zoom "overbodig" 
maken voor de R.K. eredienst. Onttrek
king hieraan betekent sluiting van de 
kerk, en sluiting nagenoeg zeker sloop. 
In dit artikel wil ik enkele kantteke
ningen maken bij deze affaire: een droef 
unicum in de Nederlandse monumentenzorg, 
in casu handjeklap om twee monumenten.

De H.Maagd Mariakerk 
De R.K. gemeenschap van Bergen op Zoom 
was het sinds 1580 verboden openbare 
uitoefening van de eredienst te prakti
seren. Tot 1818 leefde deze bevolkings
groep een stil en teruggetrokken leven. 
Diverse schuilkerken werden betrokken, 
maar steeds was er ruimtegebrek. Na de 
omwenteling van 1795 probeerden de ka
tholieken dan ook meteen de oude Grote 
of St-Gertrudiskerk terug te krijgen.
Dit stuitte echter op hevig verzet van 
de protestanten. Toen in 1818 pogingen 
werden ondernomen een nieuw kerkgebouw 
te verkrijgen, bleef de kwestie van de 
St-Gertrudiskerk spelen. In 1821 werd 
tenslotte gekozen voor de bouw van een 
nieuwe kerk, dit met name omdat koning 
Willem I ƒ 30.000,- subsidie ter be
schikking stelde voor dit project.
Aan de Markt werden enkele panden ge
kocht, waarvan tenslotte alleen de Gro
te Voetboog, een voormalig gildehuis, 
in 1823 werd afgebroken. In 1824 waren 
de fundamenten voor de kerk gelegd en 
in 1826 was de ruwbouw voltooid. Finan
ciële problemen maakten echter dat de 
afwerking pas in 1829 gereed was. Op 
23 september van dat jaar werd de kerk 
officieel door de Apostolisch Vicaris

Gevel H.Maagd Mariakerk aan de Grote 
Markt (foto Gemeentearchief Bergen op 
Zoom)

van Breda ingewijd. De katholieken ver
lieten daarop hun schuurkerk aan de Ko
renmarkt en Bergen op Zoom was een 
bloeiend religieus centrum rijker.
De bouw van de "waterstaatskerk" was 
een bijzondere gebeurtenis. Na twee 
jaar geharrewar over de locatie van de 
kerk met de protestantse vertegenwoor
digers van de gemeente, werd tenslotte 
een compromis bereikt, dat nu nog 
steeds een unieke afspiegeling vormt 
van de toenmalige verhoudingen. De ka
tholieken wilden hun kerk persé aan de 
Markt, recht tegenover de oude St-Ger
trudis. Overwegingen om het front van 
de kerk aan de Potterstraat te bouwen, 
werden door de katholieken zélf afge-
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wezen. De protestanten wilden echter 

niet dat ze een té dominerende plaats 

aan het marktplein zouden krijgen. 

Synoniem aan de locatie van de oude 

St-Gertrudis werd de katholieke H.

Maagd Mariakerk gebouwd op een binnen

terrein tussen de Markt en de Potter

straat. Over de toren ontstonden zo 

mogelijk nog meer problemen. De pro

testanten stonden erop, dat hij be

perkt bleef tot een kleine klokke- 

toren en geen enkel "manifesterend" 

karakter zou dragen. Hij bleef uitein

delijk beperkt tot een bescheiden 

klokketoren met afgeplatte boventoren, 

die vanaf de straat nauwelijks boven 

de daken van de omliggende huizen te 

zien was. In eerste instantie werd 

slechts de onderbouw voltooid. Dit so

ber uitgevoerde gedeelte met de drie 

toegangsportalen tot de kerk kwam in 

1846 gereed en was vanaf het begin ge

heel wit gepleisterd. In 1857-1858 

werd het oostblok met de drie portalen 

voor de eerste maal verhoogd. Hierbij 

bleef de fraaie fries, die rond het 

eerst gebouwde gedeelte liep, gehand

haafd. Op het verhoogde gedeelte werd 

een bescheiden vierkante klokketoren 

gebouwd, welke aan de bovenzijde was 

afgeplat. In 1879-1880 werd het klok- 

ketorentje op zijn beurt verbouwd door 

de architect P.J. van Genk, die er te

vens een lage spits aan toevoegde. Het 

torentje lijkt een variant te zijn op 

de torenspits van de St-Gertrudis van 

vóór de verwoesting van 1747. Helaas 

verdween in 1900 een groot gedeelte 

van de architectuurdecoratie van het

voorfront (lisenen, pilasters, kapi

telen etc.), waardoor het sobere kale 

blok overbleef, dat men nu ziet.

Door haar ligging hoefde het front van 

de kerk niet een nadrukkelijk represen

tatief karakter te hebben, al werd er 

wel naar gestreefd de ingangspartij als 

zodanig herkenbaar te maken door haar 

sobere architectuur te verrijken. De 

oud-Bergenaar, T.Schaap (overleden te 

Zwolle op 21 juni 1886), schreef in 

1859 over de toren en de ingangspartij 

het volgende:
"Steeds weer praat men over de toren. 

Men wil ze zo graag hoog in de hemel 

doen rijzen, maar steeds liggen die 

godslasteraars weer dwars en geeft het 

gemeentebestuur hen gelijk. Na de laat

ste verhoging hebben wij de hoop opge

geven naast de ingangspartij een hoge 

slanke toren te mogen bouwen. Al het 

geld dat gespaard was, is opgegaan in 

de ophoging van de ingangspartij, ter

wijl het klokketorentje met de twee 

klokken nog voor een groot gedeelte 

betaald moet worden. Het beeldhouwwerk 

dat geplaatst zal worden in de nissen 

boven de portalen kan door het tekort 

aan geld niet besteld worden en de 

tekst in gouden letters op het gevel- 

veld van de toren laat ook nog op zich 

wachten om dat de baronesse haar geld 

liever ziet besteed aan beelden in de 
kerk." 2)

De R.K. H.Maagd Mariakerk is een in 

neoclassicistische stijl uitgevoerde 

hallenkerk. De zijbeuken, uit baksteen 

opgetrokken en gesteund door onder de
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Overzicht interieur H.Maagd Mariakerk in 
(foto Gemeentearchief Bergen op Zoom)

dakgoot afgeschuinde steunberen, bevat

ten simpele rondboogramen. Het dak 

loopt van de zijbeuken stijl op tot de 

nok van het middenschip.

Meestal gaat men in publicaties er van

uit, dat de architect J.Franssen, die 

een tiental jaren later te Roosendaal 

een soortgelijke kerk zou bouwen, de 

hoofdarchitect van de H.Maagd Mariakerk 

was. Zeker is dit echter niet. De werk

zaamheden aan de kerk werden uitgevoerd 

onder toezicht van een aantal architec

ten, hetgeen gebruikelijk was bij een 

"waterstaatskerk". Het plan voor de 

bouw van twee zijtorens naast het in- 

gangsblok, tegen de zijbeuken, moet men 

al in 1858 opgegeven hebben, waarna de 

aansluiting van een ingangspartij op de

de richting van het hoofdaltaar

kerk plaatsvond, die heden ten dage nog 

' te zien is. In het interieur worden de

zijbeuken van het middenschip geschei

den door slanke ionische zuilen. In het 

interieur werd veel pleisterwerk toege

past bij de decoratie. Dit was beschil

derd met "zachte teinten", die een har

monisch interieur tot gevolg hadden.

Het effect van de zachte tinten werd 

gaandeweg gecompleteerd door schilde

ringen - van Guillaume Deumens uit Ven- 

lo, uit 1893, en in 1952 door geschil

derde kruiswegstaties van Joan Col lette 

ter vervanging van de neogotische 

kruisweg in reliëf - én glas-in-lood- 

vensters tussen 1930-1936.

De kerk raakte helaas in 1929 haar 

hoogaltaar kwijt, dat in 1861 was ont-
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Overzicht interieur H.Maagd Mariakerk in de richting van het orgel 
(foto Gemeentearchief Bergen op Zoom)

worpen door de Bergen-op-Zoomse schrijn

werker en orgelkastmaker C.J.Rogier, 

tezamen met de Brusselse architect A. 

Cels, de Turnhoutse firma Peeters-Di - 

voort en de gebroeders Dirckx uit Roo

sendaal. Het orgel, gebouwd in 1863- 

1864 door de gebroeders Ibach uit Bar- 

men (Duitsland), is nog steeds in de 

kerk aanwezig. De kast werd ontworpen 

door de beeldhouwers Peeters-Divoort 

te Turnhout.
ii 3)"Aan Gods huis wordt altijd gebouwd 

is een fameuze uitspraak van de Nij

meegse hoogleraar en P.C.Hooftprijs- 

winnaar Frits van der Meer. De H.Maagd 

Mariakerk is in haar huidige staat een 

fraaie illustratie van deze uitspraak. 

Genoot het barokachtige gedeelte van

het interieur reeds lang alom waar

dering, de latere toevoegingen worden 

heden ten dage niet meer als een in

breuk op het oorspronkelijke interieur 

beschouwd, maar stuk voor stuk als 

kwalitatief goede kunstwerken, die ge

tuigen van het rijke religieuze be

staan van deze kerk.

Stadsbeeld

In het geval van de H.Maagd Mariakerk 

gaat het niet om zomaar een monument.

De kerk is in al haar facetten een oor

spronkelijk en onvervalst document van 

de wedergeboorte van het katholieke le

ven in Bergen op Zoom. In deze context 

dient een opmerking gemaakt te worden 

over de locatie van de kerk. Door haar

zorgvuldig uitgekozen ligging tegenover 

de St-Gertrudiskerk is een stedebouw- 

kundige dispositie in het oude hart van 

Bergen op Zoom ontstaan, die uniek ge

noemd mag worden. Met als "neutraal" 

element het stadhuis als zetel der bur

gelijke overheid aan de Markt tussen de 

kerkgebouwen van de beide confessies in, 

wordt wel op heel bijzondere wijze ste- 

debouwkundig uitdrukking gegeven aan 

de toenmalige staatkundige verhouding 

tussen kerk en staat in het nog jonge 

koninkrijk Nederland: onpartijdig, maar 

bevoogdend stond de overheid te midden 

van de kerkgenootschappen. Dit histo

risch belangrijke gegeven zal door even

tuele sloop van de kerk verloren gaan. 

Tevens zal door het verdwijnen van de 

H.Maagd Mariakerk het stadsbeeld ver

armen en beroofd worden van een karak

teristiek herkenningspunt voor de bur

gers van de stad. Wanneer dit gebouw 

zal worden afgebroken, lopen ook een 

aantal andere panden rondom de kerk on- 

middellijk gevaar te verdwijnen.

Nu reeds lekken snode plannen uit, wat 

men eventueel met een vrijkomende ruim

te ter plaatse van de kerk allemaal zou 

kunnen doen. "De economische ontwikke

ling van Bergen op Zoom - west" staat 

in die plannen centraal, hetgeen er op 

neer komt, dat men een doorbraak wil 

forceren in het oude middeleeuwse stads

gedeelte van de Markt naar de Potter

straat met daarin links en rechts even

tueel winkeltjes. Het is van de zijde 

van het college van B. en W. ronduit on

bezonnen te noemen op dergelijke wijze 

met monumenten in haar stad om te sprin

gen, en waardevol cultuurgoed op te of

feren aan een opportunistische gemeente

politiek. Voor de zoveelste maal doet 

zich een situatie voor, waarbij men een 

gemeentebestuur ernstig moet aanraden 

om eens op bezoek te gaan bij plaatsen, 

waar men reeds ondoordacht te werk ging 

en onvergeeflijke fouten maakte ten aan

zien van de gestelde problematiek. De 

situatie te Alkmaar (St-Dominicus - 

1985), Breda (O.L.Vrouwe Hemelvaart - 

1967) en Zwolle (St-Michaelskerk - 1965) 

zal hen er ondubbelzinnig op wijzen, hoe 

het stadsbeeld van deze steden is ver

schraald en verarmd na afbraak van de 

genoemde kerken. En dan spreek ik niet 

eens over de enorme kapitaalsvernieti

ging die met sloop van een bepaald niet 

bouwvallig kerkgebouw als dat te Bergen 

op Zoom gepaard gaat.

Fantasieloze vervalsing 

Is mij de bovenstaande situatie al een 

ergenis van de eerste orde, bepaald 

woedend kan ik mij maken om de manier 

waarop men in Nederland meent het "mid

deleeuwse" monument te moeten verdedigen 

Naar aanleiding van de "restauratie" van 

de Zaltbommelse St-Maartenskerk heb ik 

reeds eerder een protest laten horen 

tegen de gang van zaken rond de aanpak 

van dit soort monumenten in Heemschut 62 

(1985), 171-173. Restauratie is prima, 

maar om het even wat voor een gebouw 

met welke functie ook, een middeleeuws 

bouwwerk wordt kennelijk geacht her

bouwd of gereconstrueerd te mogen wor

den in "oorspronkelijke middeleeuwse 

stijl". Het resultaat daarvan is op
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zijn zachtst gezegd een bedenkelijk pro

duct. In een tijd, waarin men overvloe

dig geld ter beschikking zou hebben der

gelijke escapades te financieren, zou 

men nog over zijn hart kunnen strijken 

en zeggen: "Ik ben het er niet mee eens, 

maar kom, het monumentenbeleid moet 

toch naar een breed publiek verkocht 

worden". Maar dat men anno 1985 het be

sluit neemt het schip van de St-Gertru- 

dis te herbouwen, vind ik ronduit een 

schande gezien het perspectief van de 

totale monumentenzorg. In Bergen op 

Zoom is de herbouw van het schip van de 

St-Gertrudis gekoppeld aan het laten 

vallen van een jong monument, dat onver

valst getuigd van de Bergen-op-Zoomse 

geschiedenis en kunstschatten herbergt, 

waarop wij zeer zuinig zouden moeten 

zijn. Tegen dit handjeklap rond twee 

monumenten kan men slechts protesteren. 

Tientallen monumenten, alle oorspronke

lijk van karakter, staan over heel Ne

derland verspreid te wachten op restau

ratie, en dat zou men dan moeten uit

stellen (soms definitief) omwille van 

een prestige-project als het herbouwen 

in quasi middeleeuwse stijl van het 

schip van de St-Gertrudiskerk te Bergen 

op Zoom.
In dubbel opzicht is de herbouw van het 

schip een onzinnige gebeurtenis. In 

1747 werd de kerk verwoest door de Fran

sen. De herbouw die daarna geschiedde, 

week al sterk af van de middeleeuwse 

situatie. De aanstaande reconstructie 

van het schip moet men dan ook eigen

lijk definiëren als: "het herbouwen van 

het schip van de St.-Gertrudiskerk in

de "oorspronkelijke" middeleeuwse stijl 

van na' 1747".
Het overplaatsen van de katholieke ere

dienst van de H.Maagd Maria naar de 

straks voltooide St-Gertrudis gaat op 

dit moment vermomd als: "restitutie van 

de St.-Gertrudis aan de katholieken", 

en: "een nieuwe bestemming" voor de St- 

Gertrudiskerk. Een authentiek monument 

wordt aan deze "sentimental revival" 

opgeofferd. Wie heeft ooit kunnen den

ken dat de Nederlandse monumentenzorg 

in twintig jaar tijd zou verworden tot 

wat de Weense literator en kunstcriti

cus, Reinhardt Prissnitz, met betrek

king tot ons land eens noemde: "Wie al

le Güter sind im Holland die Monumenten 

Geschäftsangelegenheit. Heute betracht

man sie, denn nächste Morgen kann es da 
4)für zu spät sein". Tegen deze achter

grond bezien is het overbrengen van de 

negentiende-eeuwse kerkmeubelen van de 

H.Maagd Mariakerk naar de St-Gertrudis 

een zaak, waar een luchtje aan kleeft. 

Puur uit het oogpunt van te maken kos

ten bij de aanschaf van nieuwe banken, 

en zeker niet om hun kunsthistorische 

waarde, zijn de banken in het transept 

van de St-Gertrudis overgebracht. Weer 

even snel zullen ze opgeofferd worden 

aan de vergetelheid, wanneer zich an

dere (nieuwe) mogelijkheden voordoen. 

Ook in het geval van de H.Maagd Maria- 

kerk moet men er, na de H.Hartkerk te 

Breda, op wijzen dat kerkbestuur en 

bisdom besluiten over de hoofden van de 

parochianen heen. Uit een nota van de 

Vereniging Binnenstad (1985), die uit

gebreid ingaat op de problematiek van

de grote gebouwen in de stad, wordt aan- 

getoond dat de St-Gertrudis om haar af

metingen alleen al niet geschikt kan 

worden geacht voor liturgisch gebruik. 

Cor Meerbach schreef in Brabantia (34 

(1985), nr.8 van 8 december) over het 

gebruik van de St-Gertrudis door de ka

tholieken voor de liturgie, dat: "voor 

de parochiegemeenschap het onaanvaard

baar is zich te moeten behelpen met de 

kleine ruimte die beschikbaar komt in 

alleen de transepten van de gerestau

reerde kerk". En juist diezelfde paro

chianen, die niets door kerkbestuur en 

bisdom is gevraagd over een eventuele 

verhuizing naar de St-Gertrudis, juist 

die parochianen spreken zich via de Ver

eniging Binnenstad uit voor behoud van 

de H.Maagd Mariakerk voor hun eredienst! 

Zoals het meestal gaat bij prestige

projecten spelen macht en dwingelandij 

een grote rol. Dat men zich daar te wei

nig tegen verzet en mee laat slepen in 

ongewisse avonturen, zoals de herbouw 

van de St-Gertrudis er een zal blijken 

te zijn, is triest.

Herbestemming

De problematiek rond een eventuele her

bestemming van de H.Maagd Mariakerk is 

gecompliceerd. Wanneer de kerk, na func

tieverlies, blijft staan, dan zal haar 

herbestemming in Bergen op Zoom meteen 

onderwerp zijn van politieke intriges.

Al jaren sleept de herbestemming van het 

uit 1892 stammende en in de jaren 1930 

gerenoveerde Luxor-theater aan de O.L. 

Vrouwestraat. Tot 1980 bleef dit gebouw 

in gebruik als toneelzaal. Elders in

Zijaltaar van O.L.Vrouw in de H.Maagd 
Mariakerk (foto Gemeentearchief Bergen 
op Zoom)

Bergen op Zoom werd in de jaren 1960 "De 

Soelenmat" gebouwd, een sportzaal annex 

expositieruimte, vaak in gebruik als 

nood-toneelaccomodatie. De oplossing van 

het zalenprobleem in Bergen op Zoom 

wordt ook betrokken op de H.Maagd Maria

kerk, die immers met haar voortreffe

lijke akoestiek en orgel een prachtige 

concertzaal zou zijn. Wanneer het aan de 

Vereniging Binnenstad ligt, zal de her

bestemming van de H.Maagd Mariakerk een 

ander verloop krijgen. De vereniging wil 

behoud van de kerk, niet door er wonin

gen in te bouwen, maar in de eerste 

plaats te zoeken naar economische be

drijvigheid in de kerk in de vorm van
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kantoren eventueel met behoud van een 

dagkapel in de kerk. Dit garandeert een 

"levendige factor" aan het marktplein, 

waar mensen komen en gaan.

Hoe dit alles ook zal uitpakken, het 

lot van de onroerende kunstwerken in de 

kerk, zoals muurschilderingen en glas- 

in-lood-ramen, is onzeker. Het is daar

om zaak dat, mocht het tot herbestem

ming komen, een ervaren architect op 

dit gebied een plan maakt. Een grondige 

restauratie van de kerk, inclusief het 

weer aanbrengen van de in 1900 verdwenen 

details van de gevel decoratie, gecombi

neerd met een fantasievolle herbestem

ming, moet toch tot de reële mogelijkhe

den behoren. Met de nieuwe subsidierege

ling van het rijk, ingegaan per 1 janu

ari 1986, en continuering van de terug- 

ploegregeling voor restauratie, moeten 

toch kansen te creëren zijn, die behoud 

van dit monument waarborgen.

