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Driebeukige basiliek zonder dwars- 
schip en met een hoge, uit drie vier
kante geledingen met nissen be
staande westtoren. Gebouwd naar 
ontwerp van P.J.H. Cuypers, 1883 - 
1884; toren voltooid in 1896 aLv. 
J.Th.J. Cuypers. Met de H. Nicolaas 
en Barbara te Amsterdam en de 
Groningse St. Jozef is deze kerk ge
ïnspireerd op de vroeg gotische 
Broederenkerk te Zutphen. Uitwen
dig is de kerk opgetrokken i n sobere 
baksteenvormen verlevendigd door 
de forse, boven de zijbeuksdaken

uitrijzende schoorboogstoelen en de luchtbogen. De toren is gebouwd naar het 
voorbeeld van de 16e-eeuwse toren van de Hervormde Kerkte Eemnes-Buiten. 
Het gebouw is van algemeen belang wegens bijzondere oudheidkundige en 
kunsthistorische waarde.

1976 R. K Bussum besluit twee van haar vier kerkgebouwen te sluiten voor de 
eredienst.
Cuypers’ St Vituskerk is een potentiële kandidaat.

1979 De St. Vituskerk wordt geplaatst op de Rijkslijst van Monumenten.
1982 De St. Vituskerk wordt - ondanks felle protesten - gesloten voor de ere

dienst Vrijwilligers starten met herstel- en restauratieve werkzaam
heden.

1984 Viering van het 10O-jarig bestaan van het kerkgebouw.
Oprichting van de werkgroep ’Behoud, Gebruik en Restauratie St. Vitus
kerk - Bussum’.
Start van de - moeizame - onderhanden ngen om de kerk over te dragen 
aan een Stichting en Vereniging i.o.

20 augustus 1986: kerkbestuur, Bisdom en werkgroep vinden elkaar. Er zal een 
Stichting en Vereniging worden opgericht. Het gebouw zal mèt haar kostbare 
interieur en het Adema-orgel in eigendom worden overgedragen in december. 
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Redactioneel

Dit nummer van De Sluitsteen is groten

deels gewijd aan de 65-jarige Agneskerk 

te Amsterdam. Mede door de stedebouwkun 

dige situering in Berlage's plan-Zuid- 

aan het Haarlemmerplein en op de hoek 

van twee belangrijke verkeersaders - is 

dit gebouw een onmisbaar monument.

Zondag 12 oktober a.s. van 14.00-16.00 

uur is er open dag in de Agneskerk. 

Verder aandacht voor de op 26 september 

officieel geopende Vondelkerk. Hoewel 

deze renovatie een goed voorbeeld is 

van een aanpak om een dergelijk gebouw 

weer bruikbaar te maken, moet een vraag

teken gezet, worden bij de noodzaak om 
topmonumenten met een 'economisch ge

zonde' exploitatieopzet op te schepen. 

Tenslotte het relaas van een actie tot 

behoud van de waardevolle, in cottage- 
style gebouwde, villa 'Sunny Cottage' 

in Breda, die het verdient met succes 

te worden bekroond.
Op de e.v. bladzijden een interessante 

vooruitblik van een eeuw geleden.
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11 December 1886. DE OPMERKER.

ARCHITECTONISCHE TYPEN.
wA'w heb iek *t inder waerheydt of nie- 

man/ in 't besonder ghemunt, maer 
heb de ktuffel in 't houdert blinde- 
tingh ghetoorfen.”

G. A. Br e d e r o o .
JII.

Ee n pr o f e s s o r  d e r  t o e k o ms t .
Wij zijn in het jaar 1986. Er is sedert de negen

tiende eeuw heel wat in Europa veranderd. De spoor
wegen zijn reeds tamelijk ouderwets geworden, want 
hoewel zij, dank zij de electricitcit een veel vlugger 
verkeersmiddel zijn dan een eeuw geleden, zijn zij op 
weg, om door de luchtpost geheel verdrongen te worden.

Alle landen van Kurofxt zijn tot een groote repu
bliek vereenigd; staande legers, schutterijen, grensbe
ambten e tutti ijuanti zijn voor goed verdwenen. liet 
Volapük is wereldtaal geworden; de vroegere talen 
worden nog slechts door de geleerden beoefend.

Amsterdart) heeft zich op reusachtige wijs uitgebreid. 
Een twintigste-eeuwsche I laussman heeft een razzia 
gehouden onder de bouwwerken, in het laatst der ne
gentiende eeuw opgericht, en, ' met behoud van de 
schilderachtigste gedeelten der oude stad, breede stra
ten en grachten in een hal ven cirkel om de vroegere 
kern getrokken.

Zeer zwaar is hem dit werk niet gevallen, want de 
meeste perceelen, tijdens de uitlegging der stad in de 
negentiende eeuw gebouwd, waren reeds zoozeer in 
staat van verval, dat hun slooping dringend noodza
kelijk werd.

Overal ziet men hooge torens, die tot stations voor 
de luchtpost dienen; pleiziertochten (in een dag heen 
en terug) naar Engeland zijn aan de orde van den 
dag, en de handelaars geven er niets om of zij per 
luchtpost even den Atlantischen Oceaan moeten over
steken. Fabrieken worden aan de zuidzijde van het 
voormalig IJ niet meer geduld; zij moesten allen naar 
de voorsteden Buiksloot en Nieuwendam verhuizen.

Sedert de helft der twintigste eeuw is overal een 
eigenaardige twintigste-eeuwsche bouwstijl hecrschende, 
die even oorspronkelijk als schoon is. Aan het onder
wijs in de bouwkunst wordt door het Bestuur der groote 
republiek groote zorg besteed, en ook te Amsterdam 
is aan het monumentale De-Keyzersplein (daar onze 
lezers nog te weinig Volapük verstaan, zullen wij den 
eigenlijken naam maar verzwijgen) een grootsch gebouw 
verrezen, dat als hoogeschool voor bouwkunstenaars 
dienst doet. De gevel is op die eigenaardige wijze 
georneerd, waarvan de twintigste eeuw het geheim 
ontdekt heeft. Ruime zalen, met de uitnemendste hulp
middelen gevuld, zijn overal in het gebouw aanwezig; 
voorzooverre zij niet gelijkstraats liggen, worden zij 
allen door lifts op een hoogst gemakkelijke wijze be
reikt. Trappen worden nog slechts door die architecten 
gemaakt, die uit een voorbedachtelijk archaïsme den stijl 
van vroegere eeuwen willen volgen; men is bezig ze in 
de oude bestaande gebouwen gaandeweg op te ruimen.

Begeven wij ons voor eenige oogenblikken in de fraai 
versierde zaal, waar de professor, die de geschiedenis 
der bouwkunst doceert, een breede schaar weetgierige 
jongelingen als aan zijn lippen doet hangen. Met welk 
een sierlijkheid weet hij het Volapük te gebruiken! 
Wij treffen het, dat hij juist bezig is met het behan
delen van de bouwkunst zooals zij begrepen werd in 
de negentiende eeuw, en meer bijzonder in dat deel 
der groote republiek, dat weleer den naam van Neder
land droeg. Luisteren wij eens naar de opmerkingen, 
die aan s professors mond ontvloeien, en trachten wij 
die zoo. goed mogelijk uit het bevallig Volapük in het 
Nederlandsch te vertalen.

„In de negentiende eeuw, mijneheeren, eene pe
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riode , die zich door een volslagen gemis aan stijl in 
de architectuur onderscheidde, was het ook in het ge
deelte der groote republiek, dat wij bewonen, met de 
bouwkunst treurig gesteld. In den aanvang trachtte 
men in het gemis aan stijlvormen te voorzien door het 
navolgen der voorbeelden, door de Romeinen, wier 
bouwkunst ik indertijd de eer had met u te behan
delen , gegeven. Er werd echter toen slechts weinig 
gebouwd, en wij behoeven het niet te bejammeren, 
dat ook van deze bouwwerken thans bijnx geen spoor 
meer te vinden is.

„Ook de bouwkunst van 1830 tot 1870 is ons voor 
het grootste deel slechts uit afbeeldingen bekend, daar 
hare voortbrengselen, die aan de twintigste-eeuwsche 
eischcn volstrekt niet meer voldeden, voor liet grootste 
deel verdwenen zijn.

„Uit die 'afbeeldingen blijkt, dat toen een ver
menging van enkele oud-Helleensche met sommige 
middeleeuwsche motieven als het ideaal van schoon
heid beschouwd werd. Voornamelijk ontwikkelde deze 
richting zich door den invloed van de ingenieurs van 
het corps, dat men voorheen „Waterstaat” placht te 
noemen, en die in hun pogen gesteund werden door 
die krijgslieden, welke meer in het bijzonder belast waren 
met het maken van vernielingswerktuigen, bescher- 
mingswerken daartegen en gebouwen tot huisvesting 
van wat men toen het leger noemde (een afdeeling, 
die men met de oneigenaardige benaming van „genie” 
bestempelde).

„Onder de zonderlingste gebouwen, in dien tijd ge
sticht, mogen het Hooggerechtshof en het zoogenaamde 
Ministerie van Koloniën (beiden reeds lang geleden 
gesloopt) alsmede verschillende stationsgebouwen, waar
van men hier en daar nog ruïnes ziet, gerangschikt 
worden. Wie deze overblijfselen wat nauwkeuriger be
schouwt, zal getroffen zijn geworden door het veelvul
dig voorkomen van een materiaal, dat „Portland-cement” 
werd geheeten. Ook aan het ijzer werd toen reeds 
een niet onaanzienlijke plaats onder de bouwmaterialen 
gegeven; men zag toen nog niet in, welk een vernie
lenden invloed de atmosphecr op deze stof heeft. De 
kortstondige duur van vele negentiende-eeuwsche bouw
werken moet hoofdzakelijk aan het al te overvloedig 
gebruik van ijzer en Portland* cement worden toege
schreven. Sedert wij het aluminium leerden kennen, 
hebben wij dan ook aan een zoo primitief constructie- 
middel, als het ijzer was, geen behoefte meer.

„Zelfs geheele bouwwerken werden in dien tijd van 
ijzer en glas gemaakt. Ouden van dagen herinneren 
zich nog het gebouw, dat „Paleis voor Volksvlijt” heette, 
en waar eenigen van het volk hunne vlijt in het dansen 
en muziekmaken tentoonspreidden. Hoe vaak ook 
overgeverfd, het hield geen stand en moest eindelijk 
gesloopt worden. Ook de bruggen, viaducten enz., die 
wij thans zoo bevallig en sierlijk in aluminium maken, 
werden toen in ijzer vervaardigd. Hoe roekeloos deze 
wijze van constructie was, is in deze eeuw door de 
talrijke ongelukken, bij het instorten dezer bouwwerken, 
maar al te duidelijk gebleken.

„Daar ik echter het vak „constructie” niet met u behoef 
te behandelen, zal ik, na deze uitwijding, den draad 
van mijn betoog weer vervolgen, en eenige woorden 
wijden aan de bouwwerken, van 1870 tot het begin 
dezer eeuw in het voormalig Nederland gesticht.

„Een groot deel van die bouwwerken is door de 
toenmalige Regeering opgericht, die zich de verwezen
lijking van de denkbeelden van den geleerden Viollet- 
le-Duc ten doel stelde, over wien ik u, bij het behan
delen der architectuur van het voormalig Frankrijk, 
het een en ander heb medegedeeld.

„Verscheidene van deze bouwwerken zijn, zij het

dan ook niet meer in hunne oorspronkelijke bestem
ming, aanwezig, zoodat gij met de vormen die zij 
vertoonen, niet geheel onbekend kunt zijn. Het ge
bouw, dat eertijds als museum dienst deed en dat 
thans aan bejaarde stadgenooten een welkom tehuis 
biedt en het voormalig Stationsgebouw, dat na de 
oprichting der luchtpost doelloos geworden, thans na 
verbouwd te zijn tot een pensionaat voor bejaarde 
ongehuwde heeren is ingericht, zijn goede staaltjes 
van den bouwtrant dezer dagen. Het komt ons thans 
zonderling voor, dat men indertijd in allen ernst meende, 
dat deze gebouwen door het nageslacht met de grootste 
bewondering beschouwd zouden worden. Evenmin als 
het overige, wat de bouwkunst in de negentiende eeuw 
voortbracht, kunnen zij ons voldoen, daar zij volstrekt
geen oorspronkelijke gedachten bevatten.

De vormen van het voormalig museum zijn slechts
éen zwakke nabootsing van die, welke het kasteel te 
Blois <lat ik met u behandeld heb, vertoonen ; van an
dere gevels uit het laatst der negentiende eeuw hebben 
wij de prototypen reeds in vele voorgaande eeuwen 
ontmoet. De Nederlandsche Renaissance van 15 50 tot 
1620 werd zoo dikwijls nagebootst, dat het voor ons, 
twintigste-eeuwers, maar goed is, dat wij af-en-toe jaar
tallen in de gevels vinden, om ons op weg te helpen.

De trant, waarin het Rijk zijn bouwwerken deed 
oprichten, werd officieel' stijl genoemd, een term, die 
in het Volapük moeilijk weer te geven is. Deze zoo 
genoemde „bouwstijl" vond zeer vele tcBcn^nder^ 
doch minder omdat men esthetische bezwaren had, dan 
wel omdat men er een terugkeer tot de middeleeuwen

.^Eigenaardig is de wijze, waarop men 
helft der negentiende eeuw in het voormalig Nederland 
met de monumenten van het verledene handelde. In
plaats van, zooals wij thans doen, ze voorzoover zij 
kunstwaarde hebben, zoo goed mogel.jk te bewaren 
poogde men ze te voltooien, iets wat wij metg®n° b 
betreuren kunnen, daar nu voor ons de studie dezer 
monumenten zeer moeilijk is geworden en he ons 
vaak onmogelijk is een zelfstandig oordeel tevellen.

Ik meen u nu in korte trekken een beeld van de 
architectuur van het voormalig Nederland der negen
tiende eeuw geteekend te hebben. Indien ik er zoo
veel korter bij stilsta dan bij de vorige perioden, vindt 
dit zijn oorzaak in de weinige waarde, die de negen

Correctie artikel E.M. Dolné. Sluitsteen 

nummer 2 augustus 1986.
Artikel H. Maagd Mariakerk inruilen te

gen fantasieloze vervalsing? 
p.64. In de tekst is een fout geslopen. 
Het plan Stolk en dat van Dijkerhof zijn 
natuurlijk gemaakt voor de St. Gertru- 
dis. Tekst behoort te zijn als volgt: Na 
de verwoesting van de St. Gertrudis te
Bergen op Zoom .......... lieten het met hun
plannen voor de St. Gertrudis niet bij
een fantasieloze kopie van de oude si

tuatie.
p.62: Citaat Reinhard Prissnitz op p.62

tiende eeuw , die wij als een eeuw van zoeken en tasten 
kunnen beschouwen, voor ons heeft. \\ij mogen ei 
echter den bouwmeesters geen al te sterk- verwijt van 
maken, dat zij niets beiers voortbrachten; hun ontbrak
een leidend beginsel. , ,

ln een volgende lezing hoop :k 11 met enkelen hun
ner cenigszins nader bekend te maken.

De les is uit, en de scholieren verlaten onder «pgc-
wekte gesprekken het gebouw. Wij echter blijven nog 
een oogenblik over des professors rede nadenken, ne
men dan de luchtpost cn gaan te Parijs theedrinken.

IONOTUS.

Naschrift
Nevenstaande vondst in een 100 jaar 
oude 'De Opmerker' van ons lid Arie de 

Groot wilden we onze lezers niet ont
houden. De vraag dient gesteld of der
gelijke 'profetische' blikken in zo'n 

vooraanstaand tijdschrift niet een zg. 
selffulfilling prophecy-effect hebben 
gehad. M.a.w. zou er generaties lang z6 

negatief over de bouwkundige voort
brengselen van de 19de eeuw zijn ge
oordeeld als dergelijke publikaties
niet verschenen waren? Wat betreft het 
Volapük, een geheel in de vergetelheid 
geraakte kunsttaal -concurrent van het 
Esperanto-, had Ignotus zeker geen 

profetische blik.

is ontleend aan briefwisseling met een 
Nederlandse uitgever waar de auteur een 
vertaling wilde laten uitkomen van zijn 
(duitstalige) boek. Vanwege het "grap
pige" Duits en de treffende inhoud ervan 
nam de auteur de zin toch ongewijzigd 
over. Dat deed niet onze tekst "verwer
ker". De zin luidt correct: "Wie alle 
Güter sind in Holland die Monumente Ge
schäftsangelegenheit. Heute betrachtet 
man sie, denn nächste Morgen kann es 
dafür zu spät sein". (Reinhard Rrissnitz 
overleed in 1985, 40 jaar oud. te

Wenen).
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De Stichting Vondelkerk dankt

ANDRÉ VAN STIGT 
JAN KNEPPERS
directie en medewerkers Architektenburo J. van Stigt, Am*ercJa"\ 
directie en medewerkers Aannemingsbedrijf J. Kneppers, Amsterdam 

Zonder jullie inzet, enthousiasme en vakkundigheid was het nooit gelukt!

Stichting Vondelkerk, 
het Bestuur.

Amsterdam9" 06 Vondelkerk te ^sterdam tijdens de restauratie. Foto: J.0. Kuyt,
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DoloC
Religieuze kunst

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

verguld reliekhuisje 19e eeuw

Onze kollektie bestaat uit kerkelijke en andere religieuze kunst 
zoals kelken, cibories, monstransen, canonborden, Godslampen, 
wierookvaten en scheepjes, processiekruizen, kleine en grote 
heiligenbeelden, volksdevotionalia etc.

Tevens zijn wij volledig ingericht op de reparatie en restauratie van 
kerkelijk vaatwerk, verzilveren en vergulden van alle artikelen. 

Openingstijden:
dinsdag, woensdag en donderdag: 14.00 -17.00 uur 
vrijdag en zaterdag: 10.00 -17.00 uur

Van H. Hart naar 
H. Haalbaarheid 
Toen, op 5 augustus 1980, in het Wijk

centrum Vondelpark- en Concertgebouw- 
buurt een bont gezelschap om de tafel 

zat om de deerniswekkend slechte toe
stand van de Vondel kerk te bespreken, 
was men het over twee dingen roerend 

eens: Cuypers' "mooiste" moest tot 

iedere prijs worden gered en dit top- 

monument diende als een autonoom kunst

werk te worden geconserveerd: geen am

putaties, geen toevoegingen, geen gezeur 

over economische perspectieven. De Ne

derlandse Monumentenzorg moest maar eens 

laten zien wat ze waard was.
Het eerste is gelukt. De Stichting die 

uit bovengenoemde bijeenkomst voortkwam 

heeft de Vondel kerk in 1984 gekocht en 

gaf in mei 1985 opdracht tot de restau
ratie, volgens ontwerp van ir A.J. van 
Stigt, uitgevoerd door Aannemingsbedrijf 

J. Kneppers te Amsterdam. Vanaf augustus 
1986 gaat de kerk functioneren als cul

tureel centrum, met als vaste huurders 

de Stichting Openbaar Kunstbezit, Kaktus 

Theater en een antiquariaat. Het gebouw 

is zowel technisch als economisch ge

zond.
Maar het tweede uitgangspunt, wat is 

daarvan terechtgekomen? We mogen niet 
klagen. Het is fantastisch dat ons 'ju

weeltje' niet uit zijn zetting is ver
dwenen en dat Cuypers' Vondel straat zich 

thans niet verwijdt om een plantsoentje, 

een parkeerterrein of luxe appartementen 
('Vondelstaete', 'Vondelhove', 'Resi- 

dence Vondel' ongetwijfeld). De massa 
van de kerk, zo belangrijk in het stads

beeld, is nagenoeg intact gebleven. 

Sommige mensen zien niet eens dat er 

meer ramen zijn dan vroeger, anderen 

vinden zelfs dat het gebouw er daardoor 

aangenamer, vriendelijker, luchtiger 

uitziet. Kenners pinken echter een 

traantje weg.
Was Cuypers' grondplan een combinatie 

van axiaal- en centraalbouw, thans 

wordt de axiale werking grotendeels 

teniet gedaan doordat het korte schip 
en het diepe koor van de 'centrale' 

octogonale ruimte worden gescheiden 

door binnenpuien. Daarachter, dus in 
het schip en het koor, zijn door middel 

van betonnen vloeren en kleine puien 
verschillende 'units' tot stand 

gebracht. Dat klinkt afschuwelijk, maar 

wie ter plaatse kijkt moet constateren 

dat het interieur nog steeds imponeert. 
De 'centrale' zaal met de aangrenzende 

kapellen en nissen kon gelukkig onge

schonden blijven en de binnenpuien zijn 

op uiterst terughoudende wijze, met een 
minimum aan materiaal (staal en glas) 

vervaardigd, zodat de continuiteit van 

Cuypers' schepping, van vorm en kleur, 

zeer goed waarneembaar blijft.
Na rijp beraad is, wat de kleur van de 

puien betreft, niet gekozen voor het 

(verleidelijke) contrastmodel maar voor 
het harmoniemodel: grijs, met wat En

gels rood gemengd. Andre van Stigt 

heeft de discipline kunnen opbrengen 

zich geheel in dienst van het monument 

te stellen, echter zonder Cuypers na te 

apen.
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Verrassende effecten, zo smakelijk be

schreven door Egbert Hoogenberk tijdens 

het symposium 'Beheer en behoud van 

19de-eeuwse kerken' (St. Nicolaaskerk, 

oktober 1985) zijn ook in de Vondelkerk 

niet uitgebleven. Openbaar Kunstbezit 
kan inderdaad het kopje koffie kwijt op 

de kapitelen van de pijlers en beschikt 

over een vergaderzaal met schitterende 
gebrandschilderde ramen van de plint tot 

aan de gewelven en levensgrote mozaïek- 
figuren aan de wanden. Eerst onlangs 

bleek dat het gebrandschilderde glas, 

uitstekend gerestaureerd door de firma 
Bogtman 1n Haarlem, zich spiegelt in de 

binnenpuien. Van een introvert godshuis 

is de Vondel een op profaan-menselijk 

gebruik afgestemd gebouw geworden, dat 

een prachtig uitzicht biedt op de Von
del straat en het Vondelpark en bovendien 

is voorzien van een redelijke hoeveel
heid 20ste-eeuws comfort. Niettemin 

stijgt ons het schaamrood naar de kaken 
als we de bovenste stukken van ruim ze

ven meter hoge pijlers als onnozele pad
destoelen of bijzettafeltjes boven een 

nieuwe vloer zien uitpiepen. Een beton- 
vloer die net het bovenste -gemetselde- 

puntje van een spitsboog oversnijdt is 
ook niet fraai. En wie ooit Cuypers' 

consequente kleurgebruik heeft ervaren, 
de 'omsluitende' werking daarvan, zal de 

witte spaarvelden in de nissen rondom de 
centrale ruimte, vroeger voorzien van 

geschilderde weefselpatronen in donkere 

tinten, als storend ondervinden.

Vanwaar nu al deze concessies en koers

correcties?

Om te beginnen was er ten tijde van de 

aankoop nog minder van het autonome 
kunstwerk over dan in 1980 toen de 

Stichting Vondelkerk werd opgericht. De 

eigenaars en kortstondig en langdurig 
tijdelijke gebruikers hadden ervoor ge

zorgd -actief en passief- dat niet al
leen de gehele inventaris verloren 

ging, maar ook een groot aantal 'vaste' 
onderdelen van het monument: kapitelen, 

wanddecoraties, veel gebrandschilderde 

ramen. Verder was men druk in de weer 

geweest met verfkwasten en spuitbussen. 
Hier bleek andermaal hoe weinig de 

Monumentenwet in moeilijke gevallen 

voorstelt. De Stichting Vondelkerk on
dernam verwoede pogingen de eigenaar 

van de kerk te doen vervolgen op grond 

van artikel 14 en 15 iuncto artikel 28 
van de Monumentenwet, maar de betrokken 

overheidsinstanties noch de Officier 

van Justitie vertoonden neiging die wet 
behalve als een bestuurlijk ook als 

juridisch instrument te beschouwen. Het 

maatschappelijke nut van strafrechte
lijke vervolging werd betwijfeld; alsof 

in niet vervolgen enig maatschappelijk 

nut gelegen zou zijn!

Vervolgens bleek al 1n een vroeg sta

dium dat de verschillende overheden -en 

met name de gemeente Amsterdam- er 

niets voor voelden geld te steken in 
een leeg gebouw', een monument zonder 
bestemming dan wel drijvend op structu

rele bijdragen van de overheid.

Jarenlang probeerde de Stichting Von

delkerk tevergeefs een functie voor de 

kerk te vinden die met de oorspronke

lijke overeenkwam qua gebruik van het

gebouw. Religieuze groeperingen beschik

ten niet over genoeg geld, instellingen 

als de Rijksgebouwendienst lieten het 
afweten en (sociaal-)culturele gezel

schappen konden zich de Vondel alleen 

permitteren als ze extra subsidie kre

gen. En dat was precies wat Amsterdam 

niet wilde: dubbel opdraaien voor het 

behoud van een monument.
De voorwaarden waren duidelijk. De 

Stichting Vondelkerk diende een zodanig 

restauratie— en inbouwplan te ontwikke

len (inderdaad projectontwikkelaar tegen 

wil en dank) dat een sluitende exploita
tiebegroting mogelijk was, met alle 

huurovereenkomsten, getekend door kre

dietwaardige huurders, dat wil zeggen 

huurders die geen subsidie van de ge
meente Amsterdam ontvingen. Dat alles 

bleek slechts haalbaar met extra renda

bele vierkante meters vloeroppervlak, te 
creeren door het hele gebouw te onder— 

kelderen en door vloeren aan te brengen 

in het schip en in het koor, op circa 
2,50 m en 7 m hoogte. Een onvermijde

lijke consequentie van die vloeren, die 

de Uchttoetreding via de hoge vensters 
blokkeren, waren extra ramen 1n de 

borstwering van de kerk. De Arbeidsin

spectie zou anders ook niet toestaan dat 

beneden zou worden gewerkt.

Van het eerste begin tot heden hebben de 

werkzaamheden zich voltrokken onder he

vige druk van de factoren tijd, geld en 

overheidsvoorschriften. De overeenkomst 

met Openbaar Kunstbezit bevatte de ont

bindende voorwaarde dat de oplevering 
uiterlijk op 1 september 1986 zou

plaatsvinden. De krakers vertrokken pas 

na een kort geding, het opruimen van 
hun rommel en het uitgraven van de kel

der duurden veel langer dan was voor

zien. Tot overmaat van ramp was de win

ter lang en streng. Werden de zenuwen 

van opdrachtgeefster, architect en aan

nemer al zwaar op de proef gesteld door 

de voortdurende haast, het krappe, zeg 

maar rustig ondermaatse, budget deed er 

nog eens een schepje bovenop. Ruim 3 

miljoen (ongeveer 1,6 miljoen restau- 

ratiesubsidie aangevuld met giften van 

particulieren, enkele bedrijven en on
der meer het Prins Bernhard Fonds, als

mede een maximale lening —met gemeente 
garantie- bij een sluitende exploita

tiebegroting) lijkt veel maar is voor 

een volledige restauratie, met inbegrip 
van aanvullend draagvermogen en alle 

onderdelen, zoals het torenuurwerk en 

het hek, plus de inrichting tot een 
gebouw dat aan hedendaagse eisen vol

doet, niet toereikend. Als zich onvoor

ziene calamiteiten voordoen, moet op 

iets anders worden bezuinigd. Gelukkig 

1s het subsidie tot heden vlot toege

kend en grotendeels uitbetaald.

Een hoofdstuk apart vormen de gemeente

lijke regels en voorschriften. Een jaar 
of tien keek geen mens naar de Vondel

kerk om, maar zodra wij met de bouw 

waren begonnen viel het hele gemeente
lijke apparaat over ons heen en werd 

een ontzagwekkend pakket voorschriften 

op ons losgelaten, die ons niet alleen 

op hoge lasten joegen, maar ook niet 

zelden in strijd met elkaar waren en 
met de eisen die een topmonument stelt.
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Zo verlangde de brandweer binnenpuien 

waar wij ze absoluut niet nodig hadden, 

moesten op in het oog lopende plaatsen 
brandslanghaspels in kanjers van kasten 

komen en dienden sparingen in gewapend 

betonnen dammen te worden gemaakt waar 

de constructeur en het G.E.B. ze juist 

niet wilden hebben. Het had niet veel 

gescheeld of de buitenkant van de kerk 

was opgesierd met brandtrappen. Natuur
lijk 1s het goed dat er voorschriften 

zijn en ambtenaren om op de naleving 
daarvan toe te zien. Die ambtenaren had

den echter geen boodschap aan het deli

cate en idealistische karakter van de 

onderneming, zagen in ons een doodgewoon 

bouwproject en waren ons 1n hun ijver 

bijna noodlottig.

Toen we dachten dat we alles hadden ge

had en ons een echte bouwvergunning 

deelachtig zou worden, bleek die te 

stranden op het feit dat de kerk niet 

voldoende was berekend op gehandicapten. 

Klaarblijkelijk waren de gedachten van 

Cuypers, toen hij de Vondel kerk, met al 

die niveauverschillen en trapjes, ont

wierp, niet uitgegaan naar de gehandi

capte medemens. Een brief dienaangaande 

was ooit door het Amsterdamse Gehandi

captencontact in de bus gegooid bij de 
kerk, die toen echter nog gekraakt was. 

Ons voorstel om door middel van semi- 

permanente voorzieningen tot een opti

male toegankelijkheid te komen werd niet 

geaccepteerd; het moest volgens de re

gels. Dat betekende in ons geval; een 

fikse hellingbaan, met draaicirkel, voor 

de hoofdingang en het samenvoegen van 

twee, met de grootste moeite in onaan

zienlijke hoeken ondergebrachte toilet

ten tot één gehandicaptentoilet. 

Voorts leek de enige oplossing om de 

gehandicapten toegang te verschaffen 

tot de "zaal" het pontificaal aanbren

gen in deze centrale ruimte van een 

liftopbouw bestaande uit leuningen van 

2,50 m lang en 1,20 m hoog en een con— 

tactgezekerde slagboom. Onze penibele 
financiële situatie kon niet als excuus 

gelden, want aangaande subsidie wilde 

het Provinciale Overlegorgaan Gehandi

captenbeleid bemiddelen bij een aantal 
fondsen. Met het mes op de keel (Bouw

en Woningtoezicht weigerde tekeningen 
'zonder stempel' te keuren, zodat aan

zienlijke vertraging dreigde op te tre
den) voegde de Stichting Vondelkerk de 

verlangde voorzieningen toe op de teke

ningen. De kosten bedragen tienduizen
den guldens, maar er is nog geen cent 

subsidie toegezegd. Zowel uit estheti

sche en technische overwegingen als 

vanwege het te grote financiële risico 
dat het aanbrengen van een dure voor

ziening als de gehandicaptenlift bete
kent, moest naar een andere oplossing 

gezocht worden. Een extra toegang lijkt
de enige mogelijkheid.

Tegenover dergelijke rampen staan ge

noeg hartverwarmende ervaringen om het 

moreel hoog te houden. De medewerking 

van de Rijksdienst voor de Monumenten

zorg, de provincie Noord-Holland en de 

gemeente Amsterdam is meestal voorbeel

dig geweest, de inzet van onze archi

tect en aannemer is buitengewoon en 
honderden vrienden van de Vondelkerk 

blijven onze uit de hand gelopen actie

»«tra vloeren aangebracht. Veel ramen zijn van gewoon ven-
In heiasSvoorzienk°Foto?Hi!torisch-topografische Atlas, GemeentearcHef. Amsterdam.

Foto; Ino Roel. _________ _________ _—---------------
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financieel steunen, met bemoedigende 

teksten op de girokaart.

Hoewel wij 'ondanks alles' (zo langza

merhand onze lijfspreuk) lopend door de 

Vondel kerk een licht gevoel van voldoe

ning niet kunnen onderdrukken, blijft de 

evidente ontwikkeling van Heilige Hart 

naar Heilige Haalbaarheid enigszins kna

gen aan ons (kunsthistorische) geweten. 

Wij begrijpen de Nederlandse monumenten

zorg ook niet helemaal. Aan de ene kant 
is zij tot ware wonderen in staat, weet 

zij doden tot leven te wekken, worden 

letterlijk uit het niets de prachtigste 

monumenten tevoorschijn gesubsidieerd. 

Aan de andere kant lijkt in veel geval

len de belangrijkste zorg de financiën 

te betreffen, zijn geheel 1n authentieke 

staat verkerende monumenten tot verval 

gedoemd omdat er geen geld is of wordt 

alleen subsidie beschikbaar gesteld als 

het ware op voorwaarde dat het object in

Mogen wij 'ondanks alles' een beroep op u doen? Giften zijn fiscaal aftrekbaar en 
alle begunstigers worden in de kerk vermeld.

Lydla Lanslnk, voorzitter Stichting Vondelkerk

Secretariaat: Stichting Vondelkerk, Amstel 298B, 1017 AN AMSTERDAM. 
Telefoon: 020-274618/020-624941/010- 4763062 
Postrekeningnummer: 5054004

verregaande mate van zichzelf wordt 

vervreemd, zodat het nageslacht voor

namelijk kan zien hoe het niet geweest 
is.

Wat de Vondel kerk betreft doet het cu

rieuze feit zich voor dat het gebouw 

wel beschikt over keukentjes, douches, 

holle-buisleidingen voor computers en 

N.O.S.-aansluitingen, maar dat voor al

lerlei integrerende onderdelen van het 

monument geen middelen voorhanden zijn. 

Het fraaie smeedijzeren hek ligt buiten 

te roesten, de tuin is een chaos, de 

klokkestoel is gammel en de interieur

decoraties zijn hier en daar niet om 

aan te zien. We hebben van het Onze 

Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam een 

orgel (een Adema uit 1904) gekregen dat 

nagenoeg overeenkomt met het oude, uit 

de Vondel kerk geroofde instrument (een 

Adema uit 1905), maar met de installa

tie moet worden gewacht tot betere tij
den.

De Agneskerk te Amsterdam 
een monument uit de jaren dertig

Annemleke Hogervorst, Carine Hoogveld en 

Pauline Houwink

Het 65-jarig bestaan van de Agneskerk te 

Amsterdam vormt de aanleiding tot dit 

artikel. De kerk, een van de laatste, 
weloverwogen scheppingen van de archi

tect Jan Stuyt, werd gemeubileerd en 

gedecoreerd door een aantal kunstenaars 

dat in de jaren dertig een vooraanstaan
de plaats innam. De vormgeving van de 

architectuur en de inventaris zijn der
halve een afspiegeling van de ideeën die 

de religieuze kunst van die tijd ken

merkten. De Agneskerk is een belangrijk 

tijdsdocument. Voorts vormt het gebouw

niet zijn losstaande toren - een markant 

punt in het stadsbeeld.

Op 24 oktober 1921, nu vijfenzestig jaar 
geleden, werd de St.-Agneskerk te Am

sterdam door de toenmalige deken, mgr 
Th. Bosman, ingewijd. Het door Jan Stuyt 

in 1919 ontworpen kerkgebouw was toen om 

financiële redenen slechts ten dele uit— 
gevoerd. 1 Van de kruisbasiliek met los

staande toren, zoals wij die nu kennen, 
was alleen het schip met ingangsportaal 

gereed. Aan de oostzijde van deze kerk, 

daar waar zich nu het dwarsschip 

bevindt, diende een diepe absis als tij
delijk priesterkoor. Deze absis, die 

dezelfde hoogte had als de scheidings-

bogen tussen middenschip en zijschepen, 
was geflankeerd door twee kleine absiden 

voor de zijaltaren. Achter deze laatste 

twee bevonden zich nog een sacristie en

een bergruimte. Pas in 1931 en 32 

kwamen dwarsschip, priesterkoor, toren, 

doopkapel, pastorie en winkelhuis aan 

de Cornelis Krusemanstraat tot stand. 

Zij werden in grote trekken volgens 

Stuyts ontwerp van 1919 uitgevoerd, zij 

het iets soberder. De St.-Agnes is een 
dochterkerk van de 0.L.Vrouwe-van-de- 

Allerheiligste-Rozenkranskerk in de 

Jacob Obrechtstraat, in de volksmond 

Obrechtkerk genoemd. Door de in 1917 op 

handen zijnde uitbreiding van Amster- 
dam-Zuid, volgens Berlage's "Plan 

Zuid", was er behoefte aan een nieuwe 

parochie. Hiertoe zouden ook komen te 

behoren de al bestaande Schinkel buurt 

en het eveneens al gebouwde lanenkwar

tier bij de Koninginneweg. Na een aan

tal grenswijzigingen viel tenslotte het 

gebied tussen de Schinkel, het Zuider- 

Amstelkanaal, de Parnassusweg, de Sta- 

dionweg, de Michelangelostraat, het 

Noorder-Amstelkanaal, het Valerius- 

plein, het Emmaplein en het Vondelpark 

toe aan de parochie van St.Agnes. In 

1919 belastte mgr A.J. Callier, bis- 

schop van Haarlem, de toekomstige pas
toor, L.Th.M. Snelders, met de stich

ting van de parochie. Een bouwcommissie 

werd aangesteld en voor het ontwerpen 

van de nieuwe kerk trók men een oude 

bekende aan: Jan Stuyt. Hij had immers 

de grootste hand gehad in het ontwerp
van de op naam van Jos. Cuypers en Jan 

Stuyt staande Obrechtkerk. Van de ge

meente werd een stuk grond gekocht op 
de hoek van de Amstelveenseweg en de 

Cornelis Krusemanstraat, tegenover het 

Haarlemmermeerstation (1914-1915).
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"EEN OUD-CHRISTELIJKE BASILIEK".