Alternatief

Beweert Cor Meerbach in het hierboven 

eerder geciteerde artikel in Brabantia, 

dat de St-Gertrudis een "verstandige 

extra subsidie" ten deel is gevallen, 

ik ben het niet met hem eens. Zijn stel- 

lingname dat Bergen op Zoom een "bruik

bare en daardoor onderhoudbare Gertrudis 

wilde, lijkt in het perspectief van de 

monumentenzorg een haast cynische opmer

king. Met een prachtig monument aan de 

overzijde van de Markt, te restaureren 

voor een klein deel van het nu ter be

schikking gestelde subsidiebedrag, vind 

ik dergelijke opmerkingen getuigen van 

een ernstig tekort aan inzicht in de

landelijke problematiek van de monumen

tenzorg. De St-Gertrudis zal niet 

"schoon herrijzen", zoals oud-burge- 

meester Louis van der Laar Bergen op 

Zoom beloofde. Net als te Zaltbommel 

zal een cultuurgeïnteresseerde, doch 

onwetende massa, zich als toeristen 

vergapen aan een nepkerk, die verkocht 

zal worden als "middeleeuws monument" 

en een "monument van alle Brabanders"; 

de centjes moeten immers verantwoord 

worden. De herbouw van het schip van 

de St-Gertrudiskerk is noch voor de 

Nederlandse monumentenzorg, noch voor 

de locale situatie te Bergen op Zoom 

een goede zaak. Ik laat het niet bij 

afkeuren, maar wil beslist een posi

tief alternatief aandragen, waarvoor 

het nog steeds niet te laat is.

Na de verwoesting van de Domkerk te U- 

trecht probeerde men op allerlei manie

ren de geleden schade te herstellen. De 

oude kerk herbouwen? Zowel het plan van 

Stolk als dat van de architect D.Dijker

hof, beide uit de achttiende eeuw, lie

ten het met hun plannen voor een nieuwe 

lichtbeuk voor de Domkerk niet bij een 

fantasieloze kopie van de oude situatie. 

Zij voegden in onze ogen misschien ge

ringe, maar voor die tijd ingrijpende 

vormwijzigingen door ten aanzien van 

"het origineel". In de jaren twintig van 

deze eeuw deed Slothouwer (TH Delft) 

hetzelfde en nog onlangs presenteerde 

Martin van Dort, in het kader van een 

doctoraalexamen architectuur en restau

ratie aan de TH Delft, een boeiend alter 

natief voor de Domkerk. Dit werd bege

leid door ir C.L.Temminck Groll en ir

H.Hertzberger. Waarom kan een dergelijk 

plan niet onder hoede van een gelijk 

kaliber architecten te Bergen op Zoom 

gerealiseerd worden? Een fris origineel 

plan, gedurfd om zijn uiterlijk en ma

teriaalgebruik en richtinggevend als 

bijdrage tot de problematiek van res

tauratie en hergebruik van oude kerken. 

Niet de H.Maagd Mariakerk had moeten 

worden opgeofferd aan een fantasieloos 

project als het kopiëren van een toe

stand uit 1747 - tóen had men kenne

lijk wel de moed af te wijken van "het 

origineel"! - maar de St-Gertrudis had 

moeten worden herbestemd, en het negen- 

tiende-eeuwse gebouw voor de liturgie 

behouden moeten worden. Dat was niet 

alleen een logisch besluit geweest, 

maar vooral een positieve bijdrage aan 

een weloverwogen monumentenbeleid in 

Nederland.

Erik Maria Dolné

1) Het beeldhouwwerk zou bestaan uit 
een tronende H.Maagd Maria in het 
midden, geflankeerd links door de 
geboorte van Christus en rechts door 
het sterfbed van Maria. Het beeld
houwwerk zou besteld worden te Ant
werpen. In plaats van het sterfbed 
van Maria wilde "de baronesse", 
waarvan de naam onbekend is, de 
visitatie (zie Dagboek T.Schaap, 
p.48).

2) Dagboek T.Schaap (* 20-6-1816,
+ 21-6-1886). Familiebezit Zwolle

3) F. van der Meer, Geschiedenis ener 
kathedraal, Utrecht/Antwerpen 1952

4) Reinhardt Prissnitz, Holland und 
seine Monumenten, Wien 1977, p.26

NASCHRIFT

Afbraak voorkomen

Gelukkig lag bovenstaand artikel vóór 

de brief van de minister van W.V.C. 

de deur uitging, waarin stond dat de 

H.Maagd Mariakerk mocht worden afge

broken, op tafel bij hen, die de minis

ter moesten adviseren over het bouw

werk: de Monumentenraad. Aan de leden 

daarvan is het te danken, dat de in- 

houd ervan werd doorgespeeld aan de 

minister in het advies: de H.Maagd Ma

riakerk moet behouden blijven. Op 7 

maart 1986 deelde de minister van 

W.V.C. in de persoon van mr G.W. van 

Herwaarden aan B. en W. van Bergen op 

Zoom mee, dat zij handelend naar de 

artikelen 14 en 15 van de Monumenten

wet geen toestemming verkregen tot het 

afbreken van de R.K. H.Maagd Mariakerk. 

Wel geeft de minister in een brief van 

10 maart 1986 aan B. en W. van Bergen 

op Zoom te kennen, dat "de waardevolle 

interieurstukken" uit de R.K.Maagd Ma

riakerk naar de St-Gertrudiskerk mogen 

worden overgebracht nu het R.K. kerk

bestuur deze kerk voor de eredienst 

gaat gebruiken. (Voor zover deze al 

niet uit de kerk verdwenen zijn en 

zich in het gemeentemuseum Het Markie

zenhof bevinden!)

Erik Maria Dolné
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Boven: Gereconstrueerde perspectieftekening van de in 1890 afgebrande Hervormde 
Kerk van Apeldoorn, vervaardigd door de auteur aan de hand van oude foto's 
onder: Plattegrond van het prijsvraagontwerp voor deze kerk van Hendrik Springer, 
vervaardigd door de auteur naar de ontwerptekening in het archief van Rijkswater
staat in Gelderland, inv.nr.317
De hoofdafmetingen van de kerk waren: lengte hoofdas 50,5 m; lengte dwarsas 33,6 
m; breedte der armen 24,75 m; hoogte buitenmuren 12,0 m; hoogte gevelfronton 21,0 
m en hoogte torentje 31,4 m.

Een koninklijk geschenk als 
monument van koninklijke 
schraapzucht
De trouwperikelen rond de vorige 
Grote Kerk van Apeldoorn

Medio augustus 1986 is het honderdvijf- 
tig jaar geleden, dat in naam van ko- 
ning Willem I een prijsvraag uitgeschre
ven werd voor de bouw van een nieuwe 
Hervormde Kerk voor Apeldoorn, welke 
van 1839 tot 1841 halverwege de dorps
kern en het koninklijk paleis 't Loo 
onder Waterstaatstoezicht zou verrijzen. 
Het is tekenend voor het culturele kli
maat in die dagen dat de belangrijkste 
Nederlandse vorst daarbij meer waarde 
aan de inhoud van zijn beurs dan aan 
het uiterlijk van zo'n gebouw hechtte, 
en dit - toch zijn eigen hofkerk ! - 
dientengevolge alle sporen van typisch 
Hollandse zuinigheid toont, zeker in 
vergelijking met de bouwpraktijk aan 
andere Europese vorstenhoven.

De bouw kende een lange voorgeschie
denis.
De middeleeuwse dorpskerk was in de 
eerste decennia van de negentiende eeuw 
voor de gestaag groeiende bevolking van 
Apeldoorn meer en meer te klein gewor
den, en al medio 1828 had de plaatse
lijke predikant aan de koning verzocht 
om in het nabij gelegen gehucht De 
Beemte een kerk te mogen stichten, öf 
de oude kerk te mogen vergroten. Het 
Provinciaal College van Toezicht, van 
overheidswege belast met de administra
tie van de Hervormde kerk in Gelder

land, acht het eerste gezien de omvang 
van de gemeente r zowel qua oppervlak
te als qua zielental - onvermijdelijk, 
maar de koning verlangt zowel een ont
werp met begroting voor de bouw van 
een tweede kerk onder de ogen te krij
gen, als de vermoedelijke kosten van 
een vergroting van de bestaande kerk 
te weten.
Tevens doet Willem I de aanbeveling om
"voor zoveel de boven bedoelde plans en
berekeningen nog niet mogten voorhanden
zijn" daartoe van de diensten van 

21hofarchitect H.Lijsen gebruik te ma
ken. Die stukken blijken nog te ontbre
ken, en Lijsen, op 14 oktober 1828 via
de districtscommissaris van de Over- en 

31Middelveluwe, J.A.J. baron van Sloet , 
met het vervaardigen belast, verklaart 
zich - een half jaar later ! - in prin
cipe bereid hieraan te voldoen, of
schoon hij ook betrokken is bij de aan
leg van het Apeldoorns Kanaal, weshalve 
het allemaal wel even kan duren.

Geduurd heeft het zeker.
Van Sloet schrijft het Provinciaal Col
lege nog in mei, dat er ondanks her
haalde aanmaningen zijnerzijds nog 
steeds niets is gebeurd, maar dit ge
zelschap antwoordt niet en laat de zaak 
rusten. Ook door hogere instanties wor
den geen stappen gezet. Van Lijsen 
wordt zelfs helemaal nóóit meer iets 
vernomen.
Drie jaren gaan voorbij, drie jaar lang 
gebeurt er niets. Wat de inertie van 
Den Haag betreft, schijnen de verwikke
lingen van de Belgische Opstand daaraan
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4)ten grondslag gelegen te hebben.
Dan is het kerkbestuur het lange wach
ten beu. De voorzitter van de kerkvoog

dij, J.D. graaf van Rechteren, geeft 
in de bestuursvergadering van 20 mei 

1833 te kennen, dat niet langer afge
wacht kan worden, tot Lijsen uit eigen 

beweging met plannen aan zou komen zet

ten. Op zijn voorstel wordt een nieuw 
adres aan de koning gezonden, en dit 
lijkt de zaak weer in beweging te zet

ten. Iedereen geeft daarbij eerst el
kaar de schuld van de enorme vertra
ging: het Provinciaal College ontwaakt 
uit haar lethargie, en de districtscom

missaris ontvangt op 24 juli 1833, nog 
min of meer als antwoord op zijn brief 

van 8 mei 1829 (!), de mededeling dat 

deze aan haar te wijten is, want "wij 
hebben van onze kant, indertijd, onver
wijld den Heer Minister voornoemd ver

zocht, deszelfs invloed in het werk te 
stellen, ten einde die vertraging te 

doen ophouden". Nu de koning echter 
zelf op spoed aandringt, wordt Van 

Sloet verzocht om andere deskundige te 
nemen "indien de architect Lijsen nog 
niet mogt hebben goedgevonden, om de 
bewuste plannen te leveren", en hij dit 
ook, nadat hij "daaromtrent eene waar
schuwing zal hebben ontvangen", niet 

5)
snel alsnog zal hebben gedaan.

Van Sloet schijnt die moeite niet eens 

meer genomen te hebben, want "niet
tegenstaande alle moeite heeft het mij 
niet moge gelukken ooit enig plan of 
advies van den Architect Lijsen op het 
Loo te kunnen bekomen"; aan hem heeft 
het niet gelegen dat er nog geen resul

taten geboekt zijn; alle aanmaningen 
van het kerkbestuur, van haar voorzit

ter, en van hemzelf, waren tevergeefs; 
"zelfs de bedreiging, om bij onderzoek 

naar deze vertraging de ware oorzaak 
aan Z.M. den Koning te openbaren, heeft 

niet mogen baten". Trouwens, ook het 

kerkbestuur zélf was verder met de be

nen over elkaar blijven zitten.Van 

Sloet acht het dan ook onmogelijk om 
nu, na vier jaar getreuzel, plotseling 

zo snel tot resultaten te komen.
Wel heeft hij alvast zijn mening met 
betrekking tot de vraag, of één grote 
kerk voor heel de gemeente Apeldoorn 
genoeg is, of dat het nodig is om een 
tweede kerk te stichten: hij acht het 

raadzaam zich tot één kerk te bepalen, 
omdat de stichting van een tweede veel 

meer kosten - pastorie en predikant 
bijvoorbeeld - met zich mee zou bren
gen, zodat een bedrag van zeker 
ƒ 16.000,- tot ƒ 20.000,- nodig zou 

zijn.
Belangrijker is, dat de buiten de be
bouwde kom woonachtige gemeenteleden 
zeer verspreid wonen, en de buurtschap 
De Beemte ook met omstreken nog geen 
achthonderd Hervormden telt, en boven
dien zelfs als er hier een kerk zou 
komen, nóg velen uit de naaste omge
ving naar de oude kerk zullen blijven 
gaan, "hetzij uit oude gewoonte; het
zij uit voorkeur voor den Predikant, 
of wel omdat zij toch verplicht zijn, 

zich eens ter weke naar het dorp te 
begeven tot aankoop van levensbehoef

ten", en die van De Beemte dus voor 
weinigen benut zou worden.

Als men tevens "in aanmerking neemt dat 

de Gemeente van Apeldoorn geenszints
onder de vredelievendste ......... (te)

schikken is, dan ware het niet te voor
zien welke twist en scheuring het daar- 
stellen van twee kerken zou veroorzaken'.' 

Daarom acht hij het minder interessant 
wat de belanghebbenden, het kerkbestuur 

en de gemeentenaren, ervan vinden, en 
kan men ook beter niet naar hun mening 

vragen, want "wilde men het gevoelen 
van Kerkvoogden en Notabelen, of van de 
Gemeente zelve inwinnen, of volgen, dan 

ware er weder eene nieuwe, milde bron 
voor adviesen, kabalen en intriges ge

opend, waardoor de zaak opnieuw in het 

oneindige vertraagd zou worden".
Ervan uitgaande dat er inderdaad geen 
tweede kerk komt, meent Van Sloet dat 
vanwege de sterke bevolkingstoename ze
ker vijf- tot zeshonderd zitplaatsen 

extra nodig zullen zijn, en dat het 
twijfelachtig is of de bestaande kerk 

"zulk eene aanzienlijke vergrooting
zoude kunnen ondergaan __ Gezwegen dan

nog van de onmogelijkheid, waarin de 
bekwaamste Architect, wel zou gebracht 
zijn, om bij zóódanig eene vergrooting, 
een uiterlijk aanzien aan het gebouw te 
geven, hetwelk tot sieraad, en niet totO \
spot der Gemeente verstrekke". Daarom 
meent hij, ook terwille van het hof, 

dat het beter is een nieuwe kerk tussen 
Apeldoorn en het Loo te bouwen, omdat 
dit: 1. de mogelijkheid geeft "naar be
lieven een gebouw te kunnen daarsteil en, 

groot en doelmatig voor het gebruik en 
tevens tot ene wezenlijke versiering 
van het dorp"; 2. ervoor zorgt dat de

kerkdienst tijdens de bouw nog onge

stoord in de oude kerk plaats zou kun
nen vinden; 3. resulteert in een "aan

zienlijke vermindering van de kosten" 
aangezien de afbraak van de oude kerk 

nog geld oplevert, waardoor "men op 
deze wijze met het minste geld het 

meeste zoude kunnen doen" - een argu
ment dat elke overheid, en zeker Willem 
I, zou moeten aanspreken -, terwijl de 
kosten nog extra verminderd zouden kun
nen worden door, "daar vele op een to

ren, en klokgelui prijsstellen", de to

ren zoals elders vaak gebeurd is te be
houden, zodat de nieuwe kerk een toren 

ontberen kan, wat het bijkomende voor

deel zou hebben dat de "Architect in 

zijne plannen vrijer (zou) zijn".
In verband daarmee biedt Van Sloet, zij
het met "huiver ......... gezien de groote
moeite en onvermijdelijke onaangenaam

heden, welke hiermede gepaard gaan", 
aan om, nadat de keuze tussen één of 

twee kerken gemaakt zou zijn, met een 
architect naar eigen keuze voor de no
dige ontwerpen te zorgen, die dan ter 
goedkeuring via kerkbestuur en Provin

ciaal College aan de koning gezonden 
9)zouden worden. Het Provinciaal Colle

ge sluit zich bij al deze denkbeelden 
aan.
Maar wéér gebeurt er lange tijd niets: 
snelheid blijkt niet de meest opvallen

de eigenschap van de overheidsbureau- 
cratie bij de afwikkeling van deze zaak 
Eerst een kleine twee jaar later, 6 
juni 1835, bericht Den Haag doodleuk, 
dat door "tijdsomstandigheden" inzake 
deze kwestie nog steeds niets beslist
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is„, maar dat de minister voer de Her

vormde Eredienst nu door de koning met 

een snelle afhandeling belast is.

Ook de minister blijkt het dan met Van 

Slóets ideeën eens te zijn, en stelt de 

koning voor om deze te authoriseren om 

met "een bekwaam architect te zijner 

keuze, tot wiens bezoldiging de noodige 

fondsen zouden dienen te worden aange

wezen, de vereischte plans en begroo- 

tingen te ontwerpen tot het maken van 

een geheel nieuw kerkgebouw aan den 

straatweg tusschen de tegenwoordige

kerk en het Loo, ter plaatse door U.M.
101aan te wijzen.' Later zou Van Sloet 

daarvoor - met succes - een plaats aan 

het einde van de zogenaamde Blinde Laan 

suggereren, met de voorgevel naar het 

Loo gekeerd, zodat men vandaar "reeds 

het volle gezigt op eene regte afstand 
van wel vijf minuten van de kerk (heeft)

....  Alles wat naar het Paleis ging zag

tevens dit gebouw, waardoor dus het ge

heel verfraaid werd ....  Daarbij zal

het nagenoeg op de helft tusschen Apel

doorn en het Loo zijn". Als dan ook nog 

de koninklijke ingang aan de straatweg 

naar het dorp geplaatst zou worden, zou 

dat "veel gemak, en een goed uiterlijk 

ook van die zijde, aan het gebouw kunnen 

geven"
De districtscommissaris is intussen 

enigszins op zijn aanbod teruggekomen. 

Ofschoon hij zich niet aan de gegeven 

opdracht wil onttrekken, komt hij met 

een nieuw voorstel: "daar onze Provin

cie schaars van uitstekende Architekten 

voorzien is, en de ondervinding met het 

Prov. Paleis van Justitie heeft doen

inzien, dat eene openlijke mededinging, 

tot het inleveren van plannen, zelfs 

boven verwachting aan het oogmerk be

antwoord heeft; zoo zoude mij dit mid

del ook het geschikst voor de kerk te 

Apeldoorn voorkomen. Dit werk(t) veel 

minder omslagtig, en dus gemakkelijker 

zijnde, zoo zoude een veel geringer

premie ook voldoende zijn ....  en dan

zou het voorzeker minder kosten, dan 

wanneer een Architect van elders daar

toe ontboden werd, die gewoonlijk 5%
12)van de aannemingssom rekenen .

Het Provinciaal College sluit zich hier

bij aan, maar wil, alvorens tot het uit

schrijven van de prijsvraag over te gaan

wel noq weten "welken vorm Z.M. aan deze 
.. 13)kerk zoude willen gegeven hebben .

De minister antwoordt "dat Z.M. geene

bijzondere begeerte ten aanzien van de

vorm hebbende, oordeelt dat ook deze aan

den smaak van de ontwerper zou kunnen

worden overgelaten", en dat de koning al

leen wenst dat de kerk groot genoeg zal

zijn om ook de toekomstige bevolkings- 
14)groei op te kunnen vangen.

Van Sloet, met het opmaken van een 

prijsvraagprogramma belast, kan dan, na 

bij het kerkbestuur - dat verder vrijwel 

nergens in gekend wordt - inlichtingen 

over de gewenste grootte ingewonnen te 

hebben, op 13 september 1835 zijn con

cept aan het Provinciaal College opstu

ren, met de bedoeling dit door de ko

ning persoonlijk goed te laten keuren. 

Deze stelt de stukken in handen van Van 

Rechteren, behalve voorzitter van de 

kerkvoogdij ook koninklijk kamerheer, 

belast met het toezicht op het Loo. Van

Rechteren en Van Sloet blijken over een 

aantal belangrijke punten wezenlijk van 

mening te verschillen, en de gouverneur 

van Gelderland besluit derhalve Rijks

waterstaat te raadplegen. Op 3 december

1835 zendt hij het concept, met de cor

respondentie van beide heren, naar 

hoofdingenieur J.H.Ferrand die de 

hele handel een week later doorstuurt 

naar ingenieur P. van Loon ', die op 

het eind van de maand een uitvoerig 

rapport uitbrengt, dat door Ferrand 

vrijwel integraal wordt overgenomen.

Dan kunnen in Den Haag voorzichtig wat 

knopen doorgehakt worden.

Willem I zal op 6 maart 1836 zijn minis

ters van Binnenlandse Zaken en Hervorm

de Eredienst opdragen voor een nieuw 

prijsvraagprogramma te zorgen, waarvoor 

hij enige richtlijnen zal geven. Van 

Sloet zal daarna conform deze verlangens 

zijn concept wijzigen, waarna augustus

1836 de prijsvraag uitgeschreven zal 

worden, met als inzendtermijn 1 februari 

1837. Daarna zal door de minister van 

Binnenlandse Zaken een jury benoemd wor

den, bestaande uit de hoofdingenieurs

Goudriaan en Ferrand, en de archi- 
18)tecten Z.Reijers ' en J.Kramer, welke 

op 3 april 1837 haar verslag gereed zal 

hebben. De koning zal alle kosten op 

zich nemen, en hij heeft dat geweten.

Zover was het begin 1836 nog lang niet.

De discussie tussen Van Sloet, Van Rech

teren en Van Loon heeft zich dan juist 

toegespitst op een zestal zaken.

1. De mededinging van buitenlanders.

Van Sloet had hen, in navolging van

de prijsvraag van Gedeputeerde Sta

ten voor het Paleis van Justitie in 

Arnhem, willen buitensluiten, en de 

minister meende later dat hun deel

name "geen goeden indruk" zou ma- 
191ken , maar Van Rechteren verwerpt 

dit: want ofschoon "door slechts 

projecten van bouwkundigen binnen

dit Rijk toe te laten, ....  aan het

belangrijke vak der bouwkunde eene 

over het algemeen zeer noodige aan

moediging gegeven (wordt), (worden)

....  aan den anderen kant, ..... op

die wijze misschien zeer goede plans

van buitenlanders geweerd, en daar- 
20)mee de zaak zelve benadeeld .

Van Sloet blijft echter tegen, want 

"dat onze bouwkunde veel ten achte

ren is, en alle aanmoediging behoeft 

en verdient, wordt door een ieder, 

ook door den Heer van Rechteren er

kend. Ik weet geen beter middel 

daartoe, dan het uitloven van derge

lijke premien. En, ofschoon wij ten 

achteren zijn, zo gaan wij toch se

dert eenige jaren goed voorwaarts, 

en bestaat er vele liefhebberij voor 

dit vak, uitwijzende de 30 Plannen, 

welke voor ons Paleis van Justitie 

zijn ingezonden, en waaronder door 

kenners vele schone stukken zijn op- 

gemerkt. Ik geloof dus niet, dat er 

gevaar bestaat om geene goede plan

nen te zullen krijgen, en ik zou 

derhalve gaarn vreemden uitgesloten

zien. Mij dunkt ons Nationaal gevoel 
21)pleit ook zeer daarvoor". '

Maar ook Van Loon heeft zich tegen 

het weren van buitenlanders gekeerd,
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want hoewel men er dan zeker van zou 

kunnen zijn "dat men het zijne zoo 

veel mogelijk hierin toebrengt, om 

het vak van Bouwkunde bij ons voor

te staan en aan te moedigen, ....

is het (ook) mogelijk dat men daar

door verstoken zal blijven van veele 

goede plannen en bouwkundige teeke- 
ningen. Daar (mijns inziens) het 

Hoofddoel moet wezen om goede plan

nen te bekomen en niet om het vak 

van bouwkunde bij ons aan te moedi

gen, zoo zoude ik van oordeel wezen 

de vreemden niet te moeten uitslui
ten".22' Overigens gelooft hij niet 

dat er veel vreemdelingen mee zullen 

doen. Daarin heeft hij gelijk gekre

gen; hoewel Willem I de prijsvraag 

voor allen openstelde, hebben alleen 

Nederlanders meegedaan.

2. De noodzaak van een toren

Het kerkbestuur had een klok ver-

lanqd "ten einde het aangaan der 
23)kerk bekend te maken" ', maar Van 

Sloet raadt een toren met klem af, 

omdat de oude kerktoren net opge

knapt is - ook een uurwerk is dus 

overbodig - en een goede toren 

liefst 50% aan extra kosten beteke

nen zal, want "op een kolossale kerk 

voegt ook een torentje geëvenredigt 

aan het gebouw. Een popachtig klein 

torentje zou strijdig zijn met alle 

goede smaak en bouworder". Wie het 

uiteindelijk uitgevoerde ontwerp be

ziet, kan hem niet geheel ongelijk 

geven. Bovendien zijn de ontwerpers 

"veel minder gebonden in hunne plan

nen, wanneer er geen toren vereischt

wordt, dewijl wanneer de Grieksche 

bouworder mogt verkozen worden, een 

toren altijd slechts daarbij 
voegt".24}

Van Rechteren is het daar zeer mee 

oneens, want, "een toren mag wel is 

waar wat kostbaarder en in de Bouw

orde eenigermate bezwaarlijker zijn" 

de afstand van de voorgestelde bouw

locatie tot de dorpskern is te groot 

om de oude toren voor de nieuwe kerk 

te kunnen gebruiken. Hij meent, "dat 

op of aan de kerk (dus) een torentje 

staan, en ter bekwamer plaatse een

uurwerk aangebragt worden moet ....

(wat) met eene goede geregelde bouw

orde niet onvereenigbaar voorkomt, 

vooral, wanneer een ronde kerk wordt 

gebouwd, in welk geval een Toren op 

dezelve veel eer tot verfraaying 

zoude kunnen verstrekken; terwijl 

men bij het zetten van kerken tegen

woordig zeldzaam eene der hoofd

bouworden slaafs volgt, maar veelal 
■ I ii 25)eene gemengde bouworde gebruikt .

Van Sloet meent echter dat als klok 

en uurwerk werkelijk "volstrekt

noodzakelijk zijn ....  het uurwerk

(dan) zeer wel in een frontispiece

(is) te plaatsen en men ....  een

klok op eene, weinig in het oog loo- 

pende plaats, aan de zijde der kerk 

(zou) kunnen hangen, om deze beide 

redenen behoeft men geen kostbaren
toren te bouwen ....  (want wil) een

toren tot sieraad strekken, dan moet 

dezelve evenredig aan het gebouw 

zijn, en dan kost bij zulk een kolos 

saai gebouw de toren zoo veel als de

kerk. Tegen alle tórentjés moet ik 

mij stellig verklaren. Op een koepel' 

kerk zou mijns inziens een torentje 

het minst voegen, dewijl daarvoor de 

deftige stijl van het gewelfde dak 

geheel verloren zou gaan". Hij is er 

steeds méér van overtuigd dat een 

toren overbodig is, en acht het be

ter dat dan ook "stellig in het 

Programma uit te drukken", waarbij 

dan wel een "geschikte plaats voor

een uurwerk en klok moet worden aan-
26)gewezen .

Dit gebeurt echter niet. De ingeni

eur heeft ook hier de zijde van de 

kamerheer gekozen en gesteld: "eene 

toren ofschoon niet colossaal, zal 

naar mijn inzien het geheel niet 

ontsieren maar in tegendeel strek

ken om daaraan het deftig uiterlijk 

eener kerk te geven". Daarvoor moet 

men zeker geen drempels opwerpen, 

zodat men het weglaten van een to

ren niet opzettelijk voorschrijven 

moet; integendeel, men dient "dit 

aan den goeden smaak van de bouw

kundige overlaten, en zulks in het
27) . .

programma te vermelden". Dat is 

dan ook geschied: uiteindelijk is 

het "aan den bouwkundige vrijgela

ten, al dan niet een toren, hetzij
28)groot of klein, te ontwerpen". '

3. Alle vrijheid voor de ontwerper

Slechts "het uit- en inwendige van 

dit gebouw, zonder met sieraden over' 

laden te zijn, moet van eene schoone 

en edele bouworde zijn. De keus der 

bouworde, en de vorm der kerk, het

zij vierkant, langwerpig, rond,

ovaal of achtkant, wordt aan den
29)bouwkundige overgelaten .

Maar ook aan dit artikel was een 

langdurige discussie voorafgegaan.

In het concept van Van Sloet was aan 

de plattegrond nog geen woord gewijd 

en alleen gesteld dat de kerk geheel 

vrij zou komen te staan en derhalve 

"niet alleen de voor- maar ook de 

achter- en zijgevels smaakvol behan

deld (moesten) worden".

Van Rechteren wil, gesteund door de 

minister, de potentiële inzender
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speciaal op de mogelijkheid van een 

ronde kerk wijzen; Van Sloet echter 

niet, want, "ofschoon ik eene ronde 
kerk niet ongeschikt acht, zoo houde 

ik het er echter voor, dat er ook 
zeer doelmatige andere fatsoenen op 

te geven zijn. De keus der bouworden 

is geheel aan de bouwkundigen ovei 

gelaten en al zoo is de ronde vorm 
niet uitgesloten. Maar hen nog by- 

zonder op eene ronde vorm opmerkzaam 
te maken, zoude mijns inziens, eene 
zijdelingsche wenk zijn, dat men de
zelfde verlangde, waardoor de vrij
heid in de ontwerpen zeer belemmerd

. ,i 31) zou worden .
Van Loon kiest ook hier voor Van 
Rechtererr. Omdat de kerk geheel op 

zichzelf zou komen te staan, meent 

hij "dat eene ronde of ovale vorm 
misschien boven andere te verkiezen 
ware", we’shalve het hem zinnig lijkt 

om bekend te maken "dat deze vorm 
§yen min dan andere uitgesloten 
iwordt". Noodzakelijk lijkt het hem 

Voorts de afstand op te geven "waar
op dezelve van alle zijden te zien 
zal zijn, ten einde zelven daaruit 

dë meest geschikte uiterlijke vorm
en proportien (te) kunnen bepa-
. „ 32)len .

' Willem I tenslotte wil zich hier
over niet uitspreken. Wat hem be
treft mag de kerk vierkant, langwer
pig, rond of ovaal zijn, en moet men 
zich in deze onthouden van aller
hande voorschriften, "waaromtrent 
het den Koning meer verkieslijk is 

voorgekomen de denkbeelden en de

smaak van bouwkundigen af te wachten, 
h 33)dan deze voor te schrijven .

Later zou Van Rechteren de koning 

nog attent maken op de octogonale, 
in 1837-38 gebouwde, Nieuwe Kerk in 
Arnhem van stadsarchitect Antony 
Aytink van Falkenstein , maar de

ze suggestie bleef zonder gevolgen.
In ieder geval Van Sloet zal gezien 

zijn kritiek op een combinatie van 
koepelkerk en torentje wel niet erg 
van dit gebouw onder de indruk zijn 

geweest.
4. De omvang van de kerk

De bestaande kerk telde slechts 932 

zitplaatsen, en het kerkbestuur 

achtte voor de nieuwe nagenoeg het 
dubbele - 1800 - gewenst. Van Sloet 
heeft daarop echter een aantal zit
plaatsen in zijn concept-programma 

op 1200 voor de begane grond be
paald - benevens een hele collectie 
bijzondere gestoelten voor koning, 

hof en diverse kerkelijke colleges. 
Hij wil in ieder geval in het pro
gramma de bepaling opnemen dat er 
geen galerijen ontworpen mogen wor
den om "wanneer de kerk eens weer 

te klein mogt zijn, dit als een
laatst redmiddel te kunnen bezi-

I. 35) gen .
Ook Van Loon, aan wie vervulling van 
de koninklijke eis, dat de kerk zo
danig ontworpen moest worden dat zij 
altijd een steeds toenemende bevol
king moest kunnen blijven bevatten, 
voorkomt "bijna onmogelijk te zijn", 

raadt het aanbrengen van galerijen 

af, omdat deze de kerk ontsieren

"door evenwichtigheid in de bouworde 

te storen", licht zullen wegnemen en 
het bankenplan in de war zullen bren

gen - kortom: "beter en vooral fraay- 
er acht ik het, dat de binnenruimte 
zoo groot worde genomen, dat men 
geen Gallerij behoeft".^) Wenselijk 

zijn daarvoor zijns inziens ruime 

gangen om ook extreme drukte nog ge
deeltelijk met staanplaatsen op te 

kunnen vangen.
Het aantal zitplaatsen is na veel ge- 
gochel met getallen uiteindelijk op 

1800 tot 2000 gesteld (waarvan 
(toch !) 600 in galerijen), hoewel 

Van Sloet vreesde, dat zo de nieuwe 
kerk "een kolossaal gebouw (worden)

zal, en deze dorpskerk ........ eene
der grootste kerken van ons Vader

land (zal) worden", omdat de Wal- 
burgskerk in Zutphen 1500, de Dom 
van Utrecht nog geen 2000 zitplaat

sen bezat, en een nog grotere kerk, 
ook in verband met de verstaanbaar

heid van de predikant, nauwelijks
,... . 37) mogelijk is.

De minister voor de Hervormde Ere
dienst, F.W.F.T. baron van Pallandt 
van Keppel, vindt dit onzin: een ge
bouw voor 1800 personen hoeft hele

maal niet kolossaal te worden; de 
kerken van Utrecht en Zutphen kun
nen niet ter vergelijking aangevoerd 

worden, "daar niet het groot getal 

zitplaatsen in dezelve, maar de Go- 
thische bouworde deze kolossaal 
maakt" - in Apeldoorn dient dus een 
kerk "in den modernen smaak" gebouwd 

te worden, d.w.z. veel lager dan een

gotische kerk, en het is dus nodig, 
dat men de inzenders duidelijk maakt 

"dat men geen kolossaal Gothisch ge
bouw verlangt" .38)

Over de bouwstijl - klassiek, go

tisch of nog iets anders - werd ech

ter geen bepaling in het definitieve 
programma opgenomen. Wel is het 
uiteindelijk bekroonde bouwplan - 

van Hendrik Springer - in neoclassi
cistische trant ontworpen.

5. In direct verband met de omvang 

stond natuurlijk de prijs.

Noch Van Sloet, noch Van Rechteren 
hadden hierbij stil gestaan, maar 

Van Loon acht een maximum zeer wen

selijk, omdat het merendeel van de 
ingezonden plannen anders toch be

slist te duur zal blijken.
Willem I denkt daarop met ƒ 40.000,- 
tot ƒ 45.000,- te kunnen volstaan, 

maar Van Sloet komt deze som veel te 
gering voor, omdat geen kerk in het 
land meer zitplaatsen heeft dan nu 

voor Apeldoorn op het programma 
staan, en "men met moeite, een ge
schikt plan voor het Prov. Geregts- 
hof voor ƒ 140.000 heeft kunnen 
krijgen", terwijl uitvoering van de 
meeste andere ingezonden plannen 
aanmerkelijk meer gekost zou hebben 

- zodat men "dus minder naar het 
schoonste en doelmatigste, dan naar 
het goedkoopste heeft moeten omzien" 
Wat dat betreft, "ons vaderland kan 
op weinig schone gebouwen bogen, en 
ik zal het dus van belang achten om 

naast het Koninklijk Paleis eene 
kerk te kunnen daarstellen onzer
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Twee bouwtekeningen van de Nieuwe Kerk in Arnhem, afkomstig uit het Gemeente
archief te Arnhem (foto's Gemeentearchief Arnhem)

De Nieuwe Kerk in Arnhem heeft de volgende hoofdafmetingen: doorsnede octogoon 
22,7 m; hoogte romp 13,4 m; hoogte koepel 21,8 m en hoogte torenvaantje 30,75 m.
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bouwkunde en dezelver plaats tot
eere" - en daarvoor is beslist meer

. . .. 40)geld nodig.
Met het gevolg, dat de koning nu een 
begroting verlangt.
Ferrand belast 29 mei 1836 Van Loon 
weer met deze taak, en "daar het on
mogelijk is een raming van kosten te 
maken van een project welke nog niet 
bestaat", dient deze daarbij als ver
trekpunt te nemen de vraag, wat een 
Hervormde kerk voor 1800 zitplaatsen 
ongeveer kosten zal "onder bepaling
van het nevens deze ter leen gaande 

411programma". Goed twee weken later 
is deze globale begroting gereed; de 
hoogte van het bedrag, ƒ 75.507,91, 
geeft Van Sloet gelijk.
Hierbij had Van Loon 21 zitplaats 
per vierkante meter tot norm genomen, 
wat een zitruimte van 720 m2, met 
gangen: 900 m2 geeft. Deze oppervlak
te wordt - bij een muurdikte van 1,3 
meter - gegeven door een uitwendige 
lengte van 38,8 meter en een idem 
breedte van 25,3 meter; daarbij komt 
nog een consistoriekamer. Voorts was 
hij voor het gemak uitgegaan van een 
basilicale opzet, de zijmuren 10,8 
meter, de lichtbeuk 20,0 meter hoog, 
de drie schepen door een arcade van 
tien zuilen gescheiden. Tevens is op 
vier ingangen en tweeëndertig rond- 
boogvensters gerekend; daarbij kwam 
dan nog inwendig een serie pilasters,
uitwendig een rij steunberen, en aan 

. . . 42)de voorzijde een peristyle bij. 
Ferrand meent daarop dat een maximum 
van f 85.000,- tot ƒ 90.000,- wense

lijk is, waarbij hij tér overweging 
geeft, dat de Nieuwe Kerk in Arnhem 
met bijna 1000 zitplaatsen al 
ƒ 52.000,- zal kosten, terwijl enige 
jaren terug een katholieke kerk in 
Tilburg bij gelijke oppervlakte voor 
ƒ 60.000,- aanbesteed was.^^ De 

minister acht de opmerkingen van Van 
Sloet en Ferrand niet ongegrond, en 
Willem I geeft uiteindelijk 5 augus
tus 1836 te kennen, dat de maximum- 
bouwsom dan maar op ƒ 85.000,- ge
steld zal moeten worden.
Dit touwtrekken rond de prijs van de 
nieuwe kerk vormt niet het enige be
wijs van overdreven zuinigheid van 
de overheid. Zelfs op zoiets kleins 
als de premie voor de prijswinnaar 
heeft men trachten te bezuinigen.
Van Sloet was daar al mee begonnen 
door te stellen, dat voor het Ge
rechtshof indertijd weliswaar ƒ 500,- 
uitgeloofd was, maar men hier wel 
met ƒ 400,- zou kunnen volstaan, en 
het Provinciaal College vraagt zich 
daarop af, of het misschien niet ook 
voor honderd gulden minder zou kun
nen gezien de grote kosten die de 
bouw so wie so al met zich mee zou 
brengen. De minister had deze vraag 
toen al aan de koning voorgelegd, 
die geantwoord had dat ƒ 400,- het 
maximum was. De minister voegt daar 
nu aan toe, dat als ƒ 300,- voldoen
de is, men zich natuurlijk tot die 
som beperken moet.
Helaas voor de koning, Van Sloet 
heeft intussen deskundigen geraad
pleegd, en die hebben hem duidelijk
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gemaakt, dat een premie van ƒ 400,- 

al minimaal is voor "de groote moei

te", omdat de kerk "van eene buiten

gewone grootte...... groter dan el

ders ten platten lande" moet zijn, 

en dat aan de kosten die dat met 

zich meebrengt, een "premie van

ƒ 100 meer of minder niets af- 
441doet . ' Het Provinciaal College,

dat immers nog honderd gulden wis

selgeld achter de hand had, ant

woordt daarop dat "hoezeer ons de 

som van ƒ 300 voldoende was toege

schenen", er bezwaren bestaan 

tegen een premie van ƒ 400,-, "welke

evenwel dan ook als maximum behoort 
45)beschouwt te worden".

Andermaal jammer voor de koning, 

maar dan blijkt Van Rechteren een 

bedrag van ƒ 600,- als minimum te 

beschouwen. Uiteindelijk wordt het 

ook dit bedrag, omdat zowel Van 

Loon als Van Sloet zich daarbij aan

sluiten. Laatstgenoemde wees er al 
eerder op, dat een te lage premie 

tot gevolg zou kunnen hebben dat 

"geene bekwame bouwkundige" zich zou 

verwaardigen mee te doen, zodat "het 

zou kunnen gebeuren, dat geeneen 

plan zou kunnen gevolgd worden". De

hele prijsvraag zou dan tijdverspil- 
461ling betekenen. '

Welhaast profetische woorden

Onder de inzenders van de achttien bin-
47)nengekomen ontwerpen bevonden zich 

vermoedelijk slechts twee (!) min of 

meer ervaren professionele bouwmeesters: 

prijswinnaar Hendrik Springer (1805-

1867) met "Looft den Heere in zijn Hei-
48)ligdom", architect uit Amsterdam ,

en de indiener van het eervol vermelde

ontwerp "Ter Mededinging", Arend Rooden-

burg (1804-1884), hoofdonderwijzer aan

de Haagse tekenacademie, maar zich hier
49)opgevend als architect uit Den Haag . 