"Toen ik geroepen werd 1n het deftige 

W1llemspark-kwart1er te Amsterdam een 

groote Parochiekerk te bouwen, die zou 

worden toegewijd aan de jeugdige Romeln- 

sche martelares, de heilige Agnes, 

dwaalde mijne gedachten al dadelijk naar 
de prachtige hallen der oud-chr1stel1Jke 

basilieken 1n Rome - de visie dezer 

schoonheid heeft zeer 1n het algemeen de 

vormen keuze beheerscht.", schreef Jan 
Stuyt 1n het tijdschrift "Opgang" van 

1922. In het archief van de kerk zijn 

dan ook foto's te vinden van het interi

eur en het exterieur van de San- 

Agnese-fuori-le-mure te Rome: de basi

liek uit de 7de eeuw waardoor Stuyt 

zich liet inspireren. Dit is een drie- 

beukige basiliek met vrijstaande campa

nile, gebouwd bij de catacombe waar 

Agnes in de 3de eeuw zou zijn begraven 
(afb.1). Op verschillende punten lijken 

de twee kerken op elkaar. Alleen maakte 

Stuyt er een kruisbasiliek van, een 

kerk met een langschip en een dwars- 

schip. Maar zoals bij de San Agnese te 
Rome rijst ook het schip van de 

St.-Agneskerk hoog boven de zijschepen 

uit. Beide gebouwen hebben een flauw

Recente foto van de Agnes-kerk, markant stedebouwkundig element op de hoek Amstel- 
Amsterdam 60 Corne1is Krusemanstraat. Foto: Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg,

Afb. 1 S. Agnese fuori le mure te Rome, (zevende eeuw)
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Afb. 2 Ontwerptekening van de St. Agnes, J.

hellend zadeldak. Ook heeft de St.-Agnes 

de eenvoudige rondboogvensters en de 

tympanen, die het front - en bij Stuyts 
kerk ook het dwarsschlp - bekronen. Daar 

waar Stuyt een cirkel tekent bevindt 

zich 1n de San Agnese een klein rond 

venster. Aan de oostzijde zien we even

als te Rome een absis zo breed als het 

middenschip, alleen die van de St.- 

Agnes rijst hoger op. En, net zoals te 

Rome staat een vierkante klokketoren ter 

zijde. In het Interieur van de diep 1n 

de grond verzonken San Agnese is de 

absis geenszins gedrongen. Zoals de 

exterieurs van beide kerken qua verhou-

Stuyt, 1919

ding veel op elkaar lijken, zo stemt 

ook de verhouding intern tussen hoogte 

en breedte van beide absiden overeen. 

Op een vroege schets van de doorsnede 

van absis en dwarsschip uit 1919 
(afb.2) tekende Stuyt zelfs een kopie 

van het 17de-eeuwse ciborium.

"DE ONTWERPEN EN DE UITVOERING."

Door vergelijking van de vroege schet

sen (afb.2 en 3), de perspectiefteke

ning van Iets latere datum (afb.4) en 

de uiteindelijk gerealiseerde kerk 
(afb.5), zijn de wijzigingen in het

3
ontwerp vrij nauwkeurig te volgen. In 

de tekening van de doorsnede van het 

dwarsschip is te zien, hoe dit over zijn 
gehele lengte - twee traveeën aan beide 

zijden van de viering - de volle hoogte 

houdt. Links van de absis is een tribune 

getekend, waarvan een travee in beslag 

genomen is door een orgel. Dit zou de 

zangerstribune worden in de hoek tussen 

absis en dwarsschip. Aan de andere zijde 

van de absis zou een zelfde tribune^ 

worden ingericht voor de gelovigen. 

Deze tribune, die nu plaats biedt aan 

het pijpwerk van het orgel is te berei
ken via het spiltorentje, dat zo'n 

speels accent geeft aan de zuidgevel. 

Vergelijken we op de tekening de tribune 

met die, die gerealiseerd werden, dan 

zien we dat de laatste slechts een tra
vee breed zijn (afb.1). De perspectief

tekening van het exterieur (afb.4) laat 

zien waarom: het dwarsschip is juist 

daar waar het buiten de zijschepen 

treedt verlaagd.
Hiermee voldeed Stuyt aan een prakti

sche eis. De lichtinval bij de huizen 
aan de Lomanstraat, ten noorden van de 

kerk, zou teveel belemmerd worden door 

een dwarsschip dat over de gehele op

pervlakte op volle hoogte zou zijn uit— 
gevoerd. 6 Op de ontwerpschets van het 

exterieur (afb.1), gedateerd Santa Cl ara 
1919 - Stuyt dateerde als goed katholiek 

zijn brieven en ontwerpen liefst met de 

naam van de heilige van die dag - zien 
we een toegangsportaal tot het dwars

schip. Een dergelijk portaal is ook sum

mier op de doorsnedetekening van het 

dwarsschip aangegeven (afb.3). Het heeft

Afb. 3 . ,
Schets van de transeptdoorsnede van de Agneslerk met copie van het 
taar van de San Agnese fuori le mure te 
Rome, J. Stuyt, 1919.

een aflopend dak, doorbroken door een 

dwars geplaatst zadeldakje boven de 

toegangsdeur. Dit portaaltje is komen 

te vervallen, zoals op de perspectief

tekening is te zien. De toegang naar 

het dwarsschip is verlegd naar een 

kleine vestibule, links daarvan. Het 

dwarsschip is gebouwd zoals het op de 

perspectieftekening is weergegeven, met 

dat verschil dat het roosvenster is 

verwisseld voor de drie oorspronkelijk 

geplande, gekoppelde oogvensters

(afb.5). Het in het oog vallende motief 

van een portaal met aflopend dak is in 

1921 wel gerealiseerd aan de frontzijde 

van de kerk. Daar steekt een hoge mid

denpartij met zadeldakje, geplaatst als 

overhuiving van de hoofdingang, boven 

het aflopende dak van het portaal uit. 
Op de perspectieftekening (afb.5) zijn 

het halfronde tympaan boven de 

hoofdingang en de frontons aan de voor-
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Afb. 4
Perspectieftekening J. Stuyt, vermoede- 
11jk 1921

en zijgevel gevuld met vroegchristelijk 
aandoende decoraties. Het was de bedoe
ling om het tympaan te versleren met een 
mozaïek op goudfond en de frontons te 
verrijken met een rellef 1n verglaasde 
terracotta. In het fries onder de goot- 
Hjst van het hoofddak zouden verglaasde 
relleftegels worden' aangebracht. De 
geplande decoratie 1s, op het tympaan 
na, veel eenvoudiger uitgevoerd. De 
frontons werden sober gesierd met een 
cirkel 1n rellef, terwijl de rand onder 
de dakgoot verkregen werd door gewone 
bakstenen 1n een ruitpatroon te metse

len, met daartussen vakjes 1n wit pleis

terwerk. Een dergelijke sierrand op die

plaats doet denken aan de middeleeuwse 
kerkjes 1n de Auvergne. Deze rand 1s 
een regelmatig in Stuyts werk terugke
rend motief. Van het mozaïek op goud

fond 1s de ontwerper tot nu toe onbe

kend gebleven. Het werd al 1n 1922, dus 
vlak na de eerste bouwfase, uitgevoerd 
door een Duitse firma. ° Hierop 1s St.- 
Agnes voorgesteld, ten halve lijve, met 
opgeheven handen als een ’orante' - een 
biddende figuur - uit de eerste eeuwen 
van het Christendom. Agnes 1s gekleed 
1n een prachtig versierd gewaad, als 
ware zij een Byzantijnse vorstin. Het 
kan heel goed Stuyt zelf geweest zijn, 
die het Idee voor deze afbeelding 
aangedragen heeft. H1j zal zeker het 
Byzantijnse absismozalek uit de 7de 
eeuw 1n de San Agnese fuorl le mure 
gekend hebben. Daarop staat Agnes even

eens als Byzantijnse vorstin afgebeeld, 
staande tussen de pausen, die zich heb

ben Ingezet voor de herbouw van de oor
spronkelijk 4de-eeuwse basiliek. De 
boog die het mozaïek overhuift om het 
tegen weersomstandigheden te kunnen 
beschermen, wordt gesteund door twee 
forse zullen met romaanse kussenkapite- 
len. De deuren met hun vierkante vakken 
en forse rechthoekige omlijstingen doen 
daarentegen weer vroeg-chr1stel1jk aan. 
De vorm van de platen boven de zijdeu

ren met de teksten: "H1c domus del est
et porta coell" en: "Domus mea, 

. 11
domus oratlonls , doen denken aan 
'tltuli'-borden uit die tijd Het 

zijn alle eenvoudige, niet kostbare 
elementen die het exterieur een eigen 

accent geven en tevens als symbolische

verwijzingen zijn bedoeld. Blijkens de 

perspectieftekening 1s ook de toren so
berder uitgevoerd (afb.4 en 5). Even 1s 
er nog aan gedacht om hem weg te laten.
De gemeente hechtte echter veel waarde 
aan een toren op die plaats vanwege de 
accentuering van het Haarlemmermeerdr- 
cuit, waar vijf straten bijeen komen. 
Van de twee oorspronkelijk geplande, 
opengewerkte verdiepingen van de toren 
1s alleen de bovenste gehandhaafd. De 
vier wijzerplaten zijn hoger geplaatst, 
terwijl eronder vier natuurstenen bal

konnetjes zijn aangebracht. De doopkapel 
die Stuyt als uitbouw naast de toren had 
geprojecteerd, werd tenslotte tegen het 
zuldschlp aangebouwd. Door de verso
bering heeft deze hoge 'campanile' - 

zonder steunberen - aan monumentaliteit 
gewonnen. Dat laatste kan niet gezegd 
worden van het hekwerk dat het kerkter- 

re1n nu omslult.

"DE INVLOED VAN DE LITURGISCHE VERNIEU

WING OP HET INTERIEUR"

Wie de St.-Agnes betreedt wordt meteen 
getroffen door de prachtige ruimte van 
het wijde middenschip. De schoonheid van 
de verhoudingen van deze ruimte wordt 

nog versterkt door de eenvoudige vier
kanten en half-clrkelvormen, die de 
samenstelling beheersen. Ook de meren
deels witgekalkte muren dragen bij tot 
het rulmte-effect. Tussen het midden

schip en de smalle zijschepen zijn zware 
pijlers geplaatst, met smalle lljstka-

pltelen, waartussen ronde bogen zijn 
geslagen (afb 6). Deze dragen de schlp-

Afb. 5Opname van de Agneskerk, Amstelveense- 
weg 161, kort na de Ingebruikneming.

muren waarop de vlakke houten zoldering 
rust. Met zijn cassettes 1n rode, blau

we en gele beschildering 1s deze ont
leend aan vroeg-chr1stel1jke basilie

ken. De lampen, vier kubussen 1n kruis
vorm waartussen oorspronkelijk een bol 
hing, doen Bauhaus-achtlg aan en lijken 
hier niet thuis te horen. Toch hangen 
zij er al vanaf de Jaren 30. Ze zijn 
van Duitse makelij (firma Atrax te 
Berlijn). Dankzij het wijde middenschip
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Afb. 6 Interieur

tevens de *he1- 

is benadrukt. De

is er een goed zicht op het hoofdaltaar 
1n de absis. Om dit te bereiken verhoog

de Stuyt bovendien het priesterkoor met 

negen treden, waardoor
Ugheld’ van de ruimte

altaar-centrlsche gedachte, die daaraan 

ten grondslag ligt heeft alles te maken 
met de aan de begin van deze eeuw ge
stelde liturgische els, om het kerkvolk 

meer te betrekken bij de eredienst. In 
dit verband dient opgemerkt te worden 

dat Stuyt bij zijn plan voor de St.-Ag- 

nes niet in alle opzichten hieraan heeft 
kunnen voldoen. Door de brede pijlers 

van het schip en de viering 1s het zicht 

op het altaar vanuit de zijschepen gro

tendeels belemmerd. Nieuwe liturgi

sche inzichten zijn ook van Invloed 

geweest op de situering van de zangers- 

tribune dicht bij het altaar. De ge

bruikelijke plaats is aan de westzijde 
van de kerk boven de ingangj® Al op de 

uit 1919 daterende tekening van het 

transept (afb.3) is de zangerstribune 

op deze plaats aangegeven. Ook hier 
liet Stuyt zich leiden door de groei

ende tendens om de gelovigen meer bij 
de mis te betrekken. De volkszang moest 

weer een essentieel onderdeel worden 

van de eredienst. Dit streven heeft 

paus Pius X 1n 1903 bekrachtigd in de 

encycliek, "Motu proprio". Dit aspect 

van de mis is rijkei ijk aan bod gekomen 

in de St.-Agnes doordat Hubert Cuypers, 

de bekende dirigent en componist van 

kerkelijke muziek, als cantor en orga

nist aan de kerk verbonden was. Zijn 
Missa Populi" uit 1932 werd voor het 

eerst uitgevoerd 1n de St.-Agnes bij de 
Ingebruikname van het magistrale orgel. 

Het pijpwerk hiervan is op de zuider- 

trlbune opgesteld, terwijl de speel
tafel op de noordertrlbune staat: bij 

het zangkoor dat hij als organist bege
leidde. 1 Tenslotte dient hier nog

opgemerkt te worden dat Stuyt zich, 
mede door de gunstige ligging en vorm 

van het terrein, heeft kunnen houden 

aan het fundamentele, katholieke begin

sel van de oriëntering van het kerk

gebouw. Een traditie die minimaal te

ruggaat op de vroegste christelijke 
tijden. Dit uitgangspunt, dat J.A. 

Alberdingk Thijm 1n zijn geschrift: "De 

Heilige Linie

Proeve over de oostwaardsche richting 

van kerk en autaar als hoofdbeginsel der 

kerkelijke bouwkunst." (1858), weer 

onder de aandacht bracht, hebben ont
werpers tot ver in de 20ste eeuw zo veel 

mogelijk eerbiedigd.

"JAN STUYT (1868-1934)"

Toen Jan Stuyt in 1919 zijn werk aan de 

St.-Agnes begon, was hij een architect 
die reeds tal van stads- en dorpskerken 

op zijn naam had staan. Vlak bij Am

sterdam, 1n Sloten, staat bijv. het 
kleine kerkje St.-Pancras (1899-1900), 

een van zijn vroegste werken. Dit werd 

al direct geprezen om zijn eenvoud en 

landelijke karakter, maar vooral om het 

feit dat het een echt dorpskerkje was 
geworden en geen ’gotische kathedraal

1n het klein, zoals men er tevoren zo
veel op het platteland had zien bou
wen.18 In Amsterdam zelf staat de 

Obrechtkerk (1905; 1907-1911). Later zal 

daar nog bijkomen de koepelkerk 1n Am- 

sterdam-Oost, de Gerardus Majella (1923— 

-1926). Zo 1s Stuyt 1n deze stad met 
haar directe omgeving vertegenwoordigd 

door vier kerken uit vier verschillende 

perioden, die tesamen typerend zijn voor 

zijn kunnen. Naast religieuze architec
tuur - hij bouwde tegen de honderd ker

ken - heeft Stuyt ook een groot aantal 

openbare gebouwen, zoals een stadhuis, 

enkele scholen en ziekenhuizen, op zijn 

naam staan. Daartoe behoort onder meer 
de samen met zijn compagnon, Jos Cuy

pers, gebouwde Boerhavekliniek. In de 

Limburgse mijnstreek heeft hij zich

intensief bezig gehouden met volks

woningbouw. Ook is hij de ontwerper van 
de gebouwen van de Heilig-Land-Stich- 

ting te Groesbeek, waar de Cenakelkerk 

wel als voornaamste werk mag gelden.

"STUYTS OPLEIDING"

Stuyt had zijn opleiding gekregen bij 

A.C.Bleys, de architect van de St.- N1- 

colaaskerk te Amsterdam. Hij bleef acht 

jaar bij hem, van 1883 tot 1891.
Vanaf die tijd, tot 1900, was hij werk

zaam bij het bureau van P.J.H. Cuypers, 

de grote vernieuwer van de bouwkunst 1n 

Nederland 1n de 19de eeuw. Uit veel 

vroege schetsen voor prijsvraagontwer

pen, die bewaard zijn gebleven 1n 
r 19
Stuyts archief , blijkt dat hij aan
vankelijk sterk onder Invloed stond van 

Pierre Cuypers. Diens Invloed beperkte 

zich niet alleen tot de overname van 
louter bouwelementen. Zijn theorieen 

over het bouwen zijn minstens zo be
langrijk geweest voor Stuyt. Alhoewel 

voor Cuypers de gotiek - zij het vrij 
nagevolgd — de aangewezen stijl voor de 

kerkebouw was, heeft hij deze niet zon
der meer nagevolgd om de ulterlijke 

vorm ervan, maar omdat hij daarin 

bruikbare en goede beginselen meende te 

herkennen. Deze beginselen achtte hij 

overigens niet gebonden aan een be

paalde stijl: "De stijl berust alleen 

op de ware, juist gevoelde uitdrukking 

van een beginsel en niet op de veran
derlijke vorm; allerminst wanneer die

vorm het uitvloeisel is van eene voor

bijgaande of zoogenaamde smaak. , zou
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hij schrijven. u Een van die beginselen 
was, dat een gebouw in zijn uiterlijke 
verschijning de uitdrukking moet zijn 
van de inwendige bestemming. Maar ook 
dat bouwmaterialen gebruikt moeten wor
den overeenkomstig hun geaardheid en hun 
natuurlijke eigenschappen. Ze dienen een 
vorm aan te nemen, die daarmee overeen
stemt. Deze beginselen hebben inderdaad 
gediend als uitgangspunt voor de 'pro- 
gressieven’ onder Cuypers' leerlingen, 
onder wie Stuyt.

"DE KATHOLIEKE KUNSTKRING, "DE VIOLIER"

Omstreeks 1900 kwam vooral van de zijde 
van de katholieke kunstenaars verzet 
tegen de neogotische kunstdlctatuur. De 
neogotiek sloot huns Inziens niet aan 
bij de schoonheidsidealen en de prakti
sche behoeften van de moderne tijd. In 
1901 nam een aantal architecten en beel
dende kunstenaars op Initiatief van Jan 
Kalf het besluit tot het oprichten van 
een katholieke kunstkring, "De Violier". 
Deze zou bestaan naast het conservatieve 
en niet voor leken toegankelijke 
St.-Bernulphusg1lde, dat vasthield aan 
de neogotiek. Tot de oprichters behoor
den Jan Stuyt en zijn compagnon uit die
jaren, Jos.Cuypers, zoon van P.J.H. 

21Cuypers. Van deze kunstenaars ging de 
vernieuwing van de kerkelijke kunsten en 
bouwkunst uit. Het eigentijdse karakter 
werd een eerste els, die "De Violier" 
stelde. Als tweede els gold dat de ka
tholieke kunst zich duidelijk moest on
derscheiden van de profane. In dit ver
langen zet zich het 19de-eeuwse denk

beeld voort, dat er een speciaal chris
telijke esthetiek moest bestaan. Maar 
deze was voor de leden van "De Violier" 
niet meer gebonden aan de gotiek.

"STUYTS ARCHITECTUUR EN DE PLAATS VAN 
DE ST.-AGNES"

Het zich afzetten tegen de neogotiek 
resulteerde bij Stuyt 1n een grote 
Interesse voor de eenvoudige vormen van 
de diverse stijlperioden. Bij de be
schrijving van de St.-Agnes kwamen al 
naar voren de verwijzingen naar de 
vroeg-christelijke, de byzantijnse en 
de romaanse architectuur, met name uit 
Italië. Door de overname van elementen 
uit vroegere tijd zou men hem al gauw 
als een ’st1jlnamaker’ kunnen kwalifi
ceren. Schrijvend over de St.-Agnes 
stelt Stuyt daarover het volgende: "Om 
nu de gemoederen niet al te zeer 1n be
roering te brengen moge 1k hier wel
licht even memoreeren, dat voor m1J een 
vormgave 1n het kleed van het moderne, 
de gothlek, de Renaissance, Egyptische 
of wat dan ook, precies dezelfde waar
de, of als men wil gemis aan waarde 
heeft - al naarmate er al of niet Is
beantwoord aan de wetten van de bouw- 

22kundige compositie." Het 1s waar dat 
Stuyt altijd de grootst mogelijke aan
dacht besteedde aan de eenheid 1n zijn 
ontwerpen. Allereerst door het op el
kaar afstemmen van maten. De hoogten 
van de verschillende ruimten zijn zorg
vuldig afgewogen al naar gelang de 
grootte van hun oppervlak. Zijn archi
tectuur kenmerkt zich dan ook door

goede verhoudingen. Sterke nadruk legde 
hij op de hoofdvorm en de harmonische 
compositie van grote partijen met wegla
ting van kleinere detaillering. Zijn 
ontwerpen onstonden in de regel met 
behulp van een paar verhoudlngslijnen. 
Van dit alles getuigt de St.-Agnes. Het 
is een waardige kerk, die geheel beant
woordt aan Stuyts Idee dat een kerk een 
'Domus Dei', een huls van God op aarde 
behoort te zijn. Dat aspect heeft hij 
tot uitdrukking trachten te brengen door 
middel van een vormentaal uit perioden, 
die net zoals de gotiek belangrijk zijn
geweest voor de geschiedenis van het 

christendom.
De overname van archltectuur-elementen 
uit die perioden achtte h1 j legitiem, 
omdat daardoor een katholieke traditie 
1n tact bleef. De vormen werden door 
Iedereen gekend en herkend. Tenslotte Is 
symboliek altijd een essentieel on
derdeel geweest van de kerkelijke kunst. 
Eenmaal de formule gevonden voor het 
gebruik van weer actueel gemaakte, his
torische vormen, in combinatie met een
uiterste zorg voor een evenwichtige 
compositie, 1s Stuyt deze blijven toe
passen. De St.-Agnes draagt dan ook ve
le kenmerken van eerder door hem ge
bouwde kerken. Binnen die stijl behoort 
hij tot die mensen, die de kerkelijke 
bouwkunst een nieuwe uitdrukking hebben 
weten te geven. Daarmee heeft hij ook 
bij de St.-Agneskerk zijn sporen ruim

schoots verdiend.

"DE DECORATIEVE KUNSTEN IN STUYTS KER

KEN"

De architecten van "De Violier" 
ontwierpen kerken waarin de decoratieve 
kunst een grote rol was toebedeeld. Zij 
hielden liefst zelf de hand in wat hun 
kunstbroeders ontwierpen op het gebied 
van kerkmeubilair, mozaieken en glas
schilderkunst. Men vond dat al deze 
verschillende uitingsvormen van de 
kunst samen met de architectuur tot een 
geheel moesten worden gecomponeerd. Dit 
was een 1n de 19de eeuw al sterk gel
dende opvatting, ook onder de architec
ten van de profane bouwkunst. In de St. 
Agnes - zo zal 1n het volgende deel van 
het verhaal blijken - vormen vooral de 
altaren van de gebroedèrs Brom een 
Integraal deel van het kerkinterieur. 
Vanwege geldgebrek werd veel van de 
kerkversiering pas aangebracht lang na 
de gereedkoming van de bouw. Stuyt die 
1n 1934 overleed, heeft zich daar niet 
meer mee kunnen bemoeien. Zo komt het 
dat sommige versieringen, met name de 
schilderingen van de kruiswegstaties, 
tamelijk ver van Stuyts ideaal staan: 
de volkomen harmonie tussen
architectuur en decoratie.

PH
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Afb. 7 Jan Stuyt, niet uitgevoerd ontwerp 
voor het hoofdaltaar in de Agneskerk te 
Amsterdam (+ 1929)

HET HOOFDALTAAR
Stuyt kreeg niet alleen opdracht om de 
kerk te ontwerpen maar ook om het hoofd
altaar te tekenen. De vroegst bekende 
schets uit 1919 (afb. 3) Is een cople 
van het uit 1614 daterend koepelvormige 
dborlum-altaar 1n de San Agnese fuorl 
Ie Mure te Rome. Dit Idee werd echter 
nooit gerealiseerd. Zo'n tien jaar later 
kwam Stuyt met een nieuwe schets (afb.

po
7). Toen dit ontwerp, dat door vroeg
christelijke en byzantijnse voorbeelden 
geïnspireerd was, aan parochianen werd 

getoond, was de reactie vrij positief: 
"'t is erg eenvoudig, maar zeer waar
dig". In 1930 kregen de broers Jan 
Eloy en Leo Brom de opdracht om dit 
hoofdaltaar te vervaardigen. Deze 
Utrechtse kunstenaars stonden aan het 
hoofd van een groot atelier dat voorna
melijk kerkelijk (edel)smeedwerk maakte. 
Het bedrijf, dat door hun grootvader 
Gerard Bartel in 1856 was gesticht, 
genoot groot landelijk aanzien.
Op 17 maart 1930 schreef Leo Brom aan 
kapelaan A. Knots van de Agneskerk: 
"Betreffende het altaar van de St. Ag
neskerk, waarvan ik de gekleurde teeke- 
n1ng 1n dank ontving, héb 1k mij 1n 
verbinding gesteld met Jan Stuyt, ten
einde zijn bedoelingen en wenschen aan
gaande de uitvoering nader te verne
men". U1t het vervolg van de brief 
blijkt dat Stuyt en Brom tot de conclu
sie waren gekomen dat de uitvoering 
veel meer zou kosten dan het met de 
kapelaan overeengekomen bedrag van 
ƒ 10.000. Het was wel mogelijk om het 
toch voor deze som te maken, maar, zo 
schreef Brom, "de uitvoering zou dan 
echter dermate "goedkoop" (zijn dat) 
aan de elschen, die de allure van dit 
altaar stelt, niet zou worden beant
woord. Op een uitvoering van het werk 
1n dezen trant zouden wij echter geen 
prijs stellen". Brom en Stuyt boden 
vervolgens drie mogelijkheden aan. Om 
het altaar volgens tekening te laten 
uitvoeren voor tenminste ƒ 18.000 waar-

bij zij aanmerkten dat de zuilen dan 
niet van porfier maar van een minder 
kostbare marmersoort zouden zijn. Het in 
delen laten maken -en betalen- van het 
altaar was een tweede oplossing. Als 
laatste mogelijkheid werd voorgesteld om 
een geheel nieuw altaar te laten ontwer

pen dat ƒ 10.000 zou kosten.
Het kerkbestuur verkoos om de Utrechte

naren -geheel vrijblijvend- een ontwerp 
te laten maken. Het moest overeenstemmen 
met de wensen van Stuyt en. Inclusief 
vervoer en plaatsing, niet meer kosten 
dan het reeds afgesproken bedrag. Brom 
accepteerde de opdracht onder toezegging 
dat de afmetingen van Stuyt’s ontwerp 

gehandhaafd zouden blijven.
Hoewel ook de firma Jorna verzocht werd 
om een ontwerp te leveren, waren het 
u1te1ndel1jk de Utrechtse kunstenaars 
die de opdracht kregen. In maart 1932 
werd het hoofdaltaar door hen voltooid 
(afb. 14). Het benodigde bedrag werd 
door middel van een Inzamelingsactie 
onder de parochianen bijeen gebracht. In 
het parochieblad St. Agnesklok werd 
wekelijks bijgehouden hoe van 1929 tot
1936 de ƒ 9.995. die het altaar met 
toebehoren u1te1ndel1jk zou kosten, met 
dubbeltjes en guldens bijeen werd ge

spaard.
Aan de voorzijde van de altaartombe zijn 
1n reliëf het Lam Gods op het boek met 
de zeven zegels (Joh., Apok. 5:1-14) en 
twaalf lammeren aangebracht. De laatste 
vormen een verwijzing naar de twaalf 
apostelen en naar het attribuut van de 
H. Agnes. De tabernakeldeur draagt het 
opschrift 'ecce Agnus Dei' ('zie hier

Afb. 8 Kapiteel van het ho°fdal£aar;.
Agnes op de brandstapel met rechts de 
Romeinse soldaten.
het Lam Gods', Joh. 1,29). De hardste
nen kapitelen, boven de travertljnen 
zuilen zijn versierd met scènes uit 
het leven van de patroonheilige (afb. 
8). Op de overhuiving, die net zoals de 
altaartombe en het tabernakel met kope
ren platen Is bekleed, 1s aan de voor
zijde een voorstelling van de martela
res 1n drijfwerk aangebracht. Daaronder 
staat te lezen 'omnlpotens adorande 
benedlco te et gloriflco nomen tuum 1n
aeternum'. Hiervan luidt de vertaling, 
omdat het latljn grammaticaal niet 
correct 1s, waarschijnlijk: "almachtige 
aanbedene, Ik zegen U en 1k verheerlijk 
Uw naam 1n eeuwigheid". Deze zin moet 
Agnes uitgesproken hebben tijdens haar 

terechtstelling.
Vanaf het dborlum hangt boven het al
taar een groot kruis van email-clo1-
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Afb.9 Gezicht op het koor van de kerk van 
de Ö.L. Vrouw van de H. Rozenkrans, Amster
dam. Kerk (1901—1908) en ei borium naar ont
werp van Jan Stuyt.
sonné vervaardigd door Joanna Brom, de 

zuster van Jan Eloy en Leo Brom. Tevens 

werden zes bijpassende, geslagen koperen 

kandelaars en twee, met email versierde, 

koperen kaarsenbanken geleverd.

Het kerkbestuur was niet helemaal tevre

den met het werkstuk. Niet alleen dien

den nieuwe platen op de altaartafel aan

gebracht te worden omdat de oude opbol

den en moesten er nog bronzen handvaten 

aan de tabernakeldeuren bevestigd wor

den, maar ook was men niet content met 

de kleuren van het geleverde gordijn, 

dat tussen de zullen hing. Na enig over

leg werd dit alles door de firma Brom 

gewijzigd.

Het maken van het altaar had ƒ 50 meer 

gekost dan begroot was en door de ge

broeders Brom in rekening gebracht kon 

worden. Zij verzochten derhalve het 

kerkbestuur om hen hierin tegemoet te 

komen. Mocht men daartoe bereid zijn dan 
zou tevens het Agnes-reliëf zonder extra 

kosten veranderd worden.

Het kerkbestuur vond namelijk dat de 

lichaamsvormen van de martelares te

sterk door haar kleding benadrukt wer

den. Een andere mogelijkheid was vol

gens Leo: "indien het kerkbestuur mij 

in boven bedoeld verlies niet tegemoet 

zou kunnen komen ben 1k bereid zonder 

eenige kosten en onmiddellijk de door U 

gewenschte wijzigingen aan te brengen, 

indien de vraag: is de gemaakte kleed- 

plooi in de benedenste helft van het 

kleed der St. Agnesfiguur aanstootelijk 

voor de goede zeden - door de meerder

heid van drie bevoegde arbiters beves

tigd zou worden beantwoord". Daar

naast, zo vervolgde hij, was men na

tuurlijk altijd bereid om tegen beta

ling het een en ander aan het rellef te 

veranderen. De kerk vond deze oplossin

gen maar niets en stelde voor om de 

Schoonheids-Commiss1e van het bisdom 

Haarlem in te schakelen.

Hoe dit verschil van mening opgelost 

werd is onbekend. In ieder geval za

melde men niet meer dan ƒ 9.995 in, 
terwijl bij het reliëf de benen en het 

onderlichaam van de heilige nog steeds 

duidelijk door haar kleding heen zicht

baar zijn.

Het door de gebroeders Brom ontworpen 
ciborium-altaar vertoont grote overeen

komst met dat van de hand van Stuyt 1n 
de Obrechtkerk (afb. 9). Voor veel ker

ken, die 1n die tijd werden gebouwd, 

werd overigens dit type verkozen omdat 

de vorm goed aansloot bij de architec

tuur. Dit kan ook over de ontwerpen 

voor de St.-Agnes gezegd worden. Hier

aan kan worden toegevoegd dat Stuyt 

deze altaarvorm veelvuldig in de door 

hem bestudeerde en nagevolgde kerken

gezien moet hebben. Daarnaast dient te 

worden opgemerkt, dat dit type aansloot 

bij het liturgisch denken dat sinds het 

begin van de eeuw was opgekomen. In 

tegenstelling tot de periode daarvoor, 

waarin het tabernakel en de expositle- 
troon, die voor de uitstalling van het 

H. Sacrament diende, als de belangrijk

ste elementen van de kerk werden gezien, 
gaven de aanhangers van deze ideeën de 

ereplaats aan het altaar. Men was van 
mening dat het offer, dat op de altaar

tafel plaats vond. meer verering en 
aandacht verdiende dan de geconsacreerde 

hosties die hierna overbleven en in het 
tabernakel werden bewaard. Om dit te

visualiseren koos men voor een altaar 
met overhuiving. Men verwierp derhalve 

het (neo)gotische retabelaltaar en bena

Afb. 10 Jan Eloy en Leo Brom, Maria-altaar (1932)

drukte dat ontwerpers zich moesten In

spireren op vroeg-chrlstelijke, byzan
tijnse en romaanse voorbeelden van het 

dborlum-altaar ■

MARIA-ALTAAR
In hetzelfde jaar, dat het hoofdaltaar 
in de kerk werd geplaatst, voltooiden 

Jan Eloy en Leo Brom ook het Maria-al- 

taar (afb. 10). Het messingen bovenstuk 

kreeg de vorm van een retabel. 

Centraal, 1n een nis met de tekst "ave 

regma coelorum" ("gegroet koningin der 

hemelen"). 1s het beeld van de tronende 

Maria, met op haar schoot het Christus
kind, geplaatst. De dubbele vleugels 

werden gedecoreerd met 1n reliëf scènes 

uit het leven van Maria en teksten die 

hierop een toelichting geven. Dat het
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Afb. 11 Mari Andriessen, Jozefbeeld en
Nico Witteman, tabernakel (+ 1940)

Mariabeeld geheel uit gebogen metaalpla
ten werd vervaardigd, 1s kenmerkend voor 
de stijl van het atelier 1n die tijd. In 
het archief van de kerk bevindt zich een 
ontwerptekening van het altaar, die op 
enkele details na werd gerealiseerd.
Ook deze opdracht eindigde niet helemaal 
naar de zin van het kerkbestuur. Zij 
waren er namelijk vanuit gegaan dat dit

altaar geleverd zou worden met kruis
beeld en kandelaars, zoals aangegeven 
op de ontwerptekening. Dit was echter 
niet het geval, zoals bleek uit een 
schrijven van Leo Brom: "De kandelaars 

zijn destijds in het altaarontwerp 
geteekend om aan te geven welk type 
kandelaars wij ons op dit altaar 
gedacht hebben en om U en ons een 1n-
indruk te geven hoe het geheel zou moe- 

30ten worden". Eerder schreef Leo 
reeds: "door plaatsing van kruis en 
kandelaars zal de marmeren onderbouw de 
verlevendiging krijgen, die deze thans 

nog mist.
Verkeerd zou het mijns Inziens zijn met 
het oog hierop een monogram op de tombe 
aan te brengen". 0 De Utrechtenaren 

deden ook een prijsopgave: een eenvou
dige kandelaar kwam op ƒ 35, een meer 
bewerkte op ƒ 60; een kruis ging ƒ 90 
of ƒ 140, voor een rijker uitgewerkt 
exemplaar, kosten. Of het kerkbestuur 
1s Ingegaan op dit aanbod 1s niet be
kend.

JOZEFALTAAR
Hoewel het zich anders Het aanzien, 
hadden de Utrechtenaren het bij de St.- 
Agneskerk toch niet helemaal verbruid. 
Toen men namelijk 1n 1936 een Jozefal- 
taar wilde laten maken, werden ze bena
derd om een ontwerp te leveren. Begin 
februari van dat jaar stuurden zij een 
ontwerp in waarvan de uitvoering min
stens ƒ 3.000 zou gaan kosten. Dit be
drag was hoger dan hetgeen men van plan 

was om te besteden. De kerk had net de 
Inzamelingsactie voor het hoofdaltaar

beëindigd en hoopte nu op gelijke wijze 

het Jozefaltaar bij elkaar te sparen. 
Vanuit het kerkbestuur kwam evenwel 
verzet tegen het plan om Jan Eloy en Leo 
Brom de opdracht te geven, gezien de 
problemen die eerdere samenwerking hard 

opgeleverd. Kerkmeester Mammen was ech
ter van oordeel "...dat er geen andere 

firma respectievelijk kunstenaar 1n 
staat zal zijn ons een altaar te leve
ren, dat past bij ons Hoofd- en Marla- 
altaar".32 Men besloot vervolgens om 1n 

alle rust uit te zien naar een kunste
naar die de opdracht aankon. Als streef
bedrag voor de Inzamelingsactie werd 

33
ƒ 2.999 vastgesteld.
De opdracht ging uiteindelijk naar 
beeldhouwer Marl Andriessen. Wanneer het 
door hem vervaardigde altaar geplaatst 
werd, is niet bekend. Wel staat vast dat 
1n februari 1940 het benodigde geld, 
ƒ 5.600, bijeen was. ■ . Tegelijkertijd 

keurde het bisdom Haarlem het ontwerp 
goed, dat de Amsterdamse zilversmid Nico 
Witteman maakte voor het tabernakel.
In de huidige opstelling staat het Jo
zefbeeld op dit met email versierde ta
bernakel (afb. 11). Oorspronkelijk had 

het altaar dubbele vleugels, die 1n re
liëf met scènes uit het leven van de H. 
Josef gedecoreerd waren, waartussen een 
nis met daarin het beeld. Omdat deze 

delen door houtworm 1n slechte staat 
raakten, zag men zich genoodzaakt deze 

te verwijderen. De oorspronkelijke opzet 
vertoonde grote overeenkomst met het 
Maria-altaar 1n de reeds genoemde 
Obrechtkerk. Dit werk, dat ook van de

hand van Mari Andriessen was, dateert 
uit het midden van de jaren dertig.
Het in zachte tinten geschilderde beeld 

van de zittende Josef, die het staande 
Christuskind tegen zich aanhoudt, doet 
door zijn vormgeving en vervaardigings- 
wijze middeleeuws aan. In die tijd werd 