"Grote" namen als Adams, Kramm, Molken- 

boer, Romein, Suys, Tollus of Zocher 

ontbreken geheel. Als men afziet van de 

zeer jeugdige Johan Franciscus Schee

pers (1818-1886) uit Groningen - inzen

ding onder het motto "Hoop" -, later
50)stadsopzichter en tekenleraar aldaar , 

zijn het allemaal onbekenden, soms niet 

eens uit het bouwbedrijf afkomstig: ook 

een legerofficier en twee boekverkopers 

hebben zich tot een inzending geroepen 

gevoeld. '

Geen wonder dus, dat de keuze zeer be

perkt bleek en de jury op 3 april 1837 

tot de conclusie moest komen, dat 

slechts één - namelijk Springers - ont

werp, hoe duur ook, voor uitvoering 

vatbaar was, en dat alle anderen ten 

enen male onvoldoende werden bevon- 
den.52’

In hun rapport oordelen Ferrand, Goudri- 

aan, Kramer en Reijers dan ook:

1. Dat het ontwerp, ingezonden onder 

het motto "Looft den Heere in zijn Hei

ligdom" zich "verre boven de anderen 

(onderscheidt) zoo ten aanzien van de 

bouwkundige schoone vormen en verdee- 

lingen, als met opzigt tot de doelmati

ge wijze waarop hij hetzelve aan alle 

de voorwaarden van het programma beant

woord wordt". Met uitzondering dan van, 

helaas, de prijs - de kosten zijn op
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ƒ 111.600,- begroot. De jury beveelt 

het ontwerp desondanks aan, op voor

waarde dat dit probleem opgelost kan 

worden.
2. Dat vervolgens in aanmerking komt 

het ontwerp onder het motto "Ter Mede

dinging", waarop echter wel aan te 

merken is dat: "ofschoon eene goede 

distributie in het plan vertoonende, 

hetzelve echter voor de uitvoering 

niet zoude zijn aan te raden, eensdeels 

omdat daarbij nog veel is op te merken 

hetwelk met een zuiver goede bouwkun

dige smaak niet kan worden overeenge- 

bragt, anderdeels ook omdat eene zoo 

groote overspanning en zwakke ondersteu

ning als wordt voorgesteld, aan veel 

bedenking onderhevig is, en eindelijk, 

omdat waarschijnlijk de kosten niet 

veel minder zouden komen, dan bij het 

reeds gemelde ontwerp, ofschoon dezelve 

globaal op ƒ 84.490,- zijn opgegeven“.

3. "Dat onder de overige ontwerpen som

migen zich onderscheiden door zorgvul

dige zamenstelling, en nauwkeurige be

schrijvingen, dat enkelen de blijken 

dragen van met veel zorg bestudeerd te 

zijn, doch dat geen derzelven is voor

gekomen aan de voorwaarden van het Pro

gramma geheel of aan het geen met op- 

zigt tot de bouwkundige schoonheid naar 

het oogmerk alhier billijk verlangd mag 

worden, zoodanig te voldoen dat de on- 

dergeteekenden de uitvoering daarvan 

als doelmatig zouden mogen voorstellen". 

- De vrees van Van Sloet is niet onge

grond gebleken.

Er blijft bij. alle lof slechts één be

zwaar tegen uitvoering van het ontwerp 

"Looft den Heere in zijn Heiligdom": de 

prijs.
Aan de minister van Binnenlandse Zaken 

rest de.taak, die laatste hindernis uit 

de weg te ruimen. Daartoe schrijft deze 

op 9 april 1837 een lange brief aan de 

koning, waarin hij begint met te stel

len dat hem, gezien de toegestane bouw

som en het juryrapport, in eerste in

stantie de enige uitweg uit de impasse 

leek te zijn om'de gouverneur te mach

tigen om bekend te maken dat "na gedaan 

onderzoek de ingekomen plans zijn be

vonden of niet ter uitvoering in aan

merking te kunnen komen, of niet uit

voerbaar te zijn voor de bij het pro

gramma bepaalde som"; dat derhalve na

tuurlijk ook geen premie toegekend kan 

worden, en dat de prijsvraag onder de

zelfde bepalingen opnieuw uitgeschre

ven zal worden.
Toch acht de minister dit niet de meest 

aangewezen weg, want "de omstandigheid

.... dat het best gekeurde plan bij

het onderzoek zoo zeer heeft voldaan, 

dat de deskundigen vermeenden dat er, 

behoudens alleen het geldelijk bezwaar, 

niet wel een ontwerp zou kunnen ver

langd worden dat beter aan alle de ver- 

eischten van soliditeit, doelmatige in- 

rigting en goeden smaak zoude voldoen, 

doet mij echter tenslotte de vrijheid 

nemen om voor het geval dat de bepaal

de som nog, bijvoorbeeld met 10 a 

ƒ 12000 konden worden vermeerderd, aan 

Uwe Majesteit in overweging te geven om, 

bij het verstrekken van de door mij 

voorgestel de magtiging op den Gouverneur,

denzelven tevens te autoriseren om den 

vervaardiger van meergemeld best ge

keurd ontwerp uit te noodigen, zich aan 

hem bekend te maken en aan denzelven 

alsdan te kennen te geven dat men, hoe

zeer zijn ontwerp niet aan de voorwaar

den van het programma heeft voldaan, 

echter genegen zoude zijn hem tot prijs 

uitgeloofde som te doen uitbetalen in

dien hem mogt gelukken zijn plan (behou

dens de soliditeit en goede smaak) in 

dier voege te wijzigen, dat hetzelve 

al zoo gewijzigd na behoorlijk onderzoek 

bevonden wierd uitvoerbaar tezijn, voor

de vermeerderde som, zoo als dezelve 
53)alsdan zoude zijn bepaald".

Na dit neergeschreven te hebben vraagt 

de minister of de Hervormde gemeente 

mogelijk zelf wat bij kan passen, daar

voor de opbrengst van de afbraak van de 

oude kerk benut zou kunnen worden, of 

dat er mogelijk andere financierings

bronnen zijn.
De gouverneur moet het eerste zeer stel

lig ontkennen, maar schrijft wel dat in

dertijd Lijsen de afbraak op ƒ 9.000,- 

begroot had, en meent dat 1600 zitplaat

sen ook voldoende zou zijn, wat een aan

zienlijke verkleining van de kerk, en 

dus een forse vermindering van de bouw

kosten betekenen zou, waardoor de kerk 

voor een bedrag van ƒ 100.000,- gebouwd 

zou moeten kunnen worden. Van Rechteren 

had aangeraden om op basis hiervan met 

de ontwerper te onderhandelen, opdat men 

zelfs de ƒ 85.000,- niet zou hoeven te 

overschrijden, "te meer daar de ontwer

per wel ligt ook nog andere bezuinigin

gen, zonder het gebouw wezenlijk (!) te

54)benadeelen, zal kunnen daarstellen".

Die mogelijkheid was echter vermoedelijk 

gering. Ferrand zou later schrijven, dat 

"toen indertijd de diverse ontwerpen van

eene kerk te Apeldoorn ....  gekeurt

zijn ....  erkent (is) dat in hetgeen

bekroont is geene verminderingen of be

zuinigingen aan te wijzen waren, maar

integendeel dat alles hoogzuinig ontwor-
„ 55) pen was .

Al deze moeite blijkt overigens overbo

dig, omdat koning tenslotte toch over 

alle geldelijke bezwaren heenstapt, en 

besluit om voor de bouw van de kerk 

overeenkomstig bekroond en onverkleind 

ontwerp de vereiste som neer te tellen 

en de premie uit te betalen. Wel drukt 

Willem I Rijkswaterstaat, op wens van de 

gouverneur 25 juni 1837 met het toezicht 

op de bouw belast - bij de uitvoering 

zullen noch kerkbestuur noch ontwerper 

intensief betrokken zijn -, op het hart 

dat "bij de uitvoering van het werk de 

meest mogelijke spaarzaamheid in het oog 

gehouden behoort te worden".

Een vrome wens. Op 20 april 1838 kan de 

bouw eindelijk worden aanbesteed voor 

ƒ 120.000,-. Omdat de borgen onvoldoende 

zouden zijn, en de aannemer vrij onbe

kend is, volgt op 29 juni een herbeste- 

ding voor f 130.900,- ditmaal bij G. 

van Berkun uit Arnhem.
De uitvoering is geheel in handen van 

Waterstaat; het oppertoezicht berust 

bij hoofdingenieur Ferrand in Arnhem, 

en, onder hem, arrondisementsingenieur 

Dibbets in Zutphen, maar deze beiden 

laten zich maar af en toe op het werk 

zien; het dagelijkse opzicht is de taak
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57)van opzichter Hendrik Bauer

In september 1838 komt Ferrand met een 

voorstel om “ter verkrijging van een 

goed plein rondom de kerk, tot bekoming 

van voldoende toegangen en ter erlan- 

ging van de noodige symmetrie" ook (ge

zien vanaf het Loo) een straatweg links 

van de kerk aan te leggen, als pendant 

van de weg die rechts langs de nieuwe 

kerk naar Apeldoorn voert, zodat de weg 

vanaf het paleis zich voor de kerk keu
rig in tweeën splitst.^ Grondaankoop 

zou dan nodig zijn, maar is dat al so 

wie so, omdat anders een deel van de 

rechterzijgevel (notabene de zijde met 

de koninklijke ingang) op particulier 

terrein terecht zou komen. Hoewel de 

eigenaar daarvan zich vervolgens zeer 

inschikkelijk toont, heeft de overdracht 

nog de nodige voeten in de aarde, want

"de eigenaar wist zelf niet wat al, wat 
.. 59)niet zijn eigendom was .

Later stelt Ferrand weer voor om enige 

aanpalende gronden op te kopen, omdat 

"eene nieuwe groote, fraaye, op zich 
zelfstaande kerk (zonder annexe huizen) 

aan eene zijde niet onmiddelijk aan

....  particulier eigendom ....  kan

grenzen, waarop ieder particulier naar 

willekeur zeer ondoelmatige gebouwen 

zoude kunnen plaatsen, maar dat ook 

aan die zijde van de kerk een ruim & 

regelmatig terrein moet open blijven, 

wil men niet doen missen een van de be

doelingen van de kerk, namelijk het er

langen van een fraai op zich zelfstaan
de gebouw".60) De hoofdingenieur geeft, 

met toestemming van de gouverneur, 

Dibbets al de opdracht in onderhande

ling te treden over aankoop van de be

doelde grond, "waarvan Z.M. welligt de
61)aanwinst zoude kunnen goed vinden".

Zijne Majesteit vindt het goed, en 

neemt per KB van 14 april 1839 no.90 

ook maar de kosten op zich.

Ook de kerk zelf wordt steeds duurder.

De bouw verloopt namelijk verre van 

vlot. Al in oktober 1838 - men is nog 

maar net begonnen - krijgt de aannemer 

zijn eerste boete opgelegd wegens ver

late oplevering, en Van Berkum verzaakt 

daarna in toenemende mate zijn plichten; 

op 30 juni 1839 noteert Ferrand dat er 

nog voor circa f 20.000,- aan materia

len ontbreekt, dat de aannemer gesteld 

heeft dat aanlevering nog wel twee maan

den duren zal, en dat daarmee dus het 

hele bouwschema in de war is.

Ferrand raakt bovendien geïrriteerd 

door het toenemende gezeur van de aan

nemer om voorschotten, want "reeds 

sinds 11. najaar is de aannemer, tot 

indiscretie toe, lastig met het eischen 

van a' comptes, - hij schrijft zonder 

omwegen voor hoeveel en wanneer hij 

geld wil ontvangen, - roept altijd de 

goedheid, de edelmoedigheid en welwil

lendheid van de Hoofdingenieur in; - 

hem aannemer is gezegd, dat zulks een 

einde moest hebben". Ferrand acht het 

onverantwoord aan Van Berkum nog meer 

vooruit te betalen: hij heeft reeds 

ƒ 39.950,- ontvangen, terwijl hij ge

zien het geleverde werk slechts op
62)ƒ 5.770,- recht zou hebben gehad. '

Het hele volgende jaar blijft kwakke

len, de achterstand op het schema

Reconstructie van de opstand van de voorzijde, vervaardigd door de auteur aan de 
hand van oude foto's en bestek, dat zich bevindt in het archief van Rijkswater- 
staat in Gelderland, inv.nr.45:504

neemt alleen maar toe, en op 1 augus

tus 1840, als de kerk voltooid had 

moeten zijn, staat er nog weinig meer 

dan de buitenmuren.

De aannemer gaat vervolgens ook nog

failliet. Ferrand besluit op 19 sep

tember 1840 de borgen op te roepen, 

omdat "nog dagelijks gewacht wordt 

naar restanten van materialen welke 

reeds sints 18 maanden op het werk be-
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63)hoorden te zijn" en tevens het werk 

zélf op kosten van Van Berkum te vol

tooien, wat door Den Haag goedgekeurd 

wordt. Door dit alles komt.de kerk meer 
dan een jaar te laat klaar. De inwij

ding geschiedt eerst 5 juni 1842 in aan
wezigheid van Willem I (inmiddels al

lang koning-af) en echtgenote.
Maar Van Berkum heeft zich hierbij niet 
neergelegd. Hij komt met een rekening 
van ongeveer ƒ 80.000,- wegens vermeen

de afwijkingen van het bestek. Advoca
ten worden ingeschakeld, een commissie 
wordt ingesteld, bestaande uit de Haag
se stadsarchitect Z.Reijers en de Arn-

• . 64)hemse stadsarchitect H.J.Heuvelink 

voor de koning, de Haarlemmer architect 
J. van Straaten 65^ en de Arnhemmer J. 

Coers voor de aannemer.
Tegen deze samenstelling heeft Ferrand 

bezwaren, omdat hij Coers partijdig 
acht en Van Straaten niet kent, maar 
zij wordt door Willem I zelf in juli 
1842 goedgekeurd. Deze commissie wordt 

het echter niet eens; er liggen binnen 
de korste keren twee rapporten op tafel. 
één van Reijers & Heuvelink, één van 
Coers & Van Straaten, waarvan de con

clusies diametraal tegenover elkaar 
staan. Ferrand acht alleen het rapport 
van het eerste duo - dat in zijn voor
deel pleit - deugdelijk, omdat geen Wa
terstaatsambtenaar een voor ver boven 
de honderdduizend gulden aanbesteed 

werk "straffeloos zoude kunnen uitvoe
ren op eene wijze die den aannemer regt 

zoude geven" na de voltooing nog eens 
een rekening van rond de tachtigduizend 

gulden in te dienen; Reijers en Heuve-

link "vinden geen afwijkingen, zij ach

ten het kerkgebouw niet overtreffende 
het bestek, zij vinden dat de latere

rekening van de aannemer niet te pas
, 66)komt .
Willem I mag het met Ferrand eens ge
weest zijn, Van Berkum brengt de zaak nu 
voor de Hoge Raad, wat de hoofdingenieur 
naar eigen zeggen in een vreemde positie 

brengt, omdat hij in 1838 met de bouw 
van de kerk als rijkswerk belast was, 
maar door de nadien met een grondwets
wijziging gepaard gaande boedelscheiding 

tussen particuliere en publieke finan

ciën, de kerk in 1841 als een privé-pro- 
ject voltooid had, zodat "zich het vreem
de geval (zal) opdoen, dat ik in een 
particulier geworden zaak getuigenis zal 

moeten geven wegens handelingen als 
Rijksambtenaar onder de orders van een 
Gouverneur en Minister gedaan"ƒ 

Desalniettemin gebeurt dit, wat bijna 

twee jaar later - Willem I is intussen 
al overleden - resulteert in een nieuwe 
commissie, bestaande uit P. van der Kemp 
(stadsarchitect van Nijmegen ®®'), H.G. 

Berends (onderwijzer aan de bouwkunde- 
school in Arnhem) en G.Knoops (metsel

baas in Arnhem). Deze heren komen op 20 
september 1845 eenstemmig tot de conclu

sie, dat de eisen van de aannemer niet 
gerechtvaardigd zijn, en weer twee jaar 
later komt de Hoge Raad eindelijk tot 
een uitspraak: op 30 juni 1847 worden de 

eisen van Van Berkum afgewezen - maar 
die van de tegenpartij (onder meer te
rugbetaling van een ƒ 36.237,98 als 

zijnde het door de koning na het vertrek 
van de aannemer voorgeschoten bedrag, en

vele hoge boetes wegens de verlate op

levering) eveneens, omdat vergeten was 
de precieze stand van zaken vast te
leggen op het moment dat de aannemer 

69)het werk verliet. '
Deze slordigheid van Rijkswaterstaat 
heeft ervoor gezorgd, dat de nieuwe 

Hervormde Kerk van Apeldoorn, waarvoor 
Willem I oorspronkelijk bereid was een 

ƒ 45.000,- neer te tellen, de koning 
en zijn erfgenamen uiteindelijk een be

drag van bijna ƒ 170.000,- heeft ge
kost.
De duur betaalde kerk brandde vervol

gens 29 maart 1890 af.

Thomas von der Dunk

Gebruikte afkortingen:
BinZ = Minister van Binnenlandse Zaken 
(archief in ARA), DC = Districtscommis
saris (archief in Arnhem), G = Gouver
neur (archief GS = Gedeputeerde Staten 
in Arnhem), Hl = Hoofdingenieur, Ing = 
Ingenieur, KV = Kerkvoogdij, NH = Mi
nister voor de Hervormde Eredienst 
(archief in ARA), PA = Parochiearchief 
(in Apeldoorn), PC = Provinciaal Col
lege van Toezicht (in Arnhem), RW = 
Rijkswaterstaat (archief in Arnhem),
SvS = Secretaris van Staat (archief in 
ARA)

1) SvS aan NH, 7-9-1828, bijl. bij DC 
aan KV, 16-10-1828, PA 221

2) -In: KV aan DC, 18-3-1829, DC 26: 
208, omschreven als "Bouwmeester, 
Opziener der Koninklijke Paleizen 
in de Noordelijke Provinciën"
Over H.Lijsen verder niets bekend; 
mogelijk verwant aan D.Lijsen, 
bouwmeester uit Zutphen (ontwierp 
R.K.Kerk te Baak, 1836-1837; advi
seur bij plannen voor nieuwe R.K. 
Kerk in Wehl, 1845-1846), of aan 
J.Lijze (ook uit Zutphen; zou R\K.

Kerk in Kranenburg (1834) ontwor
pen hebben; zie: REINDERS OFM, M., 
"de Kerken van Kranenburg", De 
Graafschap 1971, p.85)

3) Gelderland was toen verdeeld in 
districten, met aan het hoofd een 
DC, een overheidsfunctionaris tus
sen G en Burgemeester.

4) Dat beweert althans de minister, 
zie NH aan SvS, 26-6-1835, NH 454: 
26-6-1835 no.15.

5) PC aan DC, 24-7-1833, DC 37:449
6) DC aan PC, 6-8-1833, DC 55:484
7) Ibidem - Hierin stond de Hervormde 

gemeente niet alleen! Ook bij Ka
tholieken voerde de stichting of 
verplaatsing van kerken ve.le malen 
tot tweespalt.

8) Ibidem - De DC was ook bij de R.K. 
Kerk van Velp bevreesd voor de 
slechte indruk die de Nederlandse 
architectuur op buitenlanders zou 
maken; het eerste ontwerp (1840 
door timmerman J.Bomers) werd door 
hem afgekeurd, omdat "het meer het 
voorkomen eener Amersfoortsche ta- 
bakschuur, dan van een tempel aan 
de godsdienst gewijd, heeft" (DC 
aan G, 14-11-1840, bijl. bij RW 
209:482).

9) Ibidem
10) NH aan SvS, 26-6-1835, NH 454: 26-

6- 1835 no.15
11) DC aan PC, 13-9-1835, DC 57:64
12) DC aan PC, 18-7-1835, DC 57:505
13) PC aan NH, 29-7-1835, NH 457: 29-

7- 1835 no.5
14) NH aan PC, 2-8-1835, NH 457: 2-8- 

1835 no.1
15) Jean Henri FERRAND (Den Haag 21-3- 

1792 - Den Haag 21-9-1866): vanaf 
1808 landmeter bij RW; 1814-1816 
Ing. in Assen, 1817-1825 Ing. in 
Goes, vanaf 1825 Hl in Henegouwen. 
In sept. 1830 voor de Belgische 
Opstand naar Nederland uitgeweken. 
Van 1-4-1835 tot 1-4-1849 Hl van 
Gelderland (standplaats Arnhem), 
daarna Inspecteur voor de provin
cies Groningen, Friesland, Dren
the, Overijssel, Gelderland, 
Noord-Brabant en Limburg. Op 1-4- 
1858 gepensioneerd. - Lit.: Nieuw 
Nederlandsch Biografisch Woorden
boek, I p.859-861

16) Van P. van Loon slechts bekend dat 
hij tussen 1835 en 1840 - na tot 
groot’ongenoegen van-de Hl i-.v.m.
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de Belgische Opstand onder de wa
penen geroepen te zijn - alleen 
betrokken was bij Hervormde kerken 
(verfraaiingsplan voor Geesteren, 
1836; vernieuwingsplan voor Groes- 
beek, 1837; betrokken bij herstel 
van Heteren, 1837, en Rheden (to
ren), 1836).