Andriessens werk juist hierom hogelijk 
gewaardeerd. Men vond dat hij zo de 

oude vorm-beg1nselen weer nieuw leven 
Inblies en dus een eeuwenoude traditie 

voortzette. En, zoals een tijdgenoot 
het verwoordde: "... Andriessen zoekt 
eenvoud en stilte, de Ingetogenheid en 
sereniteit, der romaansche en gotische 

sculptuur. Hij zoekt haar taal te ver
staan en opnieuw te verwoorden ... ■

DOOPKAPEL
Jan Eloy en Leo Brom leverden 1n 1932 

ook een doopvont. Hiervoor brachten zij 
ƒ 600 in rekening. De kuip kreeg de 

tekst "qu1 crederlt et baptizatus 
fuerlt salvatus erft" ("wie zal geloven 
en gedoopt zal worden, zal gered wor
den", Mare. 16:16). Door het materiaal
gebruik, travertljn en koper, sloot de 

doopvont aan bij het hoofd- en Maria- 

altaar.
Hoewel de Utrechtenaren 1n 1932 ook een 
ontwerp voor een doophek leverden ging 
deze opdracht naar Nico Witteman. In 
het tijdschrift Opgang uit 1932 stond 
een lovende kritiek: "Dit hek, gesmeed 
van geëtst Ijzer, toont duidelijk dat 
eenvoud van vormgeving, rijkdom van 
symboliek geenszins uitsluit. Het is 
even zakelijk van constructie als zins— 
rijk. Waar de hekken samensluiten.
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rijst het Christusmonogram op, terwijl 
de hoofdindeling van het hekwerk een 

kruis vormt. Met een enkel motief, ee- 

nige gegolfde staafjes, wordt het water 

aangeduid, eevenzoo de olijfboom die de 

H. Olie voor het crisma levert. Aan de 

eene zijde wordt de H. Geest uitgebeeld 

in den vorm van een duif, aan de andere 

zijde geeft een anker de hoop der Chris

tenen weer en zoolang het H. Kruisteeken 

bij het doopsel, zoo wordt het kruismo

tief verschillende malen herhaald. Geen 

enkel symbool echter is van dit hek 

"toegevoegd", elk motief wordt gevormd 

door de noodzakelijke constructiedeelen 

van het smeedwerk. Iedere staaf van dit 

hek heeft een dienende functie en de 

speelsche en toch zoo evenwichtige in

deel ing der open vakken is bijzonder 

gelukkig. Nergens wordt de smeedtechniek 

geweld aangedaan, dit 1s werkelijk "ge

smeed ijzer". Het hek vormt een schoone, 

rustige en zinrijke afsluiting van de 

doopkapel; het is 1n zijn eenvoud vol

strekt goed."
Witteman heeft voor de St.-Agneskerk, 

waarvan hij parochiaan was, ook twee 

kleine altaren vervaardigd, die zich 

achter in de kerk bevinden. De panelen 

hiervan zijn gedecoreerd met een voor

stelling in veelkleurig email. Het al

taar met een voorstelling van Maria van 

Goede Raad dateert uit 1932. Het andere, 

dat aan Antonius van Padua is toege 
wijd, werd een jaar later gemaakt. ^7

HET AGNES-ALTAAR

Tot op heden 1s een altaar nog niet be

sproken: dat van de patroonheilige. Dit

altaar wordt gekenmerkt door een groot 
geschilderd doek waarop een scene uit 

haar leven is afgebeeld. Het 1s van de 

hand van prof. J.H. Jurres, een goede 

vriend van de eerste pastoor van de 

kerk - L. Snelders -, en dateert uit 

1923/4. Oorspronkelijk was het bedoeld 

als hoofdaltaar. Derhalve zijn er ook 

schetsen voor zijluiken gemaakt maar 

deze werden nooit uitgevoerd. Dit in 

barokke trant geschilderde werk is bo

ven een 18e—eeuwse houten altaartafel

geplaatst. Als geheel past het altaar 
39volstrekt niet 1n de kerk.

In de kerk bevinden zich ook twee, 

bijna levensgrote, zandstenen beelden. 

Zij stellen de H. Theresla van Llsieux 

en de H. Antonius van Padua voor en 

werden vervaardigd door de beeldhouwer 

C. Smout. Eerstgenoemd beeld dateert 

uit 1927. Het andere beeld zal waar

schijnlijk ook in die tijd gemaakt 

zijn. In leder geval moet het vóór 1937 

geplaatst zijn, want als Smout in dat 

jaar van een parochiaan opdracht krijgt 

om Iets voor de kerk te maken, staat 

het kerkbestuur dit niet toe: "Aange

zien het werk van den heer Smout, ge

zien de beelden die hij ook voor deze 

Kerk gemaakt heeft, niet aan die 

eischen voldoet dat wij er aan stellen, 

als kunstobject, meenen wij de eventu- 

eele schenking niet te moeten aanvaar
den." 40

PARAMENTEN
Ter gelegenheid van het 25-jarig be

staan van de kerk werd aan de glazenier 

Joep Nicolas opdracht gegeven om een

ontwerp te maken. Aangezien de tekenin

gen hiervoor niet tijdig door hem werden 

ingeleverd, besloot het kerkbestuur 1n 

1947 om van dit idee af te stappen en om 

in de plaats daarvan nieuwe paramenten 

te laten maken. Hiertoe nam men contact 

op met Hildegard Brom-Fischer, de vrouw 

van Jan Eloy. Zij accepteerde de op

dracht maar stelde de realisatie ervan 

uit omdat zij op dat moment erg veel 

werk had.

Uite1ndel1jk leverde de Utrechtse naald- 

kunstenares in 1956 voor ƒ 4000 een rood 

driestel met toebehoren, dat van rijk 

borduurwerk was voorzien. Voor haar ont

werp baseerde zij zich op de tekst van 

de mis, die op de feestdag van de H. Ag- 

nes (21 januari) werd gelezen en van de 

miscanon, zoals die gewoonlijk 1n die 

tijd gebruikt werd.

Op de achterzijde van het kazuifel 

beeldde zij de H. Agnes af, die een lam 

1n haar armen houdt, te midden van een 

aantal martelaressen. Deze hebben als 

teken van hun gewelddadige dood een 

palmtak in de hand. Van boven naar bene

den zijn het de H. Felicitas, de H. Per

petua, de H. Agatha, de H. Lucia, de 

H. Cecilia en de H. Anastasia van Sirmi

um. Ter weerszijden is een band aange

bracht met daarop: "adducantur virgines 
post eam" ("1n haar gevolg worden de 

maagden (tot de koning) geleid", Ps. 45- 

15/m1s van de H. Agnes). Op de voorkant 

beeldde zij een aantal mannelijke heili

gen uit, die net als de hiervoor be

schreven vrouwelijke, in de miscanon 

genoemd worden. Het zijn de H. Matthias, 

de H. Stefanus, de apostel Johannes, de

H. Barnabas, de H. Marcellinus. Paus 

Alexander I, patriarch Ignatius van 
Antiochië en Petrus.

De, voor de tijdens de mis assisterende 

diaken bedoelde, dalmatiek toont op de 

rugzijde een voorstelling van Agnes op 

de brandstapel. Het is verder gedeco

reerd met rozentakken, die traditioneel 

voor liefde, schoonheid en martelaar

schap staan, en olijftakken als symbool 

van de vrede.

Een afbeelding van Agnes op het moment 

dat zij onthoofd wordt door de stadhou

der siert de tunlcella, die gebruikt 

wordt door de tweede assistent. Als 

banddecoratie zijn eiketakken - kracht 

en dapperheid - en lauriertakken, die 

naar de overwinning en de deugd verwij

zen, aangebracht.

De banden van de koorkap heeft de 

Utrechtse gesierd met de wijze maagden 

-waaronder Agnes- en de dwaze maagden. 

Dit bijbelverhaal wordt als evangelie 

1n de mis van de H. Agnes gelezen (Mat. 

25). Het schild draagt de tekst: "vig1- 

late itaque qu1a nescitis diem neque 

horam" ("weest waakzaam want ge kent 
dag noch uur". Mat. 25: 13). Het velum 

is in het midden gedecoreerd met een 

Grieks kruis in een lauwerkrans. Daar

omheen is de tekst "vedi sponsa Christl 

acciplte coronam" ("zie hier de bruid 

van Christus, ontvangt de kroon") aan

gebracht.
Het borduurwerk werd in zachte tinten 

zoals lichtblauw en -groen, roze, geel 

en wit uitgevoerd op een roze-rode 

glanzende stof met ingeweven goudgele 

bloemen. Daarnaast verwerkte Hildegard
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Afb. 12 A. Asperslagh, Christus Koning, 
roosvenster, 1931

Brom-Hscher kraaltjes, pareltjes, 
pailletten, gouddraad en stukjes ge
kleurd leer. Deze decoratlewljze werd 1n 

die tijd door meer naaldkunstenaressen 

toegepast.

A.H.

DE BEGLAZING; HET ROOSVENSTER 
In het najaar van 1930 verzocht het 

kerkbestuur de architect J. Stuyt om 
contact op te nemen met Alex Asperslagh. 
Deze kunstnljveraar voorzag vele kerken 
van gebrandschilderd glas en mozaïeken. 
Zijn opleiding had hij tezamen met zijn 
broer Henk genoten bij de oudste broer 
Lou Asperslagh, die 1n 1928 1n Den Haag 
een atelier had opgericht. Voor de St.

Agneskerk vervaardigde Alex een ontwerp 
voor het roosvenster. De natuurstenen 
tracering 1n de vorm van een zespuntige 
ster verwijst naar David, een voorloper 

van Christus. Centraal in het stervor

mige venster plaatste hij Christus als 

koning van hemel en aarde. Door paus 
Pius XI was in 1925 het Christus Koning 
feest ingesteld. In de uitgespaarde 
driehoeken verwijzen biddende engelen 
naar de hemel, terwijl hij de door God 

geschapen aarde voorstelde door Adam en 
Eva (de mens), een vogel (dieren uit
het luchtruim). hemellichamen (het 
heelal), een olifant (het dierenrijk), 
vuur (de elementen) en vissen (als 
vertegenwoordigers van de waterwezens).

Het uiteindenjke raam verschilt van 
het ontwerp (afb. 12) onder meer 1n de 
plaatsing van de engelen, Adam en Eva 
en de vogel; het monstertje ontbreekt

1n het vuur, terwijl de olifant vervan
gen is door de koning der dieren: de 
leeuw. Het toegepaste palet, opgebouwd 
uit blauw, rood, oranje en geel 1s 
karakteristiek voor Alex Asperslagh. In 
de stilering van de engelen en van het 
eerste mensenpaar 1s enigszins Invloed 
van Jan Toorop merkbaar. Zijn broer Lou 
had op de Academie te Den Haag les

gehad van Toorop. In 1931 was het ven

ster, een geschenk van een parochiaan, 
gereed. De kosten bedroegen zo'n ƒ 

1.900 .exclusief plaatsing.

TRANSEPTBEGLAZING
Vervolgens verzocht men de 1n die tijd 
al zeer befaamde glazenier Joep Nicolas 
om een Iconografie samen te stellen 
voor de St. Agneskerk. De In 1972 over
leden Joep Nicolas was afkomstig uit 
een glazeMersgeslacht dat terugreikt 

tot de tweede helft van de vorige eeuw. 
Zijn grootvader Frans Nicolas was de

oprichter van een van de grootste glas
ateliers 1n Nederland (+ 1855).

Joep vestigde zijn reputatie met het St. 
Maartensraam uit 1925, zijn inzending 
voor de Grand Prix te Parijs.
Volgens deze kunstenaar, voor wie de 
kunstcriticus A. Plasschaert de nu alge
meen gebruikelijke titel 'glazenier' 
bedacht, was het levensverhaal van St. 
Agnes te eenvoudig om er gegevens aan te 
ontlenen voor een hele serie ramen. Hij 
stelde voor om 1n de transeptarmen St. 
Agnes weer te geven als maagd en marte
lares 1n de hemel, verwelkomd door een 
rij van maagden en het koor van martela

ren. In het priesterkoor zou dan haar 
aardse leven en lijden worden uitge

beeld.
In 1933 werd de opdracht verleend voor 
de vervaardiging van tweemaal drie bo

venlichten 1n het transept. De benodigde 
ƒ 3.200 zou men bekostigen uit de siera
denpot. Bij het 12i-jarig bestaan van de 

kerk (april 1934) dienden de ramen ge
reed te zijn. Nicolas' ontwerp (afb.13) 
toont hoe St. Agnes als maagd in de 
hemel verwelkomd wordt door een rij van 
maagden, bekroond door Maria, als maagd 
der maagden. Het lichaam van St. Agnes 
wordt bedekt met een weelderige haardos. 
Als straf voor haar geloof en kuisheid 
zou ze ontkleed te kijk gezet zijn, maar 
als door een wonder zou haar gehele 
lichaam door hoofdhaar

liturgische commissie
Haarlem had echter een aantal aanmerkin

gen op het ontwerp. De Iconografie was 
niet duidelijk genoeg en het onderscheid 
tussen de H. Maagd Maria en de overige

omhuld zijn. De 
van het bisdom

Afb. 13 J. Nicolas, verwelkoming van Agr 
in de hemel, ontwerp transeptbeglazing

maagden kwam niet voldoende tot uit

drukking. Daarenboven was de palmtak 
geen gebruikelijk attribuut van Maria. 
Gezien het resulterende u1te1nde11jke 
driellcht heeft Joep rekening gehouden 
met deze opmerkingen. Er werd een twee

deling aangebracht tussen St. Agnes die 
temidden van maagden de kroon der maag
edelijkheid ontvangt en Maria (als 
maagd der maagden), die haar armen 
verwelkomend uitstrekt. Door de Icono

grafische wijzigingen 1s de compositie 
minder compact en minder pyramidaal ge
worden. De eenheid tussen de drie ven

sters heeft daardoor Ingeboet. Door het 
gelijkblijvende kleurgebruik wordt dit 
enigszins gecompenseerd.
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Het martelaarschap van St. Agnes is op 

soortgelijke wijze als haar entree in de 

hemel verbeeld in het rechter transept. 

We zien de patroonheilige van de kerk op 

de brandstapel (doch de vlammen deerden 

haar niet, zodat ze uiteindelijk met een 

zwaard onthoofd zou worden) temidden van 

martelaren met hun martelwerktuigen. 

Boven is wederom Maria, de koningin der 

martelaren in beeld gebracht, wier hart 

door zeven zwaarden (verwijzend naar de 

zeven smarten) wordt doorboord.

De vrijere, meer beweeglijke en picto- 

rale aanpak van Joep Nicolas verschilt 

1n sterke mate van de meer monumentale, 

gestileerde en cerebrale werkwijze van 

Al ex Asperslagh. Op de voor hem zo ken

merkende, schijnbaar ongedwongen manier 

heeft Joep Nicolas een groot aantal per

sonen 1n het langwerpig vlak van het 

raam geplaatst. De vensters zijn sober 

van kleur. Aan de epistelzijde 1s het

palet met het oog op de stand van de zon 

iets warmer van tint.
Onder de belde drlellchten van het tran

sept (dus niet 1n het priesterkoor zoals 

aanvankelijk gepland) plaatste Nicolas 

aan elke zijde drie vensters, waarin het 

aardse leven van Agnes wordt uitgebeeld. 

In een ervan zien we hoe de kuise Agnes 

het aanzoek van een jonge Romein af

wijst. Deze jongeling verraadde daarom 

dat ze Christin was, met als gevolg dat 

ze op verschillende wijzen beproefd zou 

worden en uiteindelijk door het zwaard 

het leven Het.
Door het lood, anders dan 1n construc

tieve zin - nl. het verbinden van twee 

stukken glas - een eigen ritme te geven.

verleende Nicolas aan de loodvoerlng 

een expressieve kracht. Ook hier werkte 

de glazenier met een beperkt kleuren

gamma van roden, groenen, paarsen en 

bruinen tegen een lichte achtergrond. 

De zes kleine benedenramen (af 230 per 

stuk) zijn veel zwaarder van toon dan 

de bovenlichten.

DE ABSIS
Ter gelegenheid van het zilveren pries

terfeest van pastoor A. Kokkel koren 

werd in 1939 door de parochianen de 

absisbekleding 1n het priesterkoor 

aangeboden. Bij de hier toegepaste 

techniek, het vermurall oftewel muur- 

glas, worden stukjes al dan niet ge
brandschilderd glas als een mozaïek 1n 

de specie gedrukt. Om de benodigde 

gelden bijeen te brengen, werd een 

circulaire rondgestuurd met het verzoek 

om voor een bepaald bedrag in te teke

nen. Wekelijks zamelden zelatrlces het 

geld 1n. Om de parochianen tot gulle 

gaven aan te moedigen, verschenen er 

regelmatig artikeltjes over deze muur- 

glasbekledlng 1n de St. Agnesklok. De 

kunstenaar. Joep Nicolas, schreef zelf 

het volgende over de absls: "De klas

sieke vormen der Sint Agneskerk doen 

ons vanzelf terugblikken naar de Ita-

lisch-Byzantljnsche basilieken uit de 

eerste eeuwen ter veruiterlijking van 

het Christendom. Evenals bij vele dier 

kerken 1s ook hier het priesterkoor op 

de eerste plaats aangewezen op een 

decoratie: niet op een uitbundig

beweeglijke schildering, maar op den 
stillen luister eener mozaïek. Afb. 14 Jan Eloy en Leo Brom, hoofdaltaar van de Amsterdamse Agneskerk (1932).
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De mozaïek in een modern, economisch 

bereikbaar volkomen onvergankelijk ma
teriaal 1s het vermurail; een Inlegwerk 
van ontransparante glazen, verhoogd door 
brandschildering.' Omdat dit werk zijn 

eerste grote opdracht in dit genre was, 
berekende de kunstenaar het feestcomité 

een lagere prijs per m2 dan gebruike
lijk. Hij vroeg ƒ 7.000 voor de concha 
en de triomfboog en een bedrag van 
ƒ 5.000 voor de concha alleen. Voorlopig 
werd voor het laatste gekozen. In ver
band met dit vermurail moesten de raam
pjes en nissen achter het hoogaltaar 
dichtgemaakt worden. Alleen de absis 1s 
geheel door Joep Nicolas ontworpen en 
geschilderd. Daar het leven van St. 
Agnes reeds 1n de ramen verbeeld was, 
wijdde de kunstenaar de absis aan eucha
ristische motieven. Sinds de 1n de jaren 
twintig sterk gewijzigde opvattingen ten
aanzien van de liturgie, was de nadruk 
verschoven van het devotionele naar het 
liturgische: de eucharistie was sterk 1n 
de belangstelling komen te staan. Boven 
een "Byzantljnsche lambrizèrlng” (opge
bouwd uit vlerpassen Ingeschreven 1n 
rechthoeken) werden 1n de concha aan 
weerszijden van het ciborlumaltaar St. 
Norbertus, St. Clara, St. Juliana van 
Falconierl en de H. Paschalls Baylon 
geplaatst. Al deze heiligen hebben hun 

bijzondere verering voor het sacrament 
van de eucharistie gemeen. Boven deze 
heiligen slingeren goudkleurige winger
dranken met paarse druiventrossen - die 
naar de eucharistie verwijzen - tegen 
een Ivoorwit bedoelde achtergrond. Door 
een fout in het verwarm!ngssysteem kwa

men de afvoerdampen 1n het priesterkoor 
terecht. Het Ivoorwitte opallneglas 
werd hierdoor bedekt met een grijze 
aanslag, die sterk detoneert met de 
sober witgekalkte kerk (afb. 14). Boven 
1n de concha vinden we de vier evange
listen, die getuigden van de Godheid en 
de mensheid van de Christus Eucharlsti- 
cus 1n het sacrament des altaars.
Bij voldoende middelen zou het muurvlak 
voor en rond de altaarnls (de triomf
boog) zinvol voltooid worden met de 
uitbeelding van het eeuwig leven, dat 
door de eucharistie verkregen wordt en 
tot uitdrukking wordt gebracht 1n het 
motief van zegepalmen. In het zenit van 
de triomfboog zou 1n een saffierblauw 

veld de eucharistische zon van flonke
rend goud komen te stralen. In het 
middenpunt daarvan de vis met de mand 
met broden, als verwijzing naar de 
wonderbare vermenigvuldiging van dit
voedsel.
Dit 1s een voorafbeelding van de eucha
ristie. Het vlssymbóol doet ook denken 

aan de "Ichtus", 1n vroegchristelijke 
tijd een verwijzing naar Christus. Het 
woord "Ichtus" (vis) vormt 1n het 
Grieks de beginletters van de woorden: 
Jesus Christus, Gods Zoon, Verlosser. 
De letters A en n. verwijzen naar het 
begin en het einde . In de jaren dertig 
werd 1n de Iconografie veelvuldig te
ruggegrepen op vroeg—christelijke the
ma's als: de wijnrank, de duif, de vis, 
de broodkorf, zoals ook hier het geval 
1s.

Afb. 15 Detail van de concha: het kruis met de druiven en duiven naar ontwerp van 
J. Mammen, uitgevoerd door M. Weiss; het rechterdeel is van J. Nicolas.

Aan de basis van de triomfboog plande 
Nicolas de patroonheilige van Nederland 
(St. WUUbrordus) en die van de haven
stad Amsterdam (St. Nicolaas).
De tijd drong echter, daar de bekende 
glazenier 1n verband met het dreigend 
oorlogsgevaar eind december 1939 naar 
Amerika zou vertrekken. Begin december 
begon hij aan de afwerking van de absis. 
De concha zonder triomfboog was als een 
schilderij zonder lijst. Het feestcomité 

besloot alles op haren en snaren te 
zetten om de financiering voor de

triomfboog (zo'n ƒ 2.380) rond te krij
gen. In een tijd van financiële nood en 

werkloosheid was dat geen gemakkelijke 
opgave. U1te1ndel1jk wist het feestco
mité te bewerkstelligen, dat de kunste
naar op de laatste zondag voor zijn 
vertrek de twee hoofdfiguren voor de 
triomfboog (St. WUUbrordus en St. 
Nlcolaas) nog zou ontwerpen en schilde
ren. De rest was het werk van Max Weiss 
werkzaam 1n het atelier te Roermond. 
Ten opzichte van de ontwerptekening 1s 
een aantal heiligen 1n zowel concha als
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Afb. 16 J. Mammen, de bekering en doop van 
een Ethiopisch kamerheer, doopkapel

triomfboog omgewisseld. April 1940 was 

de triomfboog gereed.

In 1942 werd door een weldoener ƒ 8.500 

ter hand gesteld om de opaline versie

ring van de concha af te maken. De op

dracht werd gegund aan de parochiaan, 

kerkmeester en kunstschilder Jan Mammen, 

die de ontwerptekening zou vervaardigen. 

Het atelier van Max Weiss zou de uitvoe

ring verzorgen. Om de triomfboog werd 

een brede rand aangebracht. De Byzan- 

tijnsche lambrizering werd voortgezet

met daarboven een kruis temidden van 

druiventrossen en duiven (afb.15) Dui

ven die aan druiven pikken symboliseren 

de ziel in de vreugde des hemels. Hal

verwege deze rand bevinden zich twee 

gebrandschilderde ramen van de hand van 

J. Mammen. Aan elke zijde van de rand 

werd een wierokende engel aangebracht. 

In het midden van de rand, bovenin, 

werden de letters I.H.S. ("In Hoe S1g- 

no": "In dit teken") en het Christusmo

nogram aangebracht. Bij vergissing 

werden deze letters enigszins excen

trisch aangebracht. De nieuwe kwalita

tief slechte opaline toevoeging (a ƒ 50 

per m2 en bij meer figuratief werk ƒ 75 

per m2) met de daarin geplaatste ramen 

(a ƒ 150 per stuk) wekten de woede op 

van Joep Nicolas bij een later bezoek 

aan de kerk. Tenslotte zou Mammen 1n de 

toog boven het priesterkoor aan weers

zijden een engelengroep schilderen, 

onderling verbonden door een banderol. 

Op deze schrlftband staat de psalm

tekst: "Looft Jahweh dan al Zijn leger

scharen, zijn dienaars, die Zijn wil 

volbrengt" (Ps 102,21).

DE OVERIGE BEGLAZING 

In verband met het zilveren jubileum 

van de kerk 1n 1946 werd wederom een 

1nzamelingscommiss1e gevormd om gelden 

te verkrijgen voor de aanschaf van 

gebrandschilderd glas. Jan Mammen moest 

contact opnemen met Joep Nicolas, die 

nog steeds (tot 1959) 1n Amerika ver

bleef. Daar deze glazenier niet tijdig 

een concept Indiende voor gebrandschil

derd glas, besloot men het Ingezamelde

geld te besteden aan paramenten.Jan 

Mammen zou in samenwerking met Max Weiss 

een aantal gebrandschilderde ramen ver

vaardigen voor de Agneskerk, zoals het 

"Ecce Homo"-venster rechts achter in de 

kerk en de beglazing van de doopkapel. 

Boven de nis, waarin een reliek van de 

doornenkroon bewaard wordt, zien we een 

venster met Christus bekroond door een 

kroon van doornen. Hij wordt omstuwd 

door een aantal personen, die deel heb

ben aan zijn lijdensverhaal. Bovenaan 

is, temidden van een menigte die de 

kruisdood van Christus eist, Pilatus in 

beeld gebracht. Aan de voeten van de 

beulsknechten liggen de wetboeken en een 

omgevallen beeld van Justitla: het recht 

wordt met voeten getreden. Het raam was 

een geschenk van een parochiaan en kost

te ƒ 200. Bij de vervaardiging van dit 

werk heeft Mammen zich laten inspireren 

door Joep Nicolas.

Net als in het "Ecce Homo"-venster heeft 

Jan Mammen op enigszins expressieve 

wijze vijf raampjes in de doopkapel 

gemaakt, waarvan de totale kosten ƒ 400 

bedroegen (afb. 16). De eerste twee 

ramen geven oudtestamentische vooraf

beeldingen van het doopsel weer. Zo 

zien we de ark van Noe, drijvend op de 

wateren van de zondvloed met daarbeneden 

een afbeelding van Noe, die met zijn 

zonen een dankoffer brengt. 0. Huf maakt 

1n: "Van Palmzondag tot Paschen", de 

volgende vergelijking: "Wat de ark van 

Noë was, is de R.K. Kerk voor ons .... 

Buiten haar 1s geen redding. Het water 

bij den Zondvloed een middel van wraak, 

wordt in Christus* hand een heilsmiddel.

want door het Doopsel alleen wordt men 

lid van de R.K. Kerk". De gelovigen 
moeten net als Noë dankbaar zijn en God 

dankzeggen. De doortocht door de Rode 

Zee is het thema van het tweede raam. 

0. Huf verklaart onder meer: "Door het 
water-wonder kwam Israël van slavernij 

tot vrijheid. Christus, de goddelijke 

Moses, leidt met Zijn Kruisstaf de doo- 

pelingen door de Rode Zee van Zijn 

Bloed en redt hen uit de slavernij der 

zonde ..." . In het middelste raam 

wordt de zijde van de gekruisigde 

Christus doorstoken: er vloeien water 

en bloed. Deze symboliseren de voor

naamste sacramenten van de R.K. Kerk: 

het doopsel en de eucharistie. In het 

vierde en vijfde raam zijn gebeurtenis

sen uit het Nieuwe Verbond uitgebeeld, 

waarin het doopsel wordt toegediend. In 

het voorlaatste raam is het verhaal uit 
Hand. 8, 26-40 weergegeven. Een Ethio

pisch kamerheer leest in zijn wagen 

Isaias 53, 7 en wordt bekeerd. Vervol
gens wordt verbeeld hoe deze Ethiopiër 

door de apostel Philippus gedoopt 

wordt. In het laatste raam wordt weder

om een gebeurtenis uit Hand., nl. 16, 

19-24 gevisualiseerd. Bovenin zien we 

Paulus in de gevangenis, eronder worden 

de gevangenbewaarder en zijn huisgeno

ten door Paulus gedoopt.

Jan Mammen heeft niet alleen gebrand

schilderd glas in de Agneskerk aange

bracht, maar heeft ook meegewerkt aan 

de kruiswegstaties. Gedurende de pe

riode van 1933 tot 1946 heeft hij zijn 

zwager Willem Schermer (eveneens een 

parochiaan) geholpen bij de vervaardi-
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ging van deze staties. Door deze werk
zaamheden kwam Jan Mammen in moeilijk
heden met het bisdom. Zijn werk als 
kunstenaar in loondienst van de kerk 
werd in strijd geacht met zijn functie 
van kerkmeester. Bisschoppelijke voor
schriften verboden deze vermenging van 
belangen. Uiteindelijk kreeg J. Mammen 
dispensatie, zodat hij de beschildering 
van de staties kon voortzetten.
CH

SLOT
Door het teruglopend aantal gelovigen 
behoort ook de Agnes tot de vele Amster
damse kerken wier toekomst onzeker is. 
Om haar voortbestaan te garanderen wordt 
vanuit de parochie gezocht naar moge
lijkheden om (een deel van) het gebouw 
een herbestemming te geven. Voor het

inwendige heeft een dergelijke oplos
sing de consequentie dat de zo karak
teristieke ruimtewerking van de kerk 
teniet wordt gedaan; ook gaat dan een 
deel van de inrichting en de decoratie 
verloren. In dit artikel is getracht 
aan te tonen dat, kunsthistorisch ge
zien, het interieur juist het meest 
waardevolle element van de kerk is.

Op zondag 12 oktober 1986 zal de kerk, 
ter gelegenheid van het 65-jar1g be
staan, van 14.00-16.00 uur open zijn 
voor bezichtiging. Zondag 26 oktober 
zal om 11.00 uur de door Hubert Cuypers 
gecomponeerde Missa Sancte Trinitatis 
uitgevoerd worden. Cuypers was gedu
rende vele jaren dirigent van het koor 
van de Agnes.

NOTEN
Indien geen nadere verwijzing is opgenomen zijn de gegevens ontleend aan het archief 
van de kerk van de H. Agnes te Amsterdam. Dank zijn wij verschuldigd aan de koster, 
de heer J. Kraakman.

1. Rond 1920 waren de prijzen voor bouwmaterialen en het arbeidsloon enorm gestegen, 
hetgeen leidde tot strubbelingen tussen het kerbestuur, de architect en de aanne
mer Hendrix uit Heemstede. Na de bouw van het eerste gedeelte van de kerk bedroeg 
de schuldenlast reeds ƒ 410.000, terwijl dat werk in 1920 voor ƒ 140.000 was 
aangenomen.

2. De afbouw van het dwarsschip, het priesterkoor, de toren, de doopkapel, de pasto
rie en het winkelhuis werd gegund aan de aannemer Sambeek uit Haarlem voor een 
bedrag rond ƒ 240.000.

3. De perspectieftekening is ongedateerd, maar is waarschijnlijk ontstaan vlak na de 
eerste bouwfase. Hij is opgenomen in Stuyts artikel over de St. Agnes in Opgang, 
2, (1922) en moet aantonen hoe de kerk er later uit zal gaan zien.

4. Opgang. 2, (1922), p. 106.
5. Aan de gevel grenzend aan de tuinen van de huizen 1n de Lomanstraat is dat toren

tje weggelaten. De zangerstribune aan die zijde is te bereiken via een trap in de 
dienstruimten, die aan de noordzijde zijn gesitueerd.

6. Opgang. 2, (1922), p. 106.
7. Ibid. p. 106.
8. Peter Beyer und Sohne te Keulen.
9. U1t afbeeldingen op fresco's in vroeg-christelijke catacomben is afgeleid dat dit 

de biddende houding in die eeuwen was.
10. Dit 1s het Huis van God en de Poort naar de Hemel.
11. Mijn Huis, het Huis voor Gebed.
12. Naamborden.

13. De plaats van de doopkapel is nogal eens een punt van discussie geweest. Om de 
kosten te drukken heeft Stuyt bij besprekingen over de afbouw voorgesteld het 
doopvont onderin de toren te plaatsen. Dit is niet doorgegaan vanwege practische 
bezwaren in geval van regenachtig weer.

14. Het is een tijd strijdpunt geweest tussen architect en kerkbestuur, dat tenslotte 
bij de afbouw wilde dat auto's zouden kunnen voorrijden op het pleintje tussen 
kerk, toren en pastorie. De terugligging van de kerk was een vereiste i.v.m. de 
lichtinval in de later te bouwen pastorie.

15. De heer W.H. Blokker, kerkmeester van de parochie, voorzag dit euvel al, toen men 
in 1928 over de afbouw van de kerk sprak. Hij heeft zelfs voorgesteld het reeds 
gebouwde schip af te breken en een geheel nieuwe koepelkerk te laten bouwen. Dit 
type kerk is in de twintiger jaren populair geweest, omdat de ruime overzichte
lijke kerkruimte ervan strookte met de gedachte, dat de parochianen dicht om het 
altaar moesten kunnen zitten. Stuyt heeft meerdere koepelkerken gebouwd. Zij wa
ren meestal een combinatie van een centraalbouw en een axiaalbouw. In Amsterdam 
was zijn Gerardus Majella in 1926 gereed gekomen.

16. Jos. Cuypers, van 1900 tot 1908 Stuyts compagnon, had al eerder het zangkoor op 
die plaats gesitueerd in zijn St. Urbanus in Nes a/d Amstel (1889-1891) en in 
zijn nieuwe St. Bavo te Haarlem (1895-1898), bij de bouw waarvan Stuyt hoofdop
zichter was geweest. Het zangkoor op deze plaats blijft echter ongebruikelijk. In 
Stuyts H. Famillekerk te 's-Gravenhage (1920-1922) is het eveneens naast het 
priesterkoor gebouwd.

17. Het orgel werd vervaardigd door de N.V. Fabriek van kerk- en concertorgels van H. 
Spanjaard in samenwerking met orgelbouwer J.W. Claveaux en op aanwijzingen van 
Hubert Cuypers. Het 1s een orgel met electrische tractuur. Het heeft vijfenvijf
tig registers, drie manualen, een echowerk op het vierde manuaal en een zelfstan
dige pedaal.

18. De Architect. 11, (1900), pl 379, 380.
19. Het archief, in bruikleen gegeven door de van Heukelem Stichting, bevindt zich in 

het Ned. Documentatiecentrum voor de Bouwkunst te Amsterdam.
20. P.J.H. Cuypers, De nieuwe kerk van den heiligen Dominicus te Amsterdam, Bouwkun

dig Weekblad, 6, (1886), nr. 33, p. 197.
21. Tot de overige oprichters behoorden architect Jan van Straaten en de beeldende 

kunstenaars W. Molkenboer en zijn zoons Anton en Theo, E. Brom en Jan Dunselman.
22. Opgang. 2, (1922), p. 104.
23. Volgens dit ontwerp zou de altaartombe bekleed worden met koperen panelen waarbij 

op de hoeken veelkleurige stenen werden gezet. In het midden zou het Christus
monogram met daaromheen de namen der vier evangelisten worden aangebracht. Het 
tabernakel, dat vrij op de tombe stond, diende bekleed te worden met koperen pla
ten en kreeg een zilveren deur waarop een voorstelling van het Lam Gods werd aan
gebracht. De driepasvormige opstand zou 1n koper en bezet met rijk filigrainwerk 
en edelstenen uitgevoerd worden. Achter deze boog kwam een perzisch tapijt te 
hangen en op de boog zou het altaarkruis met ter weerszijden drie kandelaars wor
den geplaatst. Het afneembare kruis, opdat ook de monstrans op deze plaats geëx
poseerd kon worden, was gedecoreerd met een corpus in mozaïek. Het ciborium over
huifde het altaar geheel en rustte op vier kostbare, porfiere zuilen met wit mar
meren basementen en kapitelen. De overhuiving zelf zou van koper zijn en gesierd 
worden met reliëf- en filigrainornament. Aan de voorzijde werd tegen een veld van 
blauw email de patroonheilige van de kerk aangebracht. Rond het altaar, tussen de 
zuilen zou nog een kostbaar gordijn komen te hangen. Het geheel was zeven meter 
hoog en vier meter breed. Het altaar zelf zou een lengte moeten krijgen van drie 
meter. St. Agnes-klok. Weekblad voor de St. Agnes Parochie Amsterdam, 1 (1929) 
36, 1 en (1929) 37, 2.

24. Ibid. 1 (1929) 37, 2.
25. Door Jan Eloy en Leo Brom werd op 15 maart 1932 een rekening ingediend ten be

drage van ƒ 9.975. Waarom uiteindelijk ƒ 20 meer werd ingezameld is niet duide
lijk.
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26. In het Liber Memoriale wordt in een aantekening, die uit 1930 dateert, vermeld 
dat de kapitelen en de basementen van brons zouden worden. Later verkoos men een 
uitvoering in natuursteen omdat dit een besparing van ƒ 300 opleverde.
De kaarsenbanken zijn niet meer aanwezig.

27. Brief van Leo Brom aan het kerkbestuur, 1 juli 1932.
28. Met deze Schoonheids-Commissie werd waarschijnlijk de Liturgische Commissie be

doeld. De kosten zouden door de verliezende partij gedragen moeten worden. Brom 
voelt niets voor dit idee.

29. L. Verwilst, 'Het altaar-ciborium voorheen en thans'. Het gildeboek 7 (1924), 14- 
23.

30. Brief van Leo Brom aan het kerkbestuur, 11 januari 1933.
31. Brief van Leo Brom aan de pastoor, 3 december 1932.
32. Notulen van de vergadering van het Kerkbestuur voor de Sint-Agneskerk te Amster

dam, 23 februari 1936.
33. St. Agnesklok. Weekblad voor de St, Agnesparochie Amsterdam, 7 (1936) 52, 2.
34. Ibid, 12 (1948), 1. 2.
35. Jan Beerends, 'Bij het beeldhouwwerk van Mari Andriessen , Het Gildeboek 19 

(1936), 36. Ook de kapitelen van het hoofdaltaar waren in deze, op het romaans 
geïnspireerde stijl bewerkt.

36. Jan Beerends, 'Bij het werk van Nico Witteman', Opgang 12 (1932), 427-8 en afb. 
op 425.

37. De kerk bezit ook nog enkele andere voorwerpen van zijn hand waaronder een smeed
ijzeren communiebank en enig liturgisch vaatwerk zoals een ziekenpixis en een, 
uit 1965 daterende, hostieschaal. In 1939 kreeg de kerk van een parochiaan, baron 
K.V. Testa, een reliek van het H. Kruis in bruikleen. Deze was gevat in een kost
bare monstrans en werd links achter in de kerk in een nis geplaatst. Witteman 
maakte een smeedijzeren hek dat als afscheiding tussen kerk en nis diende.