17) Bernardus Hermanus GOUDRIAAN (Alk
maar 5-6-1796 - Den Haag 13-5-1842): 
telg uit geslacht van RW-ingenieurs; 
1815-1817 Ing. in Zuid-Holland, 
1824-1825 en 1825-1828 Hl in resp. 
Den Bosch en Maastricht (betrokken 
bij aanleg Zuid-Willemsvaart). In 
1835 Hl in alg. dienst in Den Haag 
(betrokken bij plannen voor spoor
lijn Amsterdam-Rheinland). - Lit.: 
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woor
denboek, I p.964-967

18) Zeger Otz REIJERS (Arnhem 1790 - 
Den Haag 1857): zoon van directeur 
der stadswerken en neef (oomzegger) 
van stadsarchitect Viervant te Arn
hem. Door Viervant opgeleid. Stu
deerde met de latere Amsterdamse 
stadsarchitect J. de Greef met beurs 
van Louis Napoleon in 1808 in Parijs 
(opgeleid bij L.H. Ie Bas). Na om
zwervingen in Italië en Duitsland in 
1813 terug naar Nederland; daar bij 
verbouwing van paleis Soestdijk 
(naar ontwerp van De Greef) opzich
ter. Vanaf 1819 stadsarchitect van 
Den Haag (bouwde o.m. voorm. Badhuis 
in Scheveningen, 1827; Oranje Nas- 
saukazerne, Vismarkt en Teeken- en 
Muziekacademie). In 1835 lid van 
R.I.B.A.

19) NH aan Van Rechteren, 5-11-1835,
NH 463: 5-11-1835 no.5

20) Van Rechteren aan SvS, 13-10-1835, 
bijl. bij NH 463: 5—11—1835 no.5

21) DC aan G, 25-11-1835, DC 57:831
22) Rapport Van Loon, 29-12-1835, RW 

39:772
23) KV aan DC, 7-9-1835, DC 44:629
24) DC aan PC, 13-9-1835, DC 57:64
25) Van Rechteren aan SvS, 13-10-1835, 

bijl. bij NH 463: 5—11—1835 no.5
26) DC aan G, 25-11-1835, DC 57:831
27) Rapport Van Loon, 29-12-1835, RW 

39:772
28) Prijsvraagprogramma, bijl. bij RW 

51:508
29) Ibidem
30) Concept-prijsvraagprogramma, bijl. 

bij DC aan PC, 13-9-1835, PC A10

31) DC aan G, 25-11-1835, DC 57:831 - 
DC acht zeker vier opstandtekenin- 
gen noodzakelijk, want "ook wanneer 
er eene ronde kerk gekozen werd, 
zou het van belang kunnen zijn om 
eene teekening der 4 zijden te heb
ben. Het ware toch mogelijk, dat 
men 4 uitgangen, eene voor de Ko
ninklijke Familie en 3 voor het pu
bliek, noodig achtte, dan zou van 
belang zijn, om de onderscheidene 
portiques der ingangen, die kunnen 
verschillen, te zien".

32) Rapport Van Loon, 29-12-1835, RW 
39:772

33) SvS aan NH, 6-3-1836, NH 471: 12-3- 
1836 no.1

34) Van Rechteren aan SvS, 18-4-1836, 
SvS 4132: 25-4-1836 no.34 - Deze 
kerk was, als veruit de meeste her
vormde in Gelderland, zonder be
moeienis van RW gebouwd. - Zie over 
deze kerk o.m. SCHORER, J.H., ("De 
Hervormde Renaissance-Kerken in Ne
derland, als zelfstandig bouwwerk 
gesticht") "De Nieuwe Kerk te Arn
hem", Buiten 1920, p.82.

35) DC aan PC, 13-9-1835, DC 57:64
36) Rapport Van Loon, 29-12-1835, RW 

39:772
37) DC aan PC, 13-9-1835, DC 57:64
38) NH aan Van Rechteren, 5-11-1835,

NH 463: 5-11-1835 no.5
39) Dit ook bij de prijsvragen van Di- 

recteur-Generaal voor de R.K.Ere
dienst voor katholiek kerkgebouw in 
vijf formaten (1836; zie: HELVOORT, 
H.M.A. van, Bijdragen tot een stu
die van de Rooms-Kathol ieke Water
staatskerken in het bisdom van 's- 
Hertogenbosch, getypte studie, Nu- 
land 1985, p.41-43), en van de 
Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst voor grote protestantse 
kerk (1850; zie o.m.: Bouwkundige 
Bijdragen VII (1852), p.387-390).

40) DC aan PC, 2-4-1836, DC 58:266
41) Hl aan Ing, 29-5-1836, RW 40:299
42) Hl aan G, 1-7-1836, RW 40:368 - 

bijgevoegd een schets van de Ing. 
van bouwlocatie, met omtrekken van 
kruiskerk, bestaande uit zeer breed 
schip (lengte dubbele van breedte), 
halverwege doorkruist met even 
breed, weinig uitspringend transept 
Smalle, uit vier zuilen opgebouwde 
porti co aan de voorzijde.

43) Voor kerk in Arnhem zie noot 34. -

MACHINEFABRIEK

A

GERMETA

ACHTER DE BARAKKEN 9-11 
MAASTRICHT 

TELEFOON 043 - 15105

Adviesbureau voor bouwfysica en energiebesparing

INGENIEURSBUREAU MULDERS

Regelmatig onderhoud maakt dure 
restauraties overbodig. Dat zegt het 
verslag van de Algemene Rekenkamer 
over monumentenzorg uit februari 1986. 
Regelmatig onderhoud blijkt in praktijk 
onbetaalbaar door met name de hoge 
energiekosten van kerkgebouwen. Veel 
kerkgebouwen stoken zich letterlijk en 
figuurlijk kapot! U kunt daar wat aan doen: 
Neem contact op met Ingenieursbureau 
Mulders en vraag om advies.

.. (-Eindhoven 
Postbus 513 - Postvak 6 
5600 MB Eindhoven 
Telefoon 040-474383
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ZW3
Religieuze kunst

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

Miskelk

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

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

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

Tilburg bezat toen twee kerken, 
Heikekerk (1827) en Goirkekerk 
(1835). Welke bedoeld wordt niet 
bekend.

44) DC aan PC, 24-6-1835, DC 57:581
45) PC aan DC, 5-9-1835, DC 44:662
46) DC aan PC, 24-6-1835, DC 57:581
47) Geen der ontwerpen teruggevonden - 

De briefjes waarmee inzenders (of 
gevolmachtigden) hun plan opvroegen 
bewaard in GS 14.0951-4/1a; alleen 
twee ontwerpen ("Door oefening 
wordt de kunst verkregen" en "Het 
en is geen Paleys voor eenen men- 
sche, maar voor God den Here") niet 
opgevraagd; evenmin in GS aanwezig.

48) Hendrik SPRINGER (Amsterdam 17-3- 
1805 - Amsterdam 16-10-1867): oom 
van J.L.Springer; tot 1825 tekenop
leiding aan de Kon.Academie voor 
Beeld.Kunsten (o.m. bij Suys); 
daarvan in 1828 lid en onderwijzer 
in de bouwkunst, 1830-1835 direc
teur.
Zeer trouw inzender bij prijsvragen; 
in 14 gevallen ontwerp bekroond of 
eervol vermeld, o.m.: voor Stadhuis 
(1828), Doopsgezinde Kerk van Wor- 
merveer (1830: uitgevoerd), Acade
mie voor Beeld.Kunsten in Rotterdam 
(1836), Beurs (1837), verbouwing Am- 
stelkerk (1837: uitgevoerd), Ev. 
Luth. bejaardenhuis in de Plantage 
(1853: uitgevoerd), (R.K.?)kerk aan 
de Keizersgracht (1855), Paleis 
voor Volksvlijt (1858) en St.Jacobs- 
gesticht (1861), allen in Amsterdam. 
Vroeg lid van de Maatschappij tot 
Bevordering van de Bouwkunst; 
schreef driedelige "Geregelde cur
sus voorbeelden tot zelfoefening in 
het bouw-, regtlijnig en werktuig
kundig teekenen"; verzorgde verta
ling van Stuart & Revett's "Anti- 
quities of Athens" (1849).
Lit.: LEHMAN, J.H., "Een blik op 
het leven en de werken van H.Sprin
ger, architect te Amsterdam", Bouw
kundige bijdragen XVI (1869), p.97- 
110

49) Arend ROODENBURG (Den Haag 29-1- 
1804 - Den Haag 14-1-1884): oplei
ding aan Haagse tekenacademie bij 
Z.Reijers, volgde deze in 1830 op 
als hoofdonderwijzer in de bouw
kunst. Onder zijn leerlingen o.m. 
de Rotterdammer architect A.W. van 
Dam (1815-1901). Bouwde in Den Haag

villa's in Willemspark, Grote Syna
goge (1842-1844) en beide (R.K. en 
N.H.) Oude mannen- en vrouwenhuizen 
voorts R.K.Kerk te Schipluiden 
(1839-1840) en Hoflaankerk in Rot- 
terdam-Kral ingen (1841).

50) Johan Franciscus SCHEEPERS (Gronin
gen 24-1-1818 - Groningen 4-3-1886) 
juist in 1836 van de afdeling Bouw
kunde van de stedelijke avondschool 
verwijderd, omdat hij teveel de 
lessen verzuimde; vanaf de veerti
ger jaren zelfstandig architect, 
later stadsopzichter; bouwde in 
Groningen Academie (1847-1850), 
Groene Weeshuis (1858-1859) en di
verse pastorieën; in de Ommelanden 
verschillende huizen, en de R.K. 
Kerken van Zuidhorn (1844) en Uit
huizen (1860-1861).
Lit.: WOUD, A. v.d., "J.F.Scheepers 
(1818-1886), architect te Gronin
gen", Bulletin van de KNOB LXXIV 
(1975), p.55-70

51) Het gaat om deze inzenders: naast 
de opzichter bij de Nieuwe Kerk 
van Zierikzee (A.Thoff?) met "De 
uitkomst mijner gedachten"; een 
aannemer uit Bedum ("Velen zien het, 
maar doorgronden het niet") en een 
timmerman uit Deventer (J.T. van 
Beek met "Liefde voor de Kunst"), 
ook een luitenant-kwartiermeester 
van het corps-mineurs te Nijmegen 
(N.Mulder met twee ontwerpen: "De 
beproeving" en "Godsdienst en deugd 
verhoogen een volk") en twee boek
handelaren uit Utrecht (Van der 
Schroef & Zoon met "Het huis mijns 
vaders zal een huis des gebeds ge
naamd worden").
De andere inzenders (J.W.Scholte 
met "De smaak is eerder een gift 
der natuur als een verkrijging door 
kunst"; J.Scheinkel met "En zij 
zeiden dit is het huis des gebeds"; 
J. van Dolder uit Wageningen met 
"o a o "; J.Coenraads met "L'econo- 
mie loin d'être ainsi, qu'on le 
croit généralement un obstacle a 
beauté en est au contraire la sour- 
ce la plus feconde. Durand"; ten
slotte Helmers met "Het pogen zelfs 
is grootsch in het worstelperk der 
eer") geven geen beroep op; van de 
inzender van "Tot oefening en vol
making" is de naam onleesbaar; de 
tekening "Der, Christenen Bedehuis
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past deftige eenvoudigheid" opge
vraagd voor iemand uit Rotterdam.

52) Juryrapport, 3-4-1837, RW 42:155
53) BinZ aan SvS, 9-4-1837, bijl. bij 

SvS 4254: 29-5-1837 no.72
54) Van Rechteren aan G, 13-5-1837, GS 

14.095-4/1a
55) Hl aan G, 16-3-1839, RW 46:192
56) Besluit van G, no.3103/6, 10-6- 

1837, RW 42:306
57) Deze was in de dertiger en veerti

ger jaren buitengewoon opzichter 
bij RW in Gelderland-, ontwierp de 
R.K.Kerken van Silvolde (1836-1838), 
Groenlo (1837-1840), Hengelo (1842- 
1843) en Apeldoorn (1846-1847).

58) Hl aan G, 7-9-1838, RW 45:618
59) Hl aan G, 16-3-1839, RW 46:194
60) Ibidem
61) G aan Hl, 26-3-1839, RW 46:222
62) Consideratie van Hl, bijl. bij Hl 

aan Bauer, 1-2-1839, RW 46:455
63) Hl aan borgen, 18-9-1840, RW 49:631
64) Hendrik Jan HEUVELINK (Arnhem 25-5- 

1806 - Arnhem 17-9-1867): 1841-1867 
stadsarchitect van Arnhem; vervaar
digde uitbreidingsplan (in 1853 
door de Gemeenteraad aangenomen); 
bouwde o.m. Protestantse Bestede- 
lingenhuis bij Willemskazerne 
(1841) en Synagoge (1852-1853).

65) Johannes van STRAATEN (Utrecht 31- 
10-1781 - Amsterdam 17-12-1858): 
vermoedelijk vanaf 1806 bouwmeester, 
timmerman en makelaar in Amsterdam; 
richtte in 1819 "Maatschappij tot 
aanmoediging van de Bouwkunst" op, 
die, in 1830 ter ziele gegaan, op 
17-12-1841 voortgezet werd in de - 
samen met de Amsterdamse architect 
G.Moele jr opgerichte - "Maatschap
pij tot Bevordering der Bouwkunst", 
waarvan hij 1841-1846 penningmees
ter, 1846-1856 gewoon bestuurslid 
was. Ontwierp de R.K.Zaaierkerk 
(1835-1837) in Amsterdam, de R.K. 
Kerk in De Rijp (1860) en buiten

plaatsen bij 's-Graveland en Zeist. 
Verder mogelijk Entrepotdok, Zee- 
manshoop, Leesmuseum in Amsterdam, 
Barnard in Haarlem. Voorts zijn 
prijsvraagontwerp voor herbouw van 
Ronde Lutherse Kerk in Amsterdam 
bekroond (1823), maar door toedoen 
van Suys - wiens Mozes & Aaronkerk 
(1837-1841) later o.l.v. vS uitge
voerd werd! - niet gerealiseerd. 
Maakte zelf met M.G.Tétar van Elven 
en J.D.Zocher deel uit van jury 
voor Beursprijsvraag (1836).
Schreef aantal theoretische werken, 
waarvan de belangrijkste: "Vignola 
der Ambachtslieden" (1825) en "Af
beeldingen van antieke en moderne 
bouwkundige voorwerpen ontleend aan 
Grieksche, Romeinsche en Ooster- 
sche Tempels, Paleizen, Schouwbur
gen, Badstoven en andere nog voor
handen Gebouwen, of derzelver ge
deelten en Ruinen" (1828-1832; ge
baseerd op werk van J.D.Leroy (Les 
ruines des plus beaux monuments de 
la Grèxe, 1758), James "Athenian" 
Stuart (Antiquities of Athens,
1762) en Robert Wood (The Ruins of 
Palmyra, 1753; speelde in Nederland 
een belangrijke rol bij de verbrei
ding van de kennis van classicis
tische vormen).
Lit.: Nieuw Nederlandsch Biogra
fisch Woordenboek, X p.983-984 
Dat Ferrand Van Straaten niet kent, 
pleit dus niet erg voor hem.

66) Hl aan staatsraad Van Straalen, 30- 
1-1843, RW 56:104

67) BinZ aan Hl, 3-7-1845. RW 62:862
68) Pieter van der KEMP (Delft 28-9- 

1809 - Nijmegen 1-6-1881): ver
grootte o.m. de middeleeuwse Regu
lierenkerk in Nijmegen (1842-1843) 
en bouwde een R.K. dorpskerk in 
Hatert (1845-1847).

69) Vonnis Hoge Raad, 30-6-1847, RW 
68:957

De Rotterdamse Bank
Rokin 23-51, Nes 40-64

Het huidige gebouw van de Rotterdamse 

Bank is in verschillende etappes ge
bouwd naar de ontwerpplannen van de ar
chitecten Gebrs Van Gendt ALzn (A.D.N. 
van Gendt en J.G. van Gendt ALzn). Het 
oudste gedeelte van het complex, Rokin 

33-43 en Nes 46-58, dateert van 1912; 
nog voor de bouw begon, werd het plan 

uitgebreid met de panden St.Pieterspoort 
1-2 en Rokin 45. In 1917 werd het com
plex vergroot niet de panden Rokin 29-31 

en Nes 40-44. Bij deze bouwcampagne 
werd het gedeelte boven en naast de St. 
Pieterspoort, die tijdens de eerste 
bouwcampagne opnieuw vorm had gekregen, 

verbreed en verhoogd. Deze uitbreiding 
met Rokin 49-51 en Nes 62-64 bood onder
dak aan de Hollandse Bank voor Zuid- 
Amerika, de latere Hollandse Bank Unie. 
In 1925 werd op de plaats van de perce
len Rokin 23-27, hoek Nadorststeeg, een 
nieuwe uitbreiding gerealiseerd als ze
tel van het Bijkantoor voor Vrouwelijke 
Cliënten.
Later werd ook Rokin 17-21 aan de over
zijde van de Nadorststeeg, ontworpen 
door G.B.Salm (1891) voor de firma Blik- 
man en Sartorius, bij de bank getrokken 

en door middel van een luchtbrug met de 
hoofdbank verbonden.
In de jaren 1960 tenslotte werd de bank 
ingrijpend verbouwd, waarbij onder an
dere de centrale hal met zijn inrichting 
en nieuwigheden, die zo kenmerkend waren 

voor hun bouwtijd in 1912, geheel ver
dwenen .

De Rotterdamse Bank is opgericht in 

1863. In de beginjaren maakte de bank 
een stormachtige groei door, die onder 
andere tot uiting kwam in de overname 
van enkele andere bankinstellingen, zo
als de Deposito en Administratiebank te 
Rotterdam en de Amsterdamse effecten- 

firma Determeyer, Westerlingh & Zonen 

(1911). Op het adres van deze laatstge
noemde firma, Keizersgracht 706, werd 

de Rotterdamse Bank gevestigd.
In 1913 volgde de overname van de Am

sterdamse bank Labouchère Oyens & Co en 
in 1915 werd de Nationale Bank te 
1s-Gravenhage overgenomen. Deze snelle 
groei werd in perceel breedte van het 

complex aan het Rokin in steen uitge

drukt.
In de jaren 1960 lag een verdere uit
breiding aan het Rokin in het verschiet, 
waartoe de panden Rokin 53-67 werden 

aangekocht. Ook de St.Pietershal tussen 
de Riviervismarkt en de Oudezijds Voor
burgwal werd voor dit doel van de ge
meente Amsterdam overgenomen. De nieuw- 
bouwplannen op de plaats van de hal 
zijn toen niet uitgevoerd.
Het oorspronkelijke plan van 1912-1913 
ging uit van een gebouw van vier bouw
lagen met kelder, waarin een centrale 
publiekshal met 1ichtkap over twee ver

diepingen de aandacht trok. De hoofd
trap voor het publiek lag en ligt nog 
steeds direct naast de St.Pieterspoort- 
steeg; de personeelstrappen waren aan 
de linkerzijde gedacht evenals het sani

taire gedeelte. De directievertrekken 
waren ontworpen in de rechtervleugel 
van het gebouw eveneens naast de St.Pie-
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Het gebouw van de Rotterdamse Bank na de voltooiing in 1912, met rechts de 
nieuwe St.Pieterspoort (foto Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam)

terspoortsteeg. Naar de eisen des tijds 

werd een royaal bemeten lunchkamer op 

de derde verdieping ingericht; in de 

kelder bevond zich een andere nouveauté: 

een rijwielbergplaats.
Voor de functioneel-technische apecten 

van de inrichting werkten de architec

ten samen met de firma Wils en Kroon; 

de betimmeringen van met name de direc- 

tievertrekken werden vervaardigd door 

de firma Staal en Haalmeyer te Amster

dam, Bij de oplevering van het gebouw 

was er veel aandacht voor de technische 

snufjes, zoals een trottoir roulant 

voor circulerende stukken, Rohrpostko- 
kers met 72 stations (vacuumgezogen) en 

de zogenaamde electrische facteur:- een

ijzeren handje dat een brief greep en 

bezorgde. Ook waren de vloeren belegd 

met een toen nieuw type gummi mozaiek 

van het type Veni Vici, geleverd door 

de firma Voigt te Amsterdam.

De kern van het complex bestaat uit een 

gebouw van acht traveeën breed. Het be

vat een middenrisaliet en hoekrisalie- 

ten, die van topgevels zijn voorzien: 

het middenrisaliet heeft een driehoekig 

fronton; de hoekrisalieten hebben gebo

gen frontons. Het beeldhouwwerk in deze 

delen is verzorgd door Johan Schröder 

uit Amsterdam.
De topgevels zijn laag gehouden, waar

door de dwarskap meer in het oog springt 

De gevel zelf is opgetrokken uit rode

appelbloesem baksteen op een sokkel van 

Beiers graniet met toepassing van Ober- 

kirchner zandsteen voor de waterlijsten 

en bekroningen.