38. St, Agneskerk te Amsterdam. Uitgave van het Agneswerk samengesteld door kapelaan
Adriaan J. Knots en Jan Mammen ..... Amsterdam (1936) en Trek de Agnes uit de
put. Amsterdam (1980), 13 en 30. t

39. Een vernietigende kritiek werd vermoedelijk aan dit schilderij gegeven in 'Een
altaarstuk door Professor J.H. Jurres', Opgang 4 (1924), 672. Men noemde het
'rammelend theatraal ... jammerlijk academisch ... onreligieus ... leelijk en 
smoezelig van kleur ... on-echt van gebaar ... vervelend ... onbeduidend'.

40. Notulen van de vergadering van het Kerkbestuur voor de St. Agneskerk te Amster
dam, 14 februari 1937.

41. In haar brief van 8 april 1955 doet Brom-Fischereen voorstel voor deze decoratie. 
Dit werd, op een enkele uitzondering na, uitgevoerd. Zo wilde zij op het velum 
engelen met de martelaarskroon, lelies, palmtakken en de tekst 'sponsa Christi, 
accipe cornam, quam t1bi dominus praeparavit in aeternum' ('bruid van Christus, 
ontvang de kroon, welke de heer jou bereid heeft 1n eeuwigheid'). Het koorkap
schild kon ter keuze ook versierd worden met een afbeelding van Christus of een 
symbool en de uitelndelijk aangebrachte tekst.

42. St. Agnesklok, Weekblad voor de St. Agnes Parochie Amsterdam, 11 (1939), 1-2.
43. C. Hu t . Van Palmzondag tot Paschen, s.1., 1912, 236-237.
44. Ibid.. 238.
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De zon van ’Sunny Cottage’ blijft voor Breda schijnen

Sunny Cottage, Wilhelminapark 1, Breda, in 1902 gebouwd naar ontwerp van architect 
W. Menten. Deze villa is een typisch voorbeeld van de zg. cottage-styIe.

"Krakers van Bredase villa willen sloop 

voorkomen" luidde een krantekop van Dag

blad De Stem op 22 augustus 1985. De 

week ervoor, op 16 en 17 augustus, was 

een groep jongeren overgegaan tot de 

bezetting van de kapitale in zogenaamde 
cottagestijl gebouwde villa "Sunny 

Cottage" aan het Wilhelminapark te 

Breda. Even schrok de Bredase bevolking 

wakker en iedereen die maar een beetje 

begaan was met het lot van de monumenten 

1n de stad reageerde verontwaardigd. 

Daarna ebde het protest weg en kon men 

in een berustende toon beluisteren:

"Tja, het is triest. "Sunny Cottage" 

zal wel gesloopt worden, maar wat doe 

je eraan". Gelukkig hielden de krakers 
voet bij stuk. Zij stichtten de "Vere

niging tot behoud van "Sunny Cottage" 

en gaven aan de krant door dat zij 

graag wilden dat de villa zou worden 
verbouwd tot jongerenwoonruimte. De 

Woonwinkel Breda werd gevraagd een 

haalbaarheidsonderzoek te plegen om te 

zien of deze wens zou kunnen worden 

gerealiseerd tegen een redelijke prijs. 

De Vereniging drong er bij de gemeente 

Breda op aan de gevraagde sloopvergun

ning voor de 80 jaar oude villa niet af 

te geven en door aankoop van het pand 

een eventuele verbouwing tot jongeren- 

woonruimte mogelijk te maken. Intussen 

was op een ander front de eigenaar van 

het pand, een projectontwikkelaar, danig 

in de weer zijn plan voor 9 appartemen

ten op de plaats van de villa bij de 

gemeente erdoor te krijgen en maakte 

kenbaar dat als de krakers niet uit 

zichzelf zouden verdwijnen, hij dit via 

juridische weg zou proberen. De krakers 

hadden intussen goede lering getrokken 

uit de gebeurtenissen rond het alweer 

enkele jaren geleden gekraakte fabrieks

complex "Het Bastion", dat de gemeente 

Breda uiteindelijk aankocht.

De Vereniging probeerde in zo kort moge

lijke tijd een zo breed mogelijke be

langstelling voor hun plannen met het 

pand onder de Bredase bevolking te krij

gen. Een Informatiebijeenkomst, eind 

november 1985, bracht 62 bezoekers op de 

been. Intussen was het pand eigendom 

geworden van een dochtermaatschappij van 

een bank en ook deze eigenaar wilde het 

pand slopen voor de bouw van luxe appar

tementen "voor ouderen". Het Bosche Ont

werpers Collectief werd Intussen bereid 

gevonden een haalbaarheidsonderzoek te 

plegen voor verbouwing tot jongerenhuis

vesting. Daarna werd het even stil rond 

de villa.

Eind februari echter was er letterlijk 

en figuurlijk "paniek in de tent". "Van 

Openbare Werken hebben we te horen ge

kregen dat de afgifte van een sloopver

gunning en de bouwvergunning voor de 

koopappartementen die ervoor in de

plaats moeten komen, plotseling is ver

sneld. Men wil die uiterlijk begin 

maart verlenen. Het is dus heel kort 

dag. Wij zetten nu alles op alles om te 

voorkomen dat iedereen over een tijdje 

moet constateren: Wat zonde dat daar 

aan het Wilhelminapark toen de verkeer

de beslissing is genomen", aldus Ro- 

bert, woordvoerder van de krakers. 

Brieven werden verstuurd naar het Col

lege van Burgemeester en Wethouders van 

Breda, Gedeputeerde Staten van Noord- 

Brabant en naar minister Brinkman, alle 

met hetzelfde verzoek: Zorg dat "Sunny 
Cottage" op een officiële monumenten

lijst geplaatst wordt, en dat afgifte 

van een sloopvergunning voorkomen 

wordt. Op 17 maart 1986 vroegen Burge

meester en Wethouders via de Dienst 

Welzijn van de gemeente aan de gemeen

telijke Monumenten Adviesraad op korte 

termijn een advies uit te brengen het 

pand al dan niet op de gemeentelijke 

monumentenlijst te plaatsen. Als kunst

historicus en secretaris van de Bredase 

Monumenten Adviesraad heeft ondergete

kende daarna een historisch onderzoek 

gepleegd naar de bouwgeschiedenis van 

het pand en een ultgebrelde beschrij

ving gemaakt van de architectuur. Ver

volgens werden op 23 maart 1986 alle 

beschikbare gegevens dienaangaande toe
gestuurd aan Burgemeester en Wethouders 

van Breda met de conclusie: "De Monu

menten Adviesraad heeft zich gebogen 

over de waarde van het pand als monu

ment voor onze stad. Hij is daarbij tot 

de conclusie gekomen dat "Sunny Cotta

ge" zowel op architectonische als ste- 
debouwkundige gronden voor
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Breda als een uniek pand moet worden 

beschouwd". Op grond van genoemde gege

vens en de op grond daarvan geformu

leerde argumenten stelde de Adviesraad 

voor het pand op de Gemeentelijke Monu

mentenlijst te plaatsen. 14 mei 1986 

kwam officieel het bericht dat Burge

meester en Wethouders "Sunny Cottage" op 

de gemeentelijke monumentenlijst hadden 

geplaatst en daarmede het advies van de 

Monumenten Adviesraad hadden overgenomen. 

De huidige eigenaar heeft intussen be

zwaar gemaakt tegen de gang van zaken en 

is een juridische procedure begonnen om 

het besluit van Burgemeester en Wethou

ders ongedaan te maken. Dezen geven de 

appellant echter geen kans dat proces te 

winnen.
Vanwege de grote waarde van het pand en 

omdat het hier nu eens gaat om een ge
slaagde actie tot behoud, wil ik "Sunny 

Cottage" aan u voorstellen door te cite

ren uit het door mij voor de Monumenten 

Adviesraad verrichte onderzoeksrapport.

Toelichting op de cottagestyle van de 

villa W11helm1napark 1.

Vanaf circa 1860 oefent de Engelse ar

chitectuur een grote invloed uit op die 

van het continent. In dat land heeft de 

Industriële Revolutie een rijke klasse 

geschapen die zich ook als zodanig gaat 

manifesteren.
De wooncultuur daar werd standaard voor 

de industriële maatschappelijke presta

ties en een directe afspiegeling daar

van.

De bouw van landhuizen in Engeland in de 

omgeving van fabriekssteden nam na 1860 

zo'n grote vlucht dat er onderscheidende 

types ontstaan. Een eerste groep gaat 

terug op het traditionele Manor House 

uit de 16de, 17de en 18de eeuw. Groep 

twee bediende zich van modernere vormen 

van architectuur, met name door de toe

passing van nieuwe materialen (glas en 

beton).
In de eerste groep ontstonden ca. 1880 

opnieuw verschillende richtingen. Een 

ervan was sterk klassicistisch gericht, 

de andere liet zich inspireren door de 

eeuwenoude boerderijstijl op het plat

teland van Engeland, de zogenaamde Cot

tagestyle. Deze wordt gekenmerkt door 

een hardstenen of bakstenen basis, 

witgesauste gevels (opgetrokken uit 

leem of steen, al dan niet gepleisterd), 

zich meestal uitstrekkend over een 

bouwlaag, die wordt afgedekt met een 

wolfdak uit riet of rode pannen. In de 

gevel worden enkele bouwonderdelen 

benadrukt, zoals vensterbanken, latei

en, etc. Meestal worden deze uitgevoerd 

in rode baksteen. Deze boerderijen zijn 

bijzonder schilderachtig, met name om

dat de bouwonderdelen in hoogte ver

schillen en omdat ze meestal temidden 

van bomen en laag groen liggen. De land

huizen die gebouwd werden in deze stijl 

bezitten alle kenmerken van deze cot- 

tage(boerderij)-style, maar missen de 

speelsheid ervan, al zijn de gevels a- 

symmetrisch. Omdat ze meestal twee eta

ges hoog zijn en alleen dienen om in te 

wonen (in plaats van woonhuis, bakhuis, 

stal en schuur) zijn ze statig.

monumentaal en gericht op representatie. 

Rondom deze villa's zijn vaak erkers, 

terrassen en torenachtige aanbouwsels te 

vinden in de vorm van risalieten of 

hoekpaviljoens. De traditionele kleine 

roede-indeling van de vensters werd al

leen in de bovenlichten overgenomen. 

Ondanks alle toevoegingen bleef de naam 

cottagestyle bestaan.

"Sunny Cottage" voldoet aan alle stijl

kenmerken van deze Engelse groep land

huizen. Het is gebaseerd op de architec

tuur van W.S.A. Benson en een groep ar

chitecten rondom hem die hun huizen met 

name bouwden 1n Mallow's Green te Ux- 

bridge.

Vaak wordt 1n Nederland de cottage

style verward met de zogenaamde chalet- 

bouw. Deze heeft echter niet alleen een 

andere oorsprong (Zuid-Duitsland, Oos

tenrijk, Zwitserland), maar heeft we

zenlijk andere kenmerken. Variaties op 
balkonpartijen, vaak in samenhang met 

geveldelen in hout en een dakoverstek, 

zijn kenmerkend voor déze stijl. Zo 

heeft een in chalet-stijl gebouwd huis 

zelden of nooit een wolfkap, maar steeds 

een glijdend zadeldak, en kent de nok 

steeds houten kaken (zuilvormig) in 

plaats van terracotta pironnes, die zo 

karakteristiek zijn voor de cottage-sty- 

le.

Karakterisering

De villa "Sunny Cottage" 1s gelegen te

midden van rijke tuin-bosschage op de 

hoek van het Wilhelminapark en de Park

straat.

De plattegrond is onregelmatig en bezit 

grofweg de vorm van een L. De villa 

telt twee bouwlagen en een zolderétage 

onder haaks op elkaar aansluitende 

wolfdaken, belegd met rode pannen.

De gevels zijn witgestuct en staan op 

een plint uit rode baksteen. De spekla

gen, gemetselde hoekpartijen en boven

lateien van de vensters zijn eveneens 

van rode baksteen. Alle gevels zijn a- 

symmetrisch van indeling.

Interieur
De Interieurs van deze huizen zijn 

meestal ambachtelijk, dat wil zeggen: 

houtsnijwerk, lambrizeringen, moer- en 

kinderbalken, etc. In Nederland volgt 

men daarin niet de Engelse traditie, 

maar de eigen Interieurverzorging die 

meestal onder de term "Oud Hollands" 

door het leven gaat. "Sunny Cottage" 

maakt daarop geen uitzondering.

Zijn 1n het hele huis houten lambrize

ringen, paneeldeuren met glas-in-lood 

en parketvloeren verwerkt, speciale 

vermelding verdient de noord-westkamer 

op de begane grond. Deze voormalige 

eet-/kinderkamer heeft een rijk uitge

voerd interieur in "Oud-Hollandse"- 

stijl, waarvan een aantal onderdelen in 

neo-classicistische stijl. Zo bevat de 

monumentale schouw tegen de zuidwand 

van de kamer een ombouw rond de vuur- 

korf, een schoorsteenmantel en schoor- 

steenstoel, die geheel zijn uitgevoerd 

in neo-classicistische vormentaal. Pi

lasters, ionische kapitelen en dekpla

ten steunen de schoorsteenmantel, welke 

is uitgevoerd als een klassiek hoofdge-
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stel. Ook de bovenbouw wordt geflankeerd 

door pilasters, weer met ionische kapi

telen. In de basis ervan zit rijk hout

snijwerk in de vorm van florale motieven 

en vruchten. Helaas ontbreekt het paneel 

aan de bovenzijde van de schouw. Het 

binnenveld op de schouw was oorspronke

lijk voorzien van een schildering van 

"Flora". Deze is niet meer aanwezig.

Ook vermeldenswaard zijn in deze kamer 

de glas-in-loodramen in de bovenlichten 

van de vensters en openslaande tuindeu

ren. Naast deze ramen van A. Lipjes uit 

Rotterdam (1911) zijn hier nog drie van 

de oorspronkelijke in 1902 geplaatste 

glas-in-loodramen aanwezig. Ze geven 

achtereenvolgens een ovaal met appelde- 

coratie en een met peren te zien, symbo

lische aanduidingen voor de functie van 

eetkamer. Ze werden vervaardigd door de 

firma Soontjes uit de Molenstraat te 

Breda.

Bouwgeschiedenis
Na het slechten van de vestingwallen 1n 

1870 wordt de bebouwing van Breda aan 

alle zijden van de stad uitgelegd. Ge

bieden, gelegen tussen de oude uitvals

wegen naar dorpen in de omgeving worden 

in hoog tempo volgebouwd. Ten zuid-wes- 

ten van de stad, tussen de weg naar het 

Ginneken en de oude weg naar het gebied 

Molengracht, plande Leonard Springer in 

1894 het Wilhelminapark. Rondom het park 

zal gedeeltelijk aaneengesloten bebou

wing, gedeeltelijk villabouw plaatsvin

den, die op haar beurt via brede straten 

op de reeds bestaande bebouwing of nieuw 

aan te leggen stadsgedeelten zal worden

aangesloten. Zo ontstaan de Paulina- 

straat, de Helenastraat, de Parkstraat 

en de Vijverstraat, straten waarlangs 

statige herenhuizen verrijzen. Op de 

hoeken van de straten met het park 

wordt de aaneengesloten bebouwing op 

verschillende plaatsen afgewisseld met 

villabouw omgeven door boompartijen, 

waardoor een zo esthetisch mogelijke 

overgang wordt bereikt tussen het park, 

de bebouwde omgeving daarvan en de be

staande bebouwing van de stad. In het 
park worden doorkijkjes gecreëerd op de 

watertoren (1896), op de voormalige 
burgemeesterswoning van Van Sonsbeek 

(hoek Vi jverstraat/Wi1helmi napark) 

(1903) en het pand "Sunny Cottage" dat 

in 1902 naar ontwerp van de architect 

Mi Hem Menten wordt gebouwd.

1911 wordt "Sunny Cottage" verbouwd. 

Het pand krijgt dan een nieuwe serre 

aan de zuidzijde, en op de begane grond 

worden diverse kozijnen vervangen en 

voorzien van glas—in-lood in de boven

lichten in plaats van de aanwezige zes 

of negen panelen glas. Zoals gezegd is 

het glas-in-lood van de firma Lipjes te

Rotterdam; het werd geplaatst door de

firma Blom te Breda. Ook de keuken

wordt in 1911 gemoderniseerd, dat wil

zeggen van een nieuwe inventaris voor-

zien.
1937 werd aan de noordzijde van het 

pand in de tuin Wilhelminapark 1 bis 

gebouwd, waardoor aan deze zijde een 

aaneengesloten bebouwing is ontstaan.

In de jaren zeventig vonden in het pand 

verschillende aanpassingen plaats, om 

het huis geschikt te maken voor bewo-

Bi? EBA
Pfeöt A. va« Etp, Oianeke».

Opname uit 1905, waarop duidelijk de bijzondere situering van de rechts 
staande villa Sunny Cottage tot zijn recht komt.

op de foto

ning. Deze betroffen vooral de moderni

sering van de keuken, het afscheiden van 

kamers door Brabantse wandjes op de zol- 

deretage en de vernieuwing van de vloer 

van de hal, waar over het oorspronkelijk 

aanwezig terrazzo, wit marmeren tegels 

zijn gelegd. Tegen de gevel aan de 

noordzijde van het pand werd bij de ver

bouwing tot kamerverhuur een ijzeren 

brandtrap aangelegd over twee bouwlagen 

(1966).

De tuin
Tijdens de bouw van het huls werd de 

* ontwerper van het Wilhelminapark,

Leonard A. Springer, verzocht een voor

ontwerp voor de tuin te maken zodat de

hoek met "Sunny Cottage" op zo esthe

tisch mogelijke wijze op de door hem 

ontworpen parkaanleg en de bebouwing 

aan beide zijden van het huis zou aan

sluiten.
Al werd door de tijd heen de tuinaanleg 

gewijzigd, de aanleg van Springer is 

nog steeds herkenbaar in de van de 

straatzijde tot in de achterhoek van de 

tuin oplopende hoogte van de bomen 

waardoor deze, gezien vanaf het park, 

een decor vormen voor het huis. Karak

teristiek voor Spinger is de grote di

versiteit van de boombeplanting die 

varieert van loofhout tot laag naald 

hout.

E.M. Dolne
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CUYPERS GENOOTSCHAP, AFDELING AMSTERDAM

F.P?, OPGERICHT

Via een oproep in De Sluitsteen nr. 1 

van 1986 werden de leden van het CG in 

Amsterdam en (wijde) omgeving opgeroepen 

om op 22 maart jongstleden in de pasto

rie van de St. Nicolaaskerk bijeen te 

komen. Dit leidde tot de vorming van een 

Amsterdamse Kring van leden die in prin

cipe tweemaal per jaar bijeenkomt om in 

de hoofdstad aan de doelstellingen van 

ons genootschap concreet gestalte te 

geven.

Op 14 april jongstleden was een twintig

tal leden op de eerste vergadering van 

deze afdeling aanwezig, dat de volgende 

activiteiten wenselijk acht:

- zonodig actie voeren tot behoud van 

19de- en vroeg 20ste-eeuws cultuur

goed;

- het doen van (kunst)historisch onder

zoek in dit kader;

- het inventariseren van studies, scrip

ties en dergelijke;

- het organiseren van tentoonstellingen, 

lezingen en architectuurwandelingen, 

respectievelijk -excursies.