De symmetrie binnen de gevel is verdwe

nen bij de verbouwing van 1917, toen 

links van de percelen Rokin 28-31 een 

uitbreiding gerealiseerd werd in dezelf

de stijl als het bestaande gebouw. Zij 

is te beschouwen als een voortzetting 

van de bestaande gevelwand (in plaats 

van als een afzonderlijke bouwmassa), 

waardoor het ritme in het oorspronke

lijk gevel gedeelte geweld is aangedaan. 

De uitbreiding ter rechterzijde, op de 

plaats van de panden Rokin 49-51, heeft 

een eigen karakter gekregen. Aanvanke

lijk lag een uitbreiding over de St.Pie

terspoort niet in de bedoeling, hetgeen 

blijkt uit de aanvrage van de bouwver

gunning van april 1912. Bij de gewij

zigde aanvraag van juni 1912 is deze 

uitbreiding wel aangegeven. Dit bouw

lichaam, namelijk het pand Nes 58- 

Rokin 45, kreeg de vorm van een afzon

derlijk bouwdeel, los van de hoofdmassa, 

vormgegeven met een zeventiende-eeuws 

klokgeveltje boven twee poorten aan de 

Rokinzijde, waarvan één de toegang tot 

de St.Pieterspoort vormde en de ander 

een etalage herbergde. Dit gedeelte, 

twee verdiepingen met kap, was aanzien

lijk lager dan het hoofdgebouw van de 

bank.

De ontwerper heeft zich voor de nieuwe 

St.Pieterspoort geïnspireerd op de vor

men van de toen bestaande situatie, dat 

wil zeggen de Neszijde, die toen nog 

een poortvorm had. Aan de Rokinzijde

ontbrak een poort. De geleding van de 

twee percelen, die aan de Nes boven de 

poort waren gebouwd, zijn bepalend ge

weest voor de nieuwe poort zowel aan 

het Rokin als aan de Neskant.

De oude sluitsteen in de poort aan de 

Neskant met de sleutel van Sint Pieter 

werd het voorbeeld voor een nieuw-ge- 

hakte sluitsteen in de nieuwe poort. Zo 

werd de gedaante van de oude St.Pieters 

poort, herinnering aan het St.Pieters

gasthuis dat hier tot in de zestiende 

eeuw gevestigd was, levend gehouden in 

het twintigste-eeuwse bankgebouw.

Deze historiserende nieuwbouw nam be

halve de poortvorm ook enkele details 

van het oude complex over in het nieuwe

De oude St.Pieterspoort aan de Nes, in
spiratiebron voor de geveldetaillering 
van de nieuwe poort aan het Rokin (foto 
Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam)
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De nieuwe St.Pieterspoort na de uitbreiding van 1917 (foto Gemeentelijke 
Archiefdienst Amsterdam)

ontwerp, zoals de balklagen boven de 

nieuwe poort die geïnspireerd zijn op 
de balken van de voormalige woonhuizen 
boven de gesloopte poort. De gevelin

deling van een der gesloopte percelen 
boven de poort aan de Nes, namelijk de 

pilastergevel, is bepalend geweest voor 

de nieuwe gevels aan Rokin en Nes.
Bij de verbouwing van 1917 verdween het 

exclusieve poortkarakter. Het poortge- 
deelte bleef weliswaar bestaan, maar 
werd onderdeel van het groter geheel: 
Rokin 45-51 en Nes 58-64. Aan het Rokin 

ontstond een symmetrisch complex van 
drie verdiepingen met kap, iets lager 

dan de hoofdbank en voorzien van twee 

hoogopgaande topgevels. Op de begane

grond werd de "poortvorm" voortgezet 
over de drie nieuw aangebouwde percelen 
De pilaster-indeling werd ook in de ge
vel van dit nieuwe perceel voortgezet, 

per verdieping en horizontaal door wa
terlijsten gescheiden. Aan de Neskant 
werd de nieuwbouw in tweeën gesplitst: 

het deel boven de poort werd vier ver
diepingen hoog; het perceel ernaast 
werd twee verdiepingen hoog, waarmee 
toen een aansluiting met de belendende 

percelen nagestreefd werd. De roede- 
verdeling van de vensters is klein en 
is typerend voor de herleving van de 
zeventiende-eeuwse Hollandse klassicis- 
tische bouwkunst in de vroege twintig

ste eeuw, die door deze architect op

deze plaats, maar ook door anderen el
ders werd toegepast, zoals bijvoorbeeld 

door J.A. van Straaten in het gebouw 
van de Nederlandsch-Indische Escompto 
Mij, Keizersgracht 573-575 (1909) en 

door J.E. van der Pek in het Amsterdams 

Tehuis voor Arbeiders, Marnixstraat 
(1918).

A.D.N. van Gendt (1870-1932) was de 
praktische bestuurder van een groot bu

reau, dat opgezet was door zijn vader 
A.L. van Gendt, de ontwerper van onder 
andere het Concertgebouw en het Burger- 

ziekenhuis. Zijn praktische inslag maak
te hem, evenals zijn vader, geschikt 

voor de uitvoering van grote werken met 
een vaak ingewikkeld karakter, zoals 
bankgebouwen en haveninstallaties, kan
toorgebouwen, winkels en villa's. Hierin 

was hij anders dan architecten als P.J. 
H.Cuypers en H.P.Berlage geen wegberei
dend kunstenaar, maar eerder een prak

tische toepasser van nieuwe vindingen. 
A.D.N. van Gendt volgde na zijn H.B.S.- 
opleiding verschillende wegen, die ieder 
een eigen invalshoek op het architecten
vak boden. Zo leerde hij het timmermans- 
vak bij D.Schut te Amsterdam, werd hij 
tekenaar op het bureau van G.W.Vixse- 
boxse (de ontwerper van de Hervormde 
Muiderkerk aan de Linnaeusstraat) en 

trad hij in 1890 op als opzichter bij de 
bouw van het door zijn vader A.L. van 
Gendt ontworpen gebouw van de Vereniging 

voor den Koffiehandel aan de Raadhuis
straat. Daarna volgde zijn studie aan de 
Polytechnische School te Delft (de te

genwoordige T.H.) en werkte hij als te
kenaar op het bureau van Ri jksbouwmee-s-

ter C.H.Peters.

Sinds 1901 leidde A.D.N. van Gendt samen 
met zijn broer J.G. van Gendt het bureau 

Gebrs Van Gendt ALzn; sinds 1914 alleen. 
Dit bureau ontwierp enkele opvallende 

gebouwen, zoals het voormalig veiling
gebouw van Frederik Muller & Co aan de 

Doelenstraat/Binnen Amstel (1905), het 
gebouw "De Rijnstroom" met de bekende 
sigarenwinkel van Hajenius aan het Rokin 
(1914) en het hotel Krasnapolsky (1916). 
Van groot belang is Van Gendt ook ge
weest door zijn ontwerpen voor de Amster 
damse scheepvaartwereld, die aan het be

gin van de twintigste eeuw een grote 
bloei genoot: de zogenaamde "Tweede Gou- 
de Eeuw". Zo ontwierp Van Gendt de com
plexen van de Amsterdamse Droogdok Maat

schappij aan de Meeuwenlaan, en de eta
blissementen van de Stoomvaart Maat

schappij "Nederland" aan de Javakade/ 
Sumatrakade en de Koninklijke Nederland
se Stoomvaart Maatschappij aan de Levant 
kade/Surinamekade. Het SMN-complex uit 

1903, 1910 en 1913 met een lengte van 
480 en 350 meter bestaande uit loodsen, 
directiegebouwen, beambtenwoningen en 

ontvangstruimten voor passagiers, is na 

de fusie van de SMN in de Nedlloyd en 
het vertrek naar Rotterdam in 1969 ge
sloopt. Het etablissement van de KNSM 
met een lengte van 715 en 780 meter is 

na het samensmelten van de KNSM met de
zelfde combinatie als hierboven genoemd, 
in de jaren 1970 verlaten en sindsdien 
voor woon- en werkfuncties in "tweede 

gebruik".
In deze lijn lag ook het medewerken van 

A.D.N. van Gendt «amen met J.M. van der
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Mey aan het pronkstuk van de Amsterdamse 
scheepvaart, het Scheepvaarthuis (1911- 

1916). Eerder had Van Gendt een afzon
derlijk kantoorgebouw ontworpen voor de 

Stoomvaart Maatschappij "Nederland" en 
de Koninklijke Paketvaart Maatschappij 
aan de Prins Hendrikkade 159 (1902).
Had zijn betrokkenheid bij de utili
teitsbouw vaak betrekking op grootscha

lige complexen; bij de woningbouw was 

dit evenzo het geval. Van Gendt bouwde 
grote villa's en grote herenhuizen, zo

als Koningslaan 42-44 te Amsterdam.
Zoals gezegd, was Van Gendt geen baan

breker; hij was waarschijnlijk een groot 
coördinator van grote opdrachten, maar 
toch heeft hij zich in een duidelijk 
herkenbare vormgeving geuit, vaak be- 
invloed door de architectuur van Berlage 

vooral in het begin van de twintigste 
eeuw. Later heeft hij zich meer laten 

inspireren door het strenge zeventiende 
eeuwse klassicisme. Deze stijl leek ge
ëigend voor winkel- en bankgebouwen, 

zoals blijkt uit andere voorbeelden te 
Amsterdam, zoals de Effectenbeurs van 

Jos Th.J.Cuypers (1914) en de Bijenkorf 
door J.A. van Straaten (1911-1913).

Aan het Rokin heeft Van Gendt zich even
eens bediend van deze historiserende 
vormentaal, weliswaar verdienstelijk 
maar niet opzienbarend. De betekenis 
van de Rotterdamse Bank is voornamelijk 

gelegen in de manier, waarop Van Gendt 
zich heeft laten inspireren door de 

plaatselijke situatie. Van Gendt trof 
aan het Rokin een groot aantal typisch 
Amsterdamse hoge en smalle woonpercelen 

aan, die allen gesneuveld zijn voor de

nieuwe bank. Toch heeft de bijzondere 
plek van het Rokin invloed uitgeoefend 

op het nieuwe gebouw door de keuze voor 
de klassicistische vormgeving, waarvoor 
het voorbeeld dichtbij lag in de vorm 

van het Paleis op de Dam, dat overigens 
ook zijn invloed had doen gelden op het 

nieuwe gebouw van Peek & Cloppenburgh 
door A.J.Joling (1915). Het karakter 
van het oude Rokin is voorts van grote 

invloed geweest op het nieuwe ontwerp 
voor de St.Pieterspoortsteeg met de be
bouwing erboven. Van belang is ook het 

afzonderlijke karakter van de uitbrei
ding van 1925, waardoor de lange gevel- 
wand in drie duidelijke onderdelen is 
verdeeld. De kern hiervan^ de Rotter
damse Bank van 1912, is een interessant 

voortbrengsel van vroeg twintigste- 
eeuwse Cityvorming, die - anders dan 

later vaak het geval was - rekening 
hield met de plaatselijke situatie. De
ze stedebouwkundige waarde weegt op te
gen het verlies van het karakteristieke 
interieur.

Guido Hoogewoud, juni 1986
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Verslag van de studiedag 
d.d. 10 oktober 1985 
in de Sint-Nicolaaskerk 
te Amsterdam

Vooraf

De redactie van De Sluitsteen heeft ge
meend er goed aan te doen een samenvat

ting te geven van de spreekbeurten, die 

gehouden zijn op de themadag "Beheer en 
behoud van negentiende-eeuwse kerken.
De rafelrand van de monumentenzorg" op 

10 oktober 1985 in de Sint-Nicolaaskerk 
te Amsterdam. Ofschoon gesproken teksten 
zich in het algemeen moeilijk lenen 

voor een schriftelijke neerslag, maken 
lengte en kwaliteitsverschillen in de 
aangeleverde teksten het probleem van 
een integrale overname nog moeilijker. 
Daarom is de uiterste zorgvuldigheid 
betracht om essentiële gedeelten en 
karakter van de lezingen zo goed moge

lijk weer te geven. Namens de redactie 
E.M.Dolné.

In samenwerking met de Bond Heemschut 

organiseerde het Cuypers Genootschap op 
10 oktober 1985 een studiedag met als 

thema: "Beheer en behoud van negentien
de-eeuwse kerken. De rafelrand van de 
monumentenzorg". In zijn openingswoord 
sprak de voorzitter van het CG, drs W. 
van Leeuwen, er zijn ongenoegen over 
uit, dat het met de monumentenzorg in 
Nederland met betrekking tot monumenten 
uit de negentiende en vroeg twintigste 
eeuw nog steeds belabberd is gesteld. 
"Incidenteel wordt hier en daar wel wat 
gedaan op dit gebied", aldus de voor

zitter, "maar van een gestructureerd 

beleid in deze is geen sprake". Hij 

wees er daarna op dat, zolang in deze 

situatie geen verandering komt, het be
staansrecht van het CG is gewaarborgd. 

De grote hoeveelheid activiteiten van 
het genootschap in het afgelopen jaar 
bevestigen volgens hem de slechte toe
stand op het gebied van de monumenten

zorg met betrekking tot de jonge archi
tectuur.

Vooraf aan de lezing door ir H.F.Am
bachtsheer leidde J.K.Alma, lid van Ge
deputeerde Staten van Noord-Holland de 
studiedag in. "Hoewel de huidige minis
ter van W.V.C. in het kader van decen
tralisatie van de monumentenzorg daarin 
voornamelijk een taak ziet voor het 
rijk en de gemeenten én de provincie 

daar consequent niet in betrekt, ben ik 
zo eigenwijs daar een andere opvatting 
over te hebben. Niet als persoonlijke 
hobby, maar politiek breed gesteund 

door Provinciale Staten van onze mooie 
en monumentenrijke provincie.
De provincie Noord-Holland heeft een 
eigen aanwijzings- en subsidiebeleid.
Wij kennen een monumentenverordening 
sinds 1980. Het bureau monumentenzorg 
houdt zich onder andere bezig met de 

inventarisatie van monumentwaardig on
roerend goed, veelal uit de negentiende 

en twintigste eeuw. De provincie is de 
aangewezen bestuurslaag om met taken op 
het gebied van de monumentenzorg te wor
den belast. Waarom ?

1. De provincie heeft een overzicht 
over hetgeen zich aan monumentale ob

jecten in de gemeenten bevindt.
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2. De provincie kan afstand bewaren ten 

opzichte van politieke tegenstellingen 

in gemeenten.

3. Provinciale monumentenbureaus zouden 

kunnen functioneren als regionale cen

tra, waar monumentenbeiangen kunnen 

worden gecoördineerd.

De provincie erkent de financiële pro

blemen voor eigenaren van kerkgebouwen; 

onderhoud en beheer vergen dikwijls 

veel geld. Wanneer het provinciaal be

stuur besluit tot het beschermen van 

kerkgebouwen volgens de monumentenwet, 

komt daarmee haast automatisch een deel 

van het financiële probleem bij de over

heid te liggen. Aan het object wordt 

bij opname in het monumentenregister 

een algemeen belang toegekend. Politiek 

vertaald betekent dat ook het accepte

ren van een algemene verantwoordelijk

heid voor het monument. Zulks betekent, 

dat wij bij de procedure voorafgaande 

aan de bescherming, ons terdege bewust 

moeten zijn van de consequenties, welke 

de aanwijzing van een reeks kerkgebouwen 

tot provinciaal monument met zich mee

brengt. Daarom is de laatste tijd door 

het provinciaal bureau monumentenzorg 

vastgelegd, welke kerkgebouwen van vóór 

1950 in Noord-Holland aanwezig zijn. 

Momenteel wordt, naast de vele andere 

wêrkzaamheden van het bureau, nagegaan, 

in hoeverre deze kerkgebouwen in aan

merking zouden kunnen komen voor een 

bescherming volgens de Noord-Hollandse 

monumentenverordening. Gelukkig zijn er 

al een reeks belangrijke kerkgebouwen, 

ook uit de negentiende eeuw, door de 

rijksoverheid beschermd. Toch denken

wij aanvullend nog een aantal kerken te 

moeten gaan beschermen, met name uit de 

twintigste eeuw.

Een voorbeeld: In nauwe samenwerking 

met de gemeente konden wij komen tot de 

bescherming van de Gereformeerde Kerk 

te Andijk, ook wel genoemd de gerefor

meerde kathedraal. Dit gebouw uit 1928 

is het opus magnum van de architect 

Reitsma uit Groningen. De kerk is nu 

een provinciaal monument en staat er 

weer prachtig bij. Wij zijn er wel een 

beetje trots op. Ik wens U een prettige, 

wat in deze omgeving best zal meevallen, 

en nuttige studiedag toe." Aldus de 

woorden van J.K.Alma.

Ir H.F.Ambachtsheer hield daarna een 

betoog over het Haagse beleid ten aan

zien van monumentale kerkgebouwen. Als 

een van de samenstellers van de nota 

"Monumentale kerken in Den Haag" legde 

de heer Ambachtsheer een verband tussen 

het ontstaan van deze nota en de nota 

"De kerk in het Midden", die het gemeen

teraadslid Vlaanderen reeds in 1981 te 

Den Haag het licht deed zien. Kern van 

deze nota vormt de Grote of St.Jacobs- 

kerk, die zijn religieuze functie ver

loor en in verval was geraakt. Naast 

enkele aanbevelingen met betrekking tot 

de Jacobskerk vroeg de heer Vlaanderen 

toen om een "Haagse Kerkennota", waarin 

de problematiek rond het gebruik van 

deze gebouwen in algemene zin diende 

behandeld te worden. "Hij constateerde 

terecht", aldus de heer Ambachtsheer, 

"dat er tussen 1970 en 1981 een aantal, 

vaak monumentale, kerkgebouwen was ge

sloopt en vroeg zich af, welke monument

waardige kerken er nog waren en wat hun 

toekomstperspectief was." Het Gemeente

lijk Bureau Monumentenzorg bereidde de 

nota voor en omdat de gemeente tot dan 

toe zich nimmer met deze problematiek 

had beziggehouden moest er veel werk 

worden verzet. "Dit kan men onderverde

len in: 1. een inventarisatie van monu

mentwaardige kerkgebouwen; 2. een on

derzoek naar de algemeen voorkomende 

problematiek met betrekking tot de in 

standhouding van kerken; 3. een onder

zoek naar de specifieke Haagse situatie. 

Een aantal van deze zaken wordt in de 

nota behandeld", aldus de spreker. Hier 

volgt een samenvatting daarvan uit zijn 

toespraak.

"De problematiek rond monumentale kerk

gebouwen komt er kortweg op neer, dat 

beheerders/eigenaren van deze kerkgebou

wen hoe langer hoe meer in de problemen 

raken, vooral door de daling van de ker

kelijke "achterban". Deze daling wordt 

veroorzaakt door een afname van de ker

kelijkheid, een wijziging in religie- 

beleving en externe ontwikkelingen op 

het gebied van de ruimtelijke ordening 

en het volkshuisvestingbeleid, bijvoor

beeld de ontvolking van de binnensteden. 

Op uiteenlopende manieren trachten de 

beheerders/eigenaren maatregelen te 

treffen om de negatieve effecten van de 

gerezen problemen te verkleinen of op 

te heffen. Zo kan de bruikbaarheid van 

een kerkgebouw worden verbeterd door 

verbouwingen en aanpassingen. De met de 

daling van de "achterban" samenhangende 

financiële problemen kunnen aangepakt 

worden door bezuinigingen. Dit betekent

doorgaans, gezien de opbouw van de ker 

kelijke begroting en de wens om de pas 

torale taak in stand te houden, dat er 

alleen maar bezuinigd kan worden op de 

post "exploitatie van gebouwen". Dat 

gaat meestal ten koste van de post "on

derhoud van gebouwen". Men reserveert 

niet meer voor groot onderhoud en ook 

het dagelijks onderhoud komt in de knel 

De gevolgen voor het kerkgebouw zijn, 

dat de getroffen maatregelen mogelijk 

nadelig zijn voor het monumentale ob

ject, zowel exterieur als interieur. De 

teruglopende inspanningen op het gebied 

van het onderhoud leiden tot verval. De 

reorganisatievarianten hebben soms een 

stopzetting van de exploitatie van een 

kerk tot gevolg, waarna de kerk leeg

staat, niet wordt onderhouden, met ver

nieling of brandstichting wordt be

dreigd en tenslotte kan worden gesloopt 

De Haagse situatie. In Den Haag staan 

30 kerken van vóór 1940, die als monu

mentwaardig kunnen worden aangemerkt. 

Hiervan staan er al 13 op de rijkslijst 

van beschermde monumenten. De hierboven 

beschreven ontwikkelingen worden door 

het onderzoek naar de situatie in Den 

Haag bevestigd, alhoewel de bouwkundige 

toestand van de 30 objecten in het to

taal gezien niet somber is. 24 kerken 

waren in redelijke tot goede staat, 5 

in een slechte tot matige en 1 kerk 

brandde tijdens het onderzoek uit, maar 

werd inmiddels weer hersteld. Dit beeld 

wordt mede veroorzaakt door de omvang

rijke restauratie-inspanningen met be

trekking tot rijksmonumenten in de 

laatste decennia. Omgerekend in guldens
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van 1981 werd er in 12 rijksmonumenten 

circa 60 miljoen gulden geïnvesteerd.

Het rijk, de provincie en de gemeente 

droegen circa 45 miljoen gulden in de 

vorm van subsidies bij. Maar dit is een 

momentopname. Van meer belang is, in 

welke richting de bouwkundige kwaliteit 

van de objecten zich begeeft. Ook voor 

de Haagse situatie moet worden gecon

cludeerd, dat langzaam maar zeker een 

aantal kerken in verval raakten.

Bij het ontwikkelen van een beleids

kader voor de toekomst werden een twee

tal situaties onderkend:

1. het kerkgebouw met de oorspronke

lijke, religieuze functie;
2. het kerkgebouw na verlies van de 

oorspronkelijke, religieuze functie.

In het eerste geval dient de bemoeienis 

van de overheid, gezien de gangbare op

vattingen over de scheiding tussen kerk 

en staat, zich te beperken tot maatre

gelen gericht op behoud van het monu

mentale object ten gunste van het alge

meen belang. In de gemeentelijke optiek 

is de stelling "behoud is bescherming 

en beheer" de rode draad. Dit door ge

bruikmaking van de geëigende juridische 

instrumenten (monumentenwet of monumen

tenverordening). In het tweede geval 

staan er voor de overheid mogelijkheden 

open om de bemoeienis met het monument, 

indien nodig, te intensiveren. Zo kan 

gedacht worden aan financiële betrok

kenheid gericht op het gebouw of de 

nieuwe functie. Een uiterste consequen

tie kan zelfs zijn, dat de overheid het 

object verwerft, restaureert, consoli

deert en exploiteert.

De concrete maatregelen, die op basis 

van bovenstaande zijn genomen, zijn ver

woord in het gemeenteraadsbesluit van 

11 februari 1985. Op het gebied van de 

bescherming besloot de gemeenteraad de 

17 onbeschermde kerkgebouwen met voor

rang en spoed op de gemeentelijke monu

mentenlijst te plaatsen. Deze kerken 

zijn inmiddels (voorlopig) beschermd. 

Zodoende kent Den Haag nu 30 beschermde 

kerken: 4 middeleeuwse, 1 zeventiende- 

eeuwse, 3 achttiende-eeuwse, 11 negen- 

tiende-eeuwse en 11 uit deze eeuw.

Op het gebied van het beheer heeft de 

gemeente er naar gestreefd ook het rijk 

en de provincie bij de maatregelen te 

betrekken. Met betrekking van de kerke

lijke rijksmonumenten was er sprake van 

een "vraag naar restauratiesubsidie", 

omdat een aantal kerken al jaren aan 

een restauratie toe waren. De gemeente 

heeft deze gevallen gebundeld in het 

"Gemeentelijke uitvoeringsplan voor de 

restauratie van kerkelijke monumenten". 

Het gaat daarbij om 10 miljoen gulden 

te verwerken kosten en, op basis van de 

geldende subsidieregeling, om 8 miljoen 

aan rijkssubsidie. W.V.C. heeft het 

plan geaccepteerd en zich bereid ver

klaard in het tijdvak 1985-1989 de fi

nanciering te doen plaatsvinden. Dit 

betekent, dat de St.Jacobus de Meerdere 

(P.J.H.Cuypers) en de O.L.Vrouwe Onbe

vlekt Ontvangen (Nic. Molenaar) in de 

komende jaren kunnen worden gerestau

reerd.
Om de onderhoudstoestand van kerken 

voor langere tijd op een redelijk tot 

goed peil te handhaven is de gemeente

lijke maatregel erop gericht een eige

naar tot meer en beter onderhoud te 

stimuleren. Het is nu mogelijk een ei

genaar van een beschermd kerkgebouw 

(met of zonder religieuze functie) on

der bepaalde voorwaarden een bijdrage 

te leveren in het onderhoud. Deze voor

waarden zijn:

- dat het onderhoud plaatsvindt in het 

kader van een systematische/planmati- 

ge aanpak (tienjaren onderhoudsplan/ 

jaarlijkse uitvoeringsplannen, opge

steld door een onafhankelijke deskun

dige);

- dat de eigenaar zelf optimaal bij- 

draagt;

- dat de eigenaar zich aansluit bij de 

Monumentenwacht.

In Den Haag is zo door alle betrokkenen 

een toekomstperspectief geschetst voor 

monumentale kerkgebouwen. Tevens blijkt 

uit de gehele operatie, dat de gemeente 

Den Haag niet langer wegloopt voor de 

verantwoordelijkheid met betrekking tot 

deze categorie monumenten. Te lang is 

deze problematiek weggeschoven in de 

richting van de beheerder/eigenaar en 

de rijksoverheid. Om de intensieve be

moeienis van de gemeente met een kerk 

zonder functie te illustreren dient het 

voorbeeld van de Grote Kerk in Den Haag. 

Op 10 oktober 1985 vindt in die kerk 

een bijeenkomst plaats, waarop alle be

trokken partijen het "finale reddings

plan" voor de kerk bekend zullen maken. 

Vertegenwoordigers van de Hervormde Ge

meente, de stichting Grote Kerk, W.V.C. 

en de gemeente Den Haag zullen een plan 

bekend maken, dat een oplossing biedt

voor de restauratie, het toekomstig ge 

bruik en onderhoud tot in lengte van 

dagen. Voor zover bekend, is deze inte 

grale oplossing een unicum in ons land 

Aldus besloot ir H.F.Ambachtsheer zijn 

spreekbeurt.

Prof.dr C.A. van Swigchem, hoogleraar 

architectuurgeschiedenis aan de Vrije 

Universiteit van Amsterdam, sprak ver

volgens over "het plan voor een stich

ting Amsterdamse kerken". De belang

rijkste passages uit zijn lezing.:

"De stichting Amsterdamse Kerken staat 

er aan te komen. De geboorte is ver

traagd, maar er is gelukkig een per

soon bereid gevonden het voorzitter

schap op zich te nemen. Ons idee is, 

dat de stichting iets goeds gaat toe

voegen aan het vele goede dat Amster

dam reeds bezit. Waarmee zal de stich

ting te maken krijgen? Ze moet een in

stantie worden, die zich het lot aan

trekt van kerkgebouwen en synagoges op 

Amsterdams grondgebied, die gelegen 

zijn in de binnenstad, de negentiende- 

eeuwse uitbreidingen, de gordel die 

tussen 1920 en 1940 is aangelegd, de 

geannexeerde dorpen ten noorden van het 

Y en die tussen de naoorlogse bebouwing 

in de poldergebieden in west, zuid, 

oost en zuid-oost. De stichting kan een 

"aanloopstation" zijn, een soort "alarm 

en adviescentrale" met betrekking tot 

problemen rond genoemde bouwwerken. Ze 

kan helpen bij herbestemming, wanneer 

er van kerkelijke kant naar gezocht 

wordt en inspelen op de initiatieven en 

wensen die er zijn van niet-kerkelijke 

zijde om een kerkgebouw een nieuwe func
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tie te geven.
Er is in Amsterdam al voor een behoor

lijk aantal kerken een nieuwe bestem
ming gevonden, maar er is een "wacht

lijst". Hopelijk kan de stichting deze 
wachtlijst wegwerken (de "Liefde", de 

"Posthoorn", etc.). Wij zijn er al druk 
mee doende te preciseren, waar het om 

gaat, zodat een goed beleid opgezet kan 
worden. Het gaat om 130 kerken, kerkjes 
en kapellen en 10 synagoges. van de 140 

gebouwen zijn er 100 ouder dan 50 jaar. 
Die zouden dus wat hun leeftijd betreft 

voor bescherming als monument in aan
merking kunnen komen. Het is echter uit
gesloten dat alle 100 monument worden. 

Een punt is wel, hoe wordt uitgemaakt 
welk gebouw die eer te beurt zal vallen 
en wanneer. Dat het monumentschap een 
privilege is, dat de kans op behoud ver
groot wordt, zal duidelijk zijn, met 

name als wij erop letten hoezeer de 
overheid geneigd is maatregelen tot be
scherming te beperken tot kerkgebouwen 
met de administratief-jurisdische sta
tus van monument. Het is des te noodza
kelijker, dat die status wordt verleend 

op goede gronden en na billijke verge
lijking van alle "kandidaten". Daar 
lijkt het voorlopig nog niet op. In Am

sterdam niet en in héél Nederland niet. 
Nederland telt zo'n 60D0 kerken, waar
van 2000 uit de periode tot 1853, het 

jaar van de invoering van de kerkelijke 
hiërarchie voor katholiek Nederland.
Zo'n 2000 stammen uit de periode 1853- 
1945 en maar liefst 2000 uit de tijd na 

de Tweede Wereldoorlog. Van de oudste 
lichting zijn er 1500 monument, dat be

tekent dus 3 op de 4. De jongste lich

ting doet nog niet mee, maar van de 
periode 1853-1945 zijn er slechts 500 

monument, dus 1 op de 4! Wanneer wij de 

naoorlogse periode meetellen, komen wij 
op de volgende cijfers: vóór 1853 6 mo

numenten op 8 kerken, erna 1 op 8. Hier 
klopt iets niet. (Voor Amsterdam kunt U 
de cijfers zien op het papier, dat U 

werd uitgereikt.)
Wij hebben behoefte, naast het juri- 

disch-administratieve monumentschap, 

aan een defacto erkenning van een inhou
delijk monumentschap, "monumenten in de 
wachtkamer". De bedoeling is dat die 

ooit echt monument worden, maar in af
wachting daarvan dient gepleit te wor
den voor erkenning van het potentiële 
monument. Zeker zal het in een "beleids
visie", een beleid dat die naam ver
dient, betrokken moeten worden. Per ge

meente zal dit ideaal sneller te verwe
zenlijken zijn dan landelijk. Naar de 
kant van het publiek is duidelijkheid 
gewenst, maar ik denk hier bijvoorbeeld 

ook aan de Vereniging van Beheerders 
van Monumentale Kerkgebouwen.
Aan herziening en aanvulling van de Am

sterdamse nota Kerkgebouwenbeleid 

(1980) bestaat dringend behoefte. De 
nota handelt over niet meer dan de 

helft van het Amsterdams grondgebied. 
Bovendien wordt uitsluitend uitgegaan 
van het juridisch monumentschap. Slechts 

tien niet-monumenten zijn in de nota 
terecht gekomen op willekeurige gronden. 

Het overzicht is onjuist en onvolledig, 

en omdat er financiële consequenties aan 
verbonden kunnen worden ook onbillijk.

Eigenlijk ligt de zaak nog anders: een 
inventarisatie zou de impasse moeten 

doorbreken, waarin wij met ons finan

ciële beleid zijn geraakt. De overheid 
is begonnen met het plaatsen van kerken 

uit de tweede helft van de negentiende 

eeuw op de monumentenlijsten. Zij heeft 
echter met schrik ervaren (IJsselstein, 
Amsterdam - St.Nicolaas), dat herstel 
van zo'n kerk evenveel kost als die van 

een middeleeuwse kerk. Elke financiële 
planning dreigde hierop stuk te lopen. 

Vervolgens kwam er de herbestemmings- 
problematiek bij en dit het eerst bij 
de categorie kerken uit de periode 

1850-1914. Daarna volgde in grote ste

den met Amsterdam voorop, een "bestem- 
mingscrisis", zelfs voor kerken van 
vóór 1800. Op dat punt aangekomen liet 

de overheidsstrategie - zo daar sprake 
van kan zijn - het afweten. Bij beste
ding van gelden dient aan groot onder
houd van monumentwaardige panden voor
keur te worden gegeven tot wij weten, 
waaraan wij met het pand toe zijn.
In Amsterdam toont het voorbeeld van 

de Redemptoristenkerk aan de Keizers
gracht (1856) duidelijk om welk belang 

het gaat. Omdat de kerk goed was onder
houden kon er direct een andere gega
digde voor gevonden worden, toen de 

paters de kerk afstootte. Een kerk 
hoeft niet per definitie een onverhan- 
delbaar object te zijn.

Wij moeten ons eigenlijk al in onze 
beleidsvisie losmaken van het oor

spronkelijke gebruiksbeeld. Dat ge
bruiksbeeld wordt meer en meer histo
rie en het zieter naar uit, dat het in

de toekomst hoe langer hoe minder be

langrijk zal zijn uit oogpunt van ge
meenschapsbelang en gemeenschapsge- 
bruik. Andere criteria gaan een rol spe 
len. Zo zijn er nu reeds: a. kerken nog 

als zodanig in gebruik; b. kerken met 

oorspronkelijke inrichting maar speci
aal voor muziek in hun bestemming; c. 

kerken met een openbare functie; d. ker 
ken uitwendig voor het publiek bewaard 

maar inwendig particulier in gebruik.

In Amsterdam zou bij de inventarisatie 
van de kerken de toetsingscriteria op 
die gebruiksmogelijkheden moeten zijn 
aangepast. Bruikbare ruimte en nieuw ge
bruik met behoud van een zekere identi
teit zijn factoren, waarop wij ons moe
ten instellen in het nieuwe beleid. 

Kortom het moet een stichting worden die 
rekent. Rekent op bijdragen om te helpen 
de waarden in stand te houden, die zij 
verdedigt in haar doelstelling. Wij zoe
ken voor de stichting een werkplaats en 

ook een financiële basis. Zij moet uit 
zijn op publiciteit, alleen al als on
dersteuning van de taak die zij zich 

stelt als pleitbezorger. Een andere wens 
droom van de stichting is de documenta
tie in samenwerking met het architectuur 
museum en met het archief, van alle ge
bouwen. Dit ook om te voorkomen, dat do
cumenten en tekeningen met betrekking 
tot de objecten verloren gaan. De stich
ting zal - hoop ik - niet ijveren voor 
behoud van alles. Niemand heeft trouwens 
illusies ten aanzien van behoud van al
les. Wat is er nu nog in de stad terug 
te vinden van de 21 middeleeuwse kloos
ters die zij bezat? Wat zal er over 100
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jaar terug te vinden zijn van de 90 ker

ken van na 1800?

Tenslotte: Waar blijft bij het beeld dat 

ik schetste, het eigenlijke van de kerk? 

Ik geloof, dat wij bij alle concessies 

en veranderingen niet bang hoeven te 

zijn dat het cultuurhistorisch bepaald 

eigene van de kerk niet zijn werking zal 

blijven uitoefenen. De combinatie van 

godsdienstoefening en ander gebruik door 

de eeuwen heen is een historische reali

teit geweest en zal dat blijven. De 

stelling van Dom van der Laan ("Het vor

menspel der liturgie", Vaals 1985 - red) 

dat in een tot kerk gewijd gebouw, li

turgisch gebruik niet kan samen gaan met 

profaan, gaat volgens mij niet op. Ook 

al slaat de ontkerstening toe, religio

siteit blijft en heeft het kerkgebouw 

als extra "tekenwaarde" nodig, zo niet 

inwendig dan toch uitwendig. (Over reli

gieuze waarde van het kerkgebouw: prof. 

A.H.Bredero, "Bedreigd of overbodig 

kerkbezit", Amsterdam 1978) Zelfs een 

kerkruïne kan voor ons van belang zijn.

U kunt dit ook in overdrachtelijke zin 

nemen. Een kerkgebouw met 64 apparte

menten is "een ruïne". Kortom aanwezi

gen, de stichting zal, al deze proble

men, tekortkomingen en wensen overziend, 

gemotiveerd kunnen strijden voor het 

behoud van het goede soort kerkgebouw 

als onvervangbaar maatschappelijk goed." 

Met betrekking tot de lezing van ir M. 

Mulders over het onderzoek naar de ef

fecten van warmte en vocht op het ge-, 

bouw, het houtwerk en de wandschilde

ringen etc. is geen tekst binnengekomen. 

Na de lunchpauze volgden een aantal

korte spreekbeurten over de actuele 

problematiek rond het behoud van ker

ken.

De eerste daarvan werd verzorgd door 

pastoor L. van Ulden o.f.m. van de St. 

Martinuskerk van Sneek onder de titel: 

"Liturgie anno 1985 in een kerk van 

P.J.H.Cuypers".'"Zo maar een dak boven 

wat hoofden' is een lied dat in de hui

dige liturgie graag wordt gezongen", 

begon de heer Van Ulden zijn toespraak. 

"Het suggereert een zekere onverschil

ligheid ten opzichte van het dak dat 

zich daadwerkelijk over de hoofden van 

de gelovige spant, maar zodra dit 

blijkt te bestaan uit gepolychromeerde 

gewelven, gedragen door pilaren en op

stijgend boven rijk beschilderde en be

glaasde muren van een kerk van P.J.H. 

Cuypers, blijft er van die onverschil

ligheid niets over, maar wordt deze 

verwisseld voor emotionaliteit, mees

tal contra, rond het kerkgebouw. Het 

heet in de huidige toonaangevende li

turgische kringen vrijwel onmogelijk 

om in zo'n kerk liturgie te vieren. De 

bezwaren richten zich tegen de con

structie en tegen de decoratie, welke 

respectievelijk de "in" zijnde kring- 

opstelling van de aanwezigen rond het 

altaar en het "ontmythologiserende" 

geloofsbeeld van de huidige theologie 

dwarszitten en tegenspreken. Gewoonlijk 

ziet men daarop pogingen het kerkgebouw 

aan te passen aan de veranderde litur

gische eisen. Decoratie en inventaris 

worden aangetast en/of verwijderd, ter

wijl niet geschroomd wordt construc

tieve wijzigingen in het kerkgebouw

door te voeren in de vorm van breekwerk 

aan muren en pilaren. Geen van deze po

gingen levert een werkelijk bevredigend 

resultaat op. Maar hardleers gaat men 

op deze weg door, terwijl na alle 

sloop- en veranderingswerken aan kerken 

toch één conclusie getrokken moet wor

den: het kerkgebouw is een partner met 

een volstrekt eigen identiteit, waarvan 

wel de make-up te wijzigen is, maar 

wier eigen wezen weerbarstig overeind 

blijft. Men aanvaardt deze partner voor 

het vieren van de liturgie of men gaat 

uit elkaar. De St.Martinusparochie 

heeft besloten haar partner, de Cuypers- 

kerk van St.Martinus, te aanvaarden. De 

liturgie van na Vaticanum II maakt het 

nodig een andere plaats voor de altaar

tafel te zoeken, de rest van het gebouw 

mag gezegd worden, dat zij in haar hui

dige rol, los van kunsthistorische waar

dering, gezien kan worden als een cor

rectief op onze huidige voorstellings

wereld. Zij tilt het geloven uit boven 

de exclusiviteit van toevallig gangbare 

trends (eeuwigheidswaarde). Daarnaast 

biedt zij oppositie aan de "ontmytholo

gisering" van de geloofsvoorstelling in 

de huidige tijd. Een van de huidige 

oorzaken van de geloofs- (en dus litur
gische) crisis is dat men het geloofs

leven verder en verder uitkleedt, zodat 

er bijna niets meer is overgebleven.

Wij zijn toe aan de bekentenis, dat het 

onderscheid tussen "kern en bijzaak" op 

dit gebied maar zeer betrekkelijk is. 

Welnu, de decoratie van Cuypers houdt, 

of dat nu welkom is of niet, levend dat 

de realiteit ook surrealiteit is. Wie

het ene wegdoet, zal ook op de plaats 

van het andere leegte vinden. Kortom: 

in plaats van de Cuyperskerk te ontdoen 

van haar identiteit is het heilzaam 

deze de haar bezoekende gelovigen te 

"corrigeren" en ondersteunen in hun ge

loofsovertuiging.

De aanvaarding van haar constructie le

vert een aantal nadelen op: het onvrij

willig zitten achter een pilaar, het 

niet goed kunnen zien van de kerkruimte 

Daarnaast schept zij ook gezonde prik

kels voor de huidige liturgie, zoals 

het loskomen van het strikt verbale van 

de eredienst en de barmhartige erken

ning van de 1iturgie-vierende gemeen

schap. Voor velen biedt de Cuyperskerk 

veilige hoekjes waar de gelovige, aan 

de rand van het heilige zittend, op 

zijn eigen manier de golfslag van het 

heilige mag delen en ook de communie 

krijgt. Voor de meeste parochianen is 

de kerk van Cuypers zo een huis dat hen 

in hun geloofsbeleving realistisch be

nadert. De decoratie van de kerk en het 

totale interieur van de architectuur 

spelen daarin een essentiële rol. De 

geschilderde en gebrandschilderde hei

ligen in de kerk komen je nimmer be

knorren. Je mag er ook je tong naar 
uitsteken."

De tekst van de lezing van dr.ir E.J. 

Hooqenberk over de herbestemming van 

kerkgebouwen is niet binnengekomen.
Lydia Lansink, voorzitter van de Stich

ting Vondel kerk Amsterdam, sprak ver

volgens over de problemen rond behoud 

en herbestemming van de Vondel kerk te 

Amsterdam. "In Rotterdam, mijn geboor-
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teplaats, weet men nog merkwaardig goed, 

hoe de Koninginnekerk eruit zag. De 

sloop van dit bouwwerk wordt nog steeds 

alom betreurd. In Rotterdam is een 

kerkstichting in oprichting. Er zijn nu 

26 kerken verloren gegaan en dat is wel 

genoeg." (een opmerking vooraf)

"Ik wil graag vanuit de ervaring van de 

Stichting Vondel kerk een paar aspecten 

belichten (rond de restauratieproblema- 

tiek - red.), die nog niet of nauwe

lijks ter sprake zijn gekomen, maar die 

toch dikwijls een rol spelen bij het 

streven naar behoud van een beschermd 

monument. Op 2 november 1984 hebben wij 

de Vondelkerk gekocht. Sindsdien is het 

hard werken, maar dat bevalt ons beter 

dan de reeks uitzichtloze spiegelge

vechten die wij voorheen moesten leve

ren. Wij ondernamen van alles, maar 

steeds werden ons de schaarse instrumen

ten die ons ten dienste stonden uit 

handen geslagen. Wij drongen bij de ge

meente Amsterdam aan op aankoop van de 

kerk, die hoge prioriteit genoot in de 

gemeentelijke nota "Kerkgebouwenbei eid". 

Rijk en gemeente hebben wij toen ver

zocht de eigenares te vervolgen wegens 

overtreding van de Monumentenwet, maar 

de ambtenaren haastten zich 1001 rede

nen te bedenken om maar vooral niets te 

hoeven doen. Er zat niets anders op dan 

zelf handelend op te treden. Helaas 

bleek ook nu weer hoe weinig de Monumen

tenwet voorstelt in moeilijke situaties. 

Wij deden aangifte van een strafbaar 

feit, te weten artikel 14 van de Monu

mentenwet door zonder vergunning be

schermde inventarisstukken te verwijde

ren. Er vond een uitgebreid vooronder

zoek plaats, talrijke personen werden 

ge- en verhoord. Resultaat: een sepot.

De Officier van Justitie constateerde 

wel dat de Monumentenwet was overtreden, 

maar meende dat een strafrechtelijke 

vervolging niet "tot een relevant resul

taat voor de handhaving van de monumen

tenwetgeving in het algemeen of de toe

komst van de Vondelkerk in het bijzon

der" zou leiden. De sancties zouden 

niet in verhouding staan tot de zaak en 

het maatschappelijk nut van vervolging 

werd betwijfeld. Wij dienden de Monu

mentenwet niet als een juridisch instru

ment te zien, maar als een bestuurlijke 

aangelegenheid. Alsof het maatschappe

lijk nut van een sepot niet gegaran

deerd nihil was en als er geen maat

schappelijk nu gelegen zou zijn in het 

creëren van bruikbare jurisprudentie!

Op deze manier blijft de Monumentenwet 

een lachertje en is een beschermd monu

ment in wezen vogelvrij. De Stichting 

Vondelkerk ging in beroep (artikel 12 

Wetboek van Strafvordering), maar ter

wijl de zaak in behandeling was bij het 

Gerechtshof, deed zich de mogelijkheid 

voor de kerk te kopen. De voorwaarden 

van de tegenpartij waren niet mis. Wij 

moesten verklaren geen belang meer te 

hebben bij strafrechtelijke vervolging 

en de inventaris zou buiten de trans

actie blijven. Maar het alternatief was 

erger!
Wij hadden buitengewoon goede zaken ge

daan met de provincie Noord-Holland die 

de spits afbeet door de aankoopsom van 

de kerk beschikbaar te stellen uit het

Stimuleringsfonds Stads- en Dorpsver

nieuwing. Maar ook na de overdracht 

bleven de problemen groot. Wij hadden 

meer greep op het lot van de kerk, maar 

waren financieel afhankelijker dan ons 

lief was. Al in een vroeg stadium had

den rijk en gemeente ons gezegd, dat er 

geen subsidie in een leeg gebouw ge

stopt zou worden. Met andere woorden de 

bestemming diende geregeld te zijn, met 

sluitende exploitatiebegroting en bijbe

horende huurovereenkomsten, getekend 

door credietwaardige huurders. Dat 

bleek niet haalbaar, zonder extra vloe

ren, puien, ramen en deuren in het ge

bouw aan te brengen. Voor deze ingrepen 

wordt geen subsidie verstrekt en wij 

waren dus aangewezen op een voorfinan

ciering door een bankinstelling. Daar

bij is een gemeentegarantie noodzake

lijk, die nu een soort sluitsteen vormt 

van het project. De Vondelkerk wordt nu 

beschouwd als een 1s-zondagskind onder 

de probleemkerken. Laten wij niet te 

vroeg juichen. Zelfs als het waar is, 

dat er muziek zit in onze gemeentega

rantie, blijft het geheel een zaak van 

"count your blessings". In onze eerste 

vergadering van ruim vijf jaar geleden 

riepen wij dapper, dat het mogelijk 

moest zijn een uniek monument als de 

Vondelkerk te conserveren als een au

tonoom kunstwerk. Die illusie is ons 

ontnomen. De massa van het gebouw in de 

Vondel straat blijft behouden en geluk

kig hebben wij een architect die niet 

zijn eigen dagdromen, maar de kwali

teiten van het gebouw vooropstelt, zo

dat de identiteit van de Vondel opti

maal behouden blijft. Er heeft zich een 

ontwikkeling voorgedaan van Heilige 

Hart naar Heilige Haalbaarheid. In dit 

bestel kan het kennelijk niet anders." 

Drs G.Hoogewoud van de stuurgroep De 

Posthoorn heeft zijn tekst niet doen 

toekomen.

Erik Maria Dolné sprak over de stand van 

zaken rond de Heilig Hartkerk aan de 

Baronielaan te Breda. De kerk uit 1901 

van P.J. van Genk dreigt na sluiting te 

worden gesloopt. Dolné en de Vereniging 

Behoud H.Hartkerk Breda proberen kost 

wat kost deze sloop te voorkomen. Eerst

genoemde heeft de problemen rond de 

kerk op een rijtje gezet naast de kunst

historische kwaliteiten van architec

tuur en inventaris van de kerk. Daar

naast heeft hij via dagblad De Stem en 

het Katholiek Nieuwsblad stad en land 

op de hoogte gesteld van de dreigende 

sloop van de kerk. De vereniging stelt 

alles in het werk in contact te treden 

met het bisdom om over de sluiting van 

de kerk te praten. Zij willen de paro

chie (en daarmee het bouwwerk) behouden. 

Tot nu toe heeft de bisschop geweigerd 

de vereniging te ontvangen, maar een 

gesprek zal op korte termijn plaatsvin
den. (Dat heeft intussen plaatsgevonden 

en omdat het niets opleverde werd de 

kerk rond nieuwjaar bezet. De bisschop 

bleef echter bij zijn besluit de kerk 

te sluiten en de parochie op te heffen. 

Nadat de bezetters de kerk verlaten 

hadden, werd deze opnieuw bezet, waarna 

- na een kort geding van de zijde van 

het bisdom - de kerk door de politie 

werd ontruimd. Even bleef het stil rond
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de kerk. De pogingen het gebouw als mo

nument voor de stad Breda te behouden, 

leidden tenslotte tot het voorstel Eg- 

bert Hoogenberk een plan te laten maken 

voor woningen, etc. in de kerk. Dat 

plan werd begin juni op haalbaarheid 

getest en goed bevonden, nadat tevens 

een -grondige^controle van het bouwwerk 

zelf had plaatsgevonden met name de 

fundamenten van de pastorie en de zuid

zijde van de kerk. Eind juni zal de be

slissing vallen, wanneer met de reali

sering van het plan Hoogenberk zal wor

den begonnen.)

Tenslotte sprak de heer mr G.G. van 

Hasselt namens de Vereniging van Beheer

ders van Monumentale Kerkgebouwen in 

Nederland. "Het behoud van een monumen

taal kerkgebouw omvat meer dan het la

ten staan van een casco. Ook van binnen 

dient het kerkgebouw monumentaal te 

blijven. Dat kost geld. Bij de bereke

ning van de instandhoudingskosten dient 

te worden uitgegaan van de op lange ter

mijn zuinigste oplossing en een "ade

quaat gebouwbeheer", dat wil zeggen in

clusief jaarlijkse reservering voor on

derhoud, zodat restauraties in de toe

komst worden vermeden.

De instandhouding van monumentale kerk

gebouwen is het meest gediend met een 

tweesporenbeleid gericht op:

- adequaat gebouwbeheer met behulp van 

verzelfstandiging van het kerkbeheer 

en een meerjaren-beheersplan;

- bevordering van het multifunctioneel 

gebruik.
Bij dit beleid heeft de Vereniging van 

Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen

een ondersteunende functie. Monumentale 

kerkgebouwen dienen een veel belang- 

rijkere plaats in het gemeentelijke be

leid te krijgen dan tot nu toe. Welke 

gemeenten volgen het voorbeeld van de 

Haagse kerkenneta? Instandhouding van 

monumentale kerkgebouwen is niet een 

zaak van de eigenaar alleen. In de ge

meentelijke budgetreserveringen horen 

monumentale kerkgebouwen ook thuis.

Er is behoefte aan een nationaal onder- 

houdsfonds, waarop eigenaren, beheer

ders en subsidiënten hun bijdragen voor 

de jaarlijkse reservering voor syste

matisch onderhoud en adequaat gebouwen

beheer kunnen storten.

Zoals uit uitspraken van de rechter 

blijkt, hangt het behoud van een monu

mentaal kerkgebouw uiteindelijk af van:

- de monumentwaardigheid van het gebouw,

- het belang van de kerkelijke eigenaar 

bij sloop;
- de kosten van instandhouding en het 

geven van een nieuwe bestemming;

- de belangstelling van derden om in

vulling te geven aan het kerkgebouw;

- de opstelling van het gemeentebe

stuur."
Na de lezingen en spreekbeurten ontspon 

zich een levendige forumdiscussie onder 

leiding van mevrouw E.Agsteribbe, voor

zitter van de Amsterdamse Raad voor de 

Monumentenzorg, die zich toespitste op 

twee thema's: de mogelijkheden tot her

bestemming van monumentale kerkgebouwen 

en het gebrek aan een goed georganiseerd 

overheidsbeleid in deze. Met name op 

het gebied van het monumentenbeleid ten 

aanzien van negentiende-eeuwse architec

tuur en de financieringsproblematiek 

rond herbestemmingsplannen moet in Ne

derland nog veel veranderen. Beiden 

zijn nu nog een (te) incidentele zaak 

en afhankelijk van het motto "Wie het 

eerst komt, het eerst maalt" of "Wie 

het hardst schreeuwt, wordt geholpen". 

De aanwezigen op de studiedag waren het 

er unaniem over eens, dat er op korte

Boekbespreking

A.J.M. den Teuling en K. van der Ploeg, 

Van klooster tot museum. De geschiede

nis van het gebouwencomplex van het 

Drents Museum, Drents Museum Assen 1986

De provinciaal inspecteur van de archie

ven in Drente Arnold den Teuling en de 

architectuurhistoricus Kees van der 

Ploeg, werkzaam bij het Kunsthistorisch 

Insituut van de Rijksuniversiteit Gro

ningen, hebben ter gelegenheid van het 

100-jarig bestaan van het belangrijkste 

onderdeel van de gebouwen, het voorma

lige griffiegebouw der provincie, een 

overzicht geschreven van de bouwgeschie

denis. Vanaf de oorsprong tot de huidi

ge situatie wordt de ontwikkeling van 

het gebouwencomplex op overzichtelijke 

wijze en rijk geïllustreerd weergegeven. 

In het eerste deel van het overzicht 

komt de ontwikkeling van klooster tot 

gouvernementsgebouw aan bod, in het 

tweede die van gouvernementsgebouw tot 

museum. Verheugend is het, dat alle 

perioden die besproken worden, gelijk

termijn een goed georganiseerd en ge

structureerd monumentenbeleid moet 

komen, waarin alle facetten rond de 

problematiek van het beheer en behoud 

van monumentale negentiende- en vroeg 

twintigste-eeuwse architectuur aan bod 

komen. Nu vormt deze problematiek nog 

de rafelrand van de monumentenzorg in 

Nederland.

waardig worden behandeld en dat het ne

gentiende-eeuwse gedeelte van het ge

bouwencomplex niet als ondergeschoven 

kindje wordt behandeld. Zowel het niet 

uitgevoerde ontwerp van architect J. 

Strootman (?) uit 1876 als het gereali

seerde plan van J. van Lokhorst komen 

uitvoerig aan bod, waarbij op de ach

tergrond ook steeds weer de namen op

duiken van P.J.H.Cuypers en Victor de 

Stuers. Bijzondere vermelding verdient 

de voortreffelijke wijze, waarop de 

interieurdecoratie van de voormalige 

statenzaal naar een ontwerp van Georg 

Sturm (1885) wordt behandeld, eveneens 

ondersteund door fraai fotomateriaal.

Al met al een aanbevelenswaardig boek

werkje, dat bij mensen met belangstel

ling voor de negentiende-eeuwse archi

tectuur niet in de kast mag ontbreken. 

Een ideaal verjaardagsgeschenk!

Van klooster tot museum is bij het 

Drents Museum of via de boekhandel 

(ISBN 90 70884 08 9) te verkrijgen 

voor ƒ 15,-.

Erik Maria Dolné
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75-jarig Heemschut 
heeft LJ hard nodig

Leven in een karakteristieke omgeving, 

waarin de culturele neerslag van onze 

geschiedenis wordt gerespecteerd, is 

voor iedereen belangrijk. Veel mensen 

hebben daar oog voor, maar anderen mer

ken pas achteraf, wanneer door allerlei 

ingrepen de verhoudingen in hun woon

omgeving op wrede wijze zijn verstoord. 

Daarom is het goed, dat er in ons land 

instellingen zijn als Heemschut en het 

Cuypers Genootschap, die permanent 

alert zijn op dreigende aantasting van 

ons cultureel en architectonisch erf

goed. Zet het Cuypers Genootschap zich 

met name in voor het behoud van negen

tiende en begin twintigste eeuwse ar

chitectuur, de Bond Heemschut spant 

zich al 75 jaar in voor de bescherming 

van alle onvervangbare gebouwen en mo

numenten én bovendien ook voor unieke, 

waardevolle landschappen. Het werk van 

Heemschut is nog altijd hard nodig, 

want van de ruwweg half miljoen monu

menten in ons land zijn er nog maar 

42.000 officieel beschermd.

De kracht van Heemschut zit in de pro- 

vinciegewijze organisatie en het be

schikken over tal van deskundigen, die 

pro deo werken. Provinciale commissies 

houden de regio nauwlettend in de ga

ten. Als een cultuurgoed dreigt te 

verdwijnen, worden zo nodig technische 

adviseurs van de bond ingeschakeld. 

Honderdvijftig mensen van Heemschut 

zijn voortdurend in de weer. Daaronder 

zitten kunsthistorici, architecten en

juristen, maar ook "gewone" leden mel

den dreigende aantasting van dorps-, 

stads- en landschapsschoon aan. Heem

schut onderzoekt dan de situatie en 

probeert vervolgens de verantwoorde

lijke instanties ervan te overtuigen, 

dat iets niet verloren mag gaan. Lukt 

dat niet, dan begint de bond een pro

cedure om zijn zin te krijgen. Zo lo

pen er permanent enkele honderden za

ken.

Een aansprekend voorbeeld van een red

dingsoperatie is de succesvolle actie 

van Heemschut voor de herbouw van het 

Noord-Zuid-Holands Koffiehuis uit 1911 

tegenover het Centraal Station in Am

sterdam. Ook voor het behoud van de 

restauratie van het Centraal Station 

van Cuypers heeft de bond zich actief 

ingezet. Dit jaar viert Heemschut zijn 

75-jarig jubileum met tal van activi

teiten. Behalve de feestelijke Heem- 

schut-dag op 13 september in Utrecht 

is er op 7 november een symposium over 

burger en monumentenzorg. Op 10 juni 

j.1. gaf de P.T.T. een speciale post

zegel uit ter gelegenheid van het ju

bileum met daarop afgebeeld het sterk 

vervallen Duitse Huis te Utrecht. Ver

der worden er dit jaar restauratie- 

prijzen uitgeloofd per provincie, wor

den er persprijzen ter beschikking ge

steld, zijn er speciale ledenprijs

vragen en probeert de bond in elke 

provincie aparte adoptie-projecten van 

de grond te krijgen.

Leden van het Cuypers Genootschap zul

len het werk van Heemschut zeker be

langrijk vinden. Ook voor de scheppin-
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gen van Cuypers heeft de bond zich 

herhaaldelijk ingezet, de Posthoorn- 

kerk en de Vondel kerk in Amsterdam 

bijvoorbeeld. Wij vragen de leden van 

het Cuypers Genootschap daarom ook het 

werk van Heemschut te steunen. Een 

lidmaatschap betekent onder meer, dat 

U ons fraaie tijdschrift thuis ont

vangt en aan onze excursies kunt deel

nemen. Of dat U onze studiedagen en 

lezingen kunt bezoeken, zoals de stu

diedag over negentiende-eeuwse kerken, 

die Heemschut vorig jaar samen met het 

Cuypers Genootschap organiseerde.

Bent l) reeds lid en maakt U een ander 

lid, dan maakt U bovendien kans op een 

vliegreisje naar Rome, monumentenstad 

bij uitstek, met verblijf in hotel 

voor twee personen als premie voor de 

uitverkoren ledenwerver dit jaar.

Wie zich als lid wil aanmelden of meer 

informatie wenst, kan bellen naar het 

secretariaat van de Bond Heemschut te 
Amsterdam (telefoon 020 - 22 52 92).

drs J.Kamerling,
eindredacteur/voorlichter Heemschut

Colophon

"De Sluitsteen" verschijnt minimaal 

drie keer per jaar en wordt de leden 

van het Cuypers Genootschap (CG) toege

zonden. Wetenschappelijke artikelen, al 

dan niet polemische bijdragen tot actu

ele discussies, korte mededelingen over 

objecten van negentiende- en vroeg 

twintigste-eeuwse cultuur en andere 

wetenswaardigheden zijn welkom.

Basis-layout: Peter Thoben te Eindhoven 

Tekstverwerking en montage: Peter Thoben 

Advertenties en druk: Drukkerij Koenen 

te Koningsbosch

Redactie: drs P.Thoben - eindredacteur, 

T.H. von der Dunk - secretaris (Nieuwe 
Hoogstraat 13k, 1011 HC Amsterdam), 

drs J.Bierenbroodspot-Rudolph, drs 

E.M.Dolné en C.P.Krabbe

Bestuur: drs A.J.C. van Leeuwen - voor

zitter, dra B.C.M. van Hellenberg Hubar 

- secretaris, J.H.Sondeijker - penning

meester, A.Boezaard, J.J.Bonnet en drs 

E.M.Dolné

Contributie: leden ƒ 25,-; gezinsleden 

(zelfde adres) f 15,-; begunstigende 

leden (minimaal) f 35,-; jeugdleden 

(tot 21 jaar) f 10,-
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Giften aan het CG zijn aftrekbaar voor 

de belasting!

Parade 17a - 5911 CA Venlo - Tel. 077 - 19000
AAN- EN VERKOOP VAN OUDE BOEKEN, PRENTEN, GRAVURES ENZ.

UW SPECIAALZAAK VOOR:

- originele oude 16e - 19e eeuws landkaarten, stads- en dorpsgezichten.

- Limburgensia - boeken en prenten van Limburgse steden en dorpen 
en Limburg algemeen

- geïllustreerde boeken - o.a. kook- en kinderboeken

- oude ansichtkaarten

- relatiegeschenken - oude en nieuwe kunst - grafiek - aquarellen - 
etsen - schilderijen

- oude poppen

's morgens en 's maandags gesloten 
donderdagavond koopavond tot 21.00 uur

P.J.H. Cuypers in zijn werkkamer.
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