Het bestuur van het CG verleende inmid

dels krachtens art. 10 van de statuten 

volmacht aan de regio Amsterdam om de 

belangen van de vereniging aldaar te 

behartigen. De afdeling Amsterdam wordt 

momenteel vertegenwoordigd door de in

middels gekozen voorzitter ad interim 

mevrouw dra J.H. Bierenbroodspot-Rudolph 

en de benoemde secretaris mevrouw P.A. 

Hengeveld-Brand.

Een tijdens de bijeenkomst van 14 april 

gevormde werkgroep, waarvan voorzitter 

en secretaris deel uitmaken zal regel

matig bijeenkomen, onder andere om het 

beleid van te voeren acties te bepalen. 

De eerste daad was een bij de gemeente

raad ingediend bezwaar tegen de sloop- 

plannen ten behoeve van nieuwbouw van 

het gebouw van de AMRO-bank aan het Ro- 

kin, ontworpen door de architecten J.G. 

en A.D.N. van Gendt. Een beschrijving 

van dit uit stedebouwkundig oogpunt be

langrijke gebouw werd opgenomen in De 

Sluitsteen, Jaargang 2, nummer 2, au

gustus 1986. De afdeling wendde zich 

ook tot de directie van Pierson, Hel

dring & Pierson, die op deze plaats hun 

nieuwe hoofdkantoor willen vestigen. 

Voorts bezocht de voorzitter verschil

lende bijeenkomsten van de buurt en het 

parochiebestuur van het zogenoemde 

Liefdecomplex en adviseerde zij het 

inmiddels gevormde initiatiefcomite tot 

behoud daarvan. Drs Guido Hoogewoud 

vertegenwoordigde het Cuypers Genoot

schap (als deskundige betreffende bouw

heer Cuypers) in een radioprogramma 

gewijd aan dit complex.

Andere activiteiten zijn het voorberei

den van een presentatie van de nieuwe 

afdeling aan de overheden en een nieuwe 

folder toegespitst op Amsterdam. Voor 

het najaar staat een excursie voor de 

afdelingsleden naar de gerestaureerde 

Vondel kerk en de St Vincentiuskerk op 

het programma. Ook het complex De 

Liefde zal waarschijnlijk in zo'n pro

gramma worden opgenomen.

EN PASSANT....
Bestuurs- en verenigingsnieuws.

BESLUITEN EN OPMERKINGEN VAN DE ALGEMENE

LEDENVERGADERING

Terwille van het scheppen van ruimte 

voor eigenlijke redactionele bijdragen 

aan De Sluitsteen is afgezien van een 

uitgebreid verslag van de Algemene Le

denvergadering, die 26 april jl. in aan

wezigheid van circa 50 leden in de St.- 

Bavo te Haarlem gehouden werd.

We menen ook statutair te kunnen vol

staan met een weergave van de besluiten 

van deze wetgevende vergadering, en de 

belangrijkste suggesties en opmerkingen.

- Het verslag van de Algemene Leden

vergadering van 16 november 1985, in 

Museum Kempenland te Eindhoven, opge

nomen in De Sluitsteen, jaargang 22, 

nummer 1-februari 1986, P.49-53 en het 

jaarverslag van de secretaris (zie 

bijlage 1) zijn zonder op- of aanmer

kingen goedgekeurd.

- Vooruitlopend op de bevindingen van de 

kascontrolecommissie heeft de Algemene 

Ledenvergadering de jaarrekeningen 

over 1984-1985 en' 1985—1986 goedge
keurd, alsmede dé begroting voor 1986— 

1987 vastgesteld (zie bijlage 2).

- Regionalisering:

De Algemene Ledenvergadering juicht de 

oprichting van de kring Amsterdam toe, 

maar wil niet tot een al te gestructu

reerd en geïnstitutionaliseerd regi

onaliseren overgaan, zoals gesugge

reerd wordt in het discussiestuk van 

de heer G.M. van Kleef uit Emmen. Een 

middenweg wordt gevonden in het sys

teem van correspondenten. Per provin

cie of per doelgroep kunnen correspon

denten worden aangesteld, die namens 

het CG kunnen optreden en verantwoor

ding schuldig blijven aan het bestuur. 

Zij vormen een verlengstuk op het se

cretariaat, worden benoemd door het 

bestuur en gemachtigd door de secreta

ris op grond van artikel 10 lid 2 van 

de statuten. Dit heeft als groot voor

deel dat de statuten niet behoeven te 

worden gewijzigd. De correspondenten 

kunnen de kiemcel vormen voor een toe

komstige regionale commissie of kring. 

In dat geval zullen net zoals bij de 

kring Amsterdam een secretaris en 

voorzitter worden aangesteld, gemach

tigd door respectievelijk de secreta

ris en voorzitter van het CG. Minstens 

eenmaal per jaar komen de gemachtigden 

met het bestuur bijeen om verantwoor

ding af te leggen van de verrichte 

activiteiten en gemeenschappelijke 
zaken te bespreken.

Omdat op de begroting 1986-1987 nog 

geen ruimte voor de correspondenten en 
de kring Amsterdam gecreëerd kon wor

den, zal het bestuur een verzoek rich

ten tot de Anjerfondsen. Door de te 

verwachten wervende effecten van het 

optreden van de correspondenten zal in 

de toekomst de begroting in deze tak 

van activiteiten van het CG naar ver

hoopt wel kunnen voorzien. Er wordt 
gezocht naar mogelijkheden om een
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nieuwe, landelijke folder te laten 

maken en nieuw briefpapier met ruimte 

voor de correspondenten.

Tot correspondent zijn inmiddels be

noemd:

* dr ir H. Hoestra uit Rhenen voor 

spoorwegarchitectuur;

* G.H. van Kleef uit Emmen voor de 

provincie Drente;

* drs P. Karstkarel voor de provincie 

Friesland.

- Roulatie binnen het bestuur

De Algemene Ledenvergadering stemt in 

met een rooster van aftreden van be

stuursleden volgens alfabetische volg

orde. Na de eerste, incidentele keer 

aftreden mag ieder zittend bestuurslid 

nog tweemaal een periode van vier jaar 

deelnemen aan het bestuur. Dit wil 

zeggen dat men zich dan nog eenmaal 

herkiesbaar mag stellen. Deze beper

king wordt ingevoegd om doorstroming 

van het bestuur te bevorderen. Tijdens 

de vergadering te Haarlem is de heer 

A. Boezaard afgetreden en herkozen.

- Uitbreiding bestuur

Het bestuur heeft de Algemene Leden

vergadering voorgesteld om te zoeken

naar aanvulling om het secretariaat te 

ontlasten. De gedachte is om het se

cretariaat te splitsen in intern 
(brieven beantwoorden. Inlichtingen 

verstrekken, ledenadministratie, enzo

voorts) en extern (actievoeren). De 

huidige secretaris zou graag de laat

ste taak behouden.

Het bestuur doet bij deze een oproep 

onder de leden: het gaat hier niet 

zomaar om een administratieve kracht, 

maar om een meedenkend bestuurslid, 

dat op zakelijke wijze de papierwin

kel weet te beheren, die kennelijk 

onvermijdelijk bij een actieve vere

niging hoort.

- Jaarvergaderingen, excursies, enz.

De Algemene Ledenvergadering heeft 

met de volgende regeling ingestemd:

* Eens in het jaar wordt centraal een 

Algemene Ledenvergadering met ex

cursie of lezing georganiseerd in 

Utrecht of Den Bosch op de eerste 

zaterdag van september;

* minimaal een keer per jaar zorgt de 

excursiecommissie voor een grote 

excursie ergens in den lande;

* minimaal eens in het jaar vergadert

het bestuur met de correspondenten

en kring(en) van het genootschap.

Hoofdobject
Het bestuur memoreert dat het pri-

maire object. de uitmonstering der

St.-Servaas, door het negatieve re-

sultaat van de beroepsprocedure.

thans 'afgehandeld1 is.

Door de weinig attente houding van 

het CG inzake de ’verbouwing' van het 

Concertgebouw te Amsterdam, heeft het 

helaas zeer belangrijke kansen laten 

liggen. Het bestuur heeft de Algemene 

Ledenvergadering voorgesteld om nu 

als hoofdobject het gebouw van het 

voormalige Algemeen Rijksarchief te 

's-Gravenhage te adopteren. Naar ver-

luidt zal het ook in dit geval een 

zaak van 'stervensbegeleiding' worden, 

daar de verbouw- c.q. sloopplannen 

reeds in een vergevorderd stadium 

zijn. De Algemene Ledenvergadering 

stemt in met de gedachte van het be

stuur, dat een principieel geluid van 

het CG bij een dergelijk zeldzaam type 

19de eeuwse rijksbouwkunst gehoord 
moet worden.

- Publicaties

De voorzitter maakt melding van een 

initiatief van uitgeverij De Bataafse 

Leeuw om een monografie over Cuypers 

uit te geven. De voorzitter is bena

derd om een redactionele formule voor 

te stellen. Hij is van mening dat, 

alhoewel misschien de tijd nog niet 

rijp is voor de monografie over 

Cuypers het CG deze kans toch niet 

moet laten liggen. Het zou spijtig 

zijn Indien anderen zich over dit pro

ject zouden ontfermen, omdat dan de 

kans op herhaling van cliche's en le

genden, en het napraten van oudere 

biografen vrijwel zeker aanwezig is. 

Persoonlijk denkt hij aan een opzet, 

waarbij verschillende Cuypers-auteurs 

ieder een facet behandelen. De Alge

mene Ledenvergadering begroet het plan 
met instemming. .

De secretaris deelt mede dat uitgeve

rij De Walburg contact met het bestuur 

heeft opgenomen. In een gesprek met 

voorzitter en secretaris is gebleken 

dat men eventueel geïnteresseerd is om 

mee te werken aan de heruitgave van

'De Heilige Linie'. Meer interesse 

had men voor het voorstel om een se

rie monografietjes over jubilerende 

kerken op te zetten: vanuit De Wal

burg zouden de bewuste kerken bena

derd kunnen worden, terwijl het CG 

zou kunnen bemiddelen qua auteurs. 

Dit idee wordt momenteel door De Wal

burg bestudeerd.

Tijdens de vergadering kwamen als be

langrijkste opmerkingen en suggesties 
naar voren:

- een verzoek van mevrouw drs A. 

Hogervorst uit Amsterdam om duide

lijker uit te dragen dat het CG 

zich niet alleen met architectuur 

uit de periode 1800-1940 bezighoudt. 

De secretaris heeft nogmaals beves

tigd dat de doelstellingen het 

integrale cultuurgoed uit de genoemde 

periode behelzen: voor het behoud 

van een handschrift van Bilderdijk 

kan en zal het CG zich net zo hard 

inzetten als voor het behoud van 

architectuur uit die tijd. Mutatis 

mutandis gaat dat op voor de roerende 

objecten, kerkzilver, meubilair 
etc.

- de heer J.H. Scheerboom uit Laren 

(NH), zilversmid, biedt aan om waar 

nodig advies te geven over het be

houd van kerkzilver. Het gaat hem 

zeer aan het hart dat zoveel oud 

zilver uit de kerken 'verdwijnt' om 

later voor kapitale bedragen verhan

deld te worden op bijvoorbeeld de
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Delftse Antiekbeurs.

- een van de leden (door een omissie is 

zijn naam niet doorgekomen, waarvoor 

excuses) stelt met klem dat het ka

rakter van het actievoeren van het CG 

minder agressief en meer zakelijk dient 

te zijn. Hij is van mening dat het CG 

door zijn wijze van optreden in de pers 

als 'drammerig' en vanwege het streven 

naar het behoud van kerkelijke kunst als 

'reactionair' wordt afgeschilderd. Hij 

zou liever via de wegen der geleidelijk

heid zien dat het CG zijn doel trachtte 
te verwezenlijken. Voor het 'reactio

naire' predikaat verwijst de secretaris 
naar haar jaarverslag, voor de manier 

van optreden zet ze uiteen dat het CG 

over het algemeen heel taktvol en diplo

matiek begint, maar dat een aantal ge

vallen bijna noodzakelijkerwijs eindigt 

in ondubbelzinnige taal.

- De heer A. Oxenaar heeft enkele sug

gesties om de wetenschappelijke taak 

van het CG wat te verstevigen. Hij 

meent dat De Sluitsteen daarin een 

belangrijke rol kan spelen. Zijn voor

stel houdt onder meer 1n het bijhouden 

van wat er aan doctoraalscripties op 

het gebied van 19de eeuw verschijnt, 

en om eens in hef jaar een referaten

middag te organiseren. Het bestuur 

geeft dit voorstel door aan een der 

aanwezige redactieleden.

Tot slot van dit overzicht aan besluiten 

en opmerkingen van de Algemene Ledenver

gadering vindt hier de eerste aankondi

ging van de volgende Algemene Ledenver

gadering plaats: deze is vastgesteld op 

zaterdag 5 september 19871 Indien zich 

zeer dringende zaken voordoen wordt 

overwogen om tijdens de voorjaarsexcur

sie van 1987 een korte Algemene Leden

vergadering in te lassen.

Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar, 

secretaris CG.

BIJLAGE I

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS, 1985-

1986

Dames en heren,

Van het jaarverslag over 1985-1986 heb 

ik gemeend geen droge opsomming van fei

ten en feitjes te moeten maken. Eerder 

wil ik enkele positieve en kritische 

punten onder de aandacht brengen, die 

het afgelopen bestuursjaar hebben ge

maakt tot wat het was. Diegenen onder u 

die de laatste Sluitsteen hebben gele

zen, weten al dat het opnieuw een druk 

en enerverend jaar is geweest. Op het 
gebied van onze Initiatieven tot behoud 

van monumenten hebben wij met lede ogen 

toe moeten zien dat niet de oudheidkun

dige waarde, maar het politieke gewicht 

van monumenten de doorslag geeft bij 

beslissingen omtrent sloop.
Anderzijds heeft de mobllisatiepoging 

van gelijkzinden wel degelijk succes 

gehad: sinds de jaarvergadering ruim 

één jaar geleden in Roermond is het 

ledental met 175 gestegen, zodat wij nu

Andersonweg 8 
6041 JE Roermond 
Telefoon 04750 - 33496

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

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

OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m vrijdag van 11-17 uur
zaterdag en zondag van 14-17 uur

TENTOONSTELLINGEN
tot 12 oktober 
Sief van Tol: 
recente schilderijen, 
collages en tekeningen

26 sept. t/m 30 nov.
’groeten uit Roermond* 
Roermond in oude ansichten

25 okt.' t/m 30 nov.
Sjef Diederen: 
recente schilderijen 
en gouaches
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I
 STEENHANDEL 

MARTIEN MOL B.V

Groothandel in oude 
Bouwmaterialen
In- en verkoop gebruikte straat
stenen, gebikte metselsteen, 
dakpannen en plavuizen. 
Postbus 60 -1870 AB Schoorl 
Tel. 02209-1707 
Opslagterrein: Rijksweg 42a, 
Schoorldam, Tel. 02209-2983 ■ 
Industrieterrein ’Lage Dijk’, 
Zijpenweg 20, Schagen (NH), 
Tel. 02240-15235 
Lid VHOB
Vereniging van Handelaren 
in Oude Bouwmaterialen

Boekhandel en 
Antiquariaat
BOOM
Limburgensia
Heemkunde

Neerstraat 54a - Roermond 
Tel. 04750-34665

Voor drukwerk....
DRUKKERIJ KOENEN

Koningsplein 13 - 6104 BK Koningsbosch - Tel. 04743-2078

ANTIQUARIAAT ZENO
Weg door de Rijpel 44 - 5709 AT Helmond 

Tel. 04920-41592 b.g.g. 085-516145

Najaar 1986 verschijnen de volgende catalogi: 
sept-okt: nr. 9: genealogie - heraldiek - munten - erotica 

okt-nov.: nr. 10: Brabant - Limburg - reisverhalen - kunst - architectuur 
Gratis op aanvraag verkrijgbaar.

beland zijn bij 375 leden. De penning

meester heeft laten weten dat circa de 
helft hiervan betaald heeft. Nu de ove
rigen nog.
We mogen verwachten dat mèt de regiona
lisering van het CG de stijging door zal 
zetten. Dat zal ook nodig zijn, omdat 
regionaliseren uitelndelijk aparte se
cretariaten oplevert die ook betaald 

moeten worden.
Opmerkelijk aan de toename van het le
dental 1s, dat dit nog doorgaat nu de 
publiciteit rond het eeuwfeest van het 
Rijksmuseum alweer geruime tijd tot het 
verleden behoort. De directe aanwas was 
toen relatief gering, hetgeen ook het 
geval was na de studiedag 'Beheer en 
behoud van 19de eeuwse kerken'. Het ef
fect op de langere termijn van alle pu
bliciteit weegt daar weer ruimschoots 

tegenop.
Nu mag ook wel gesteld worden, dat we 
publicitair onder een gelukkig gesternte 
zijn opgericht. Wanneer we alleen, al 
naar de audiovisuele pers kijken, kunnen 
we vermelden dat onze voorzitter een uur 
lang over Cuypers cum suis heeft kunnen 
praten 1n het KRO-programma "Katholieke 
Kopstukken", b.g.v. het 60-jar1g bestaan 

van de KRO. Bestuurslid Arie Boezaard 
heeft bij "Van Gewest tot Gewest" de 
herbestemming van de Grote Kerk te Hoorn 
uitvoerig toe kunnen lichten. En uw se
cretaris heeft eenmaal naar aanleiding 
van de sloop van de St.-Dom1n1cus te 
Alkmaar 1n het programma "Met het oog op 
morgen", en eenmaal over de algemene 
kerkgebouwenproblematlek in het KRO-pro
gramma "Tussen hemel en aarde" een aantal

kritische opmerkingen kunnen lanceren 

over het lakse beleid inzake de reuzen 
van ons landelijke monumentenbestand.

Daarmee komen we tevens bij de kriti
sche noot, die in een vereniging als de 
onze zeker niet mag ontbreken. Zowel 
binnen als buiten de vereniging zijn er 

nog al wat cultuurliefhebbers die de 
nadruk op 19de eeuwse en jongere kerk
gebouwen verdacht vinden. Men ziet in 
het CG een club, die niet zozeer bezig 
1s met een kritische beschouwing van 
cultuurgoed, als wel met de kerk (of 
liever: kerken) als organlsatle(s). Al 
naar gelang de herkomst van de kritiek 
krijgt het CG dan ook het predlcaat 
"reactionair" opgedrukt -vanwege de 
'conservatieve' liturgische interieurs, 
die we trachten te behouden- dan wel 
het etiket "nieuwlichter" opgeplakt, 
vanwege ons positieve pleidooi voor de 
herbestemming van kerkgebouwen wanneer 
zij door de kerk afgestoten worden.
Het behoeft geen betoog dat het CG zich 
aan geen van beiden aanduidingen con
formeert: niet de richtingenstrijd 1n 
de verschillende kerkelijke genootschap 
pen, maar het 19de- en vroeg 20ste- 
eeuwse cultuurgoed is hetzij onderwerp, 
hetzij voorwerp van respektievelijk 
studie en behoudsinitiatieven.
De behoefte om de genoemde cliché's 

door te prikken door de aandacht te 
verleggen naar de profane kunst is wel 
begrijpelijk en zeker ook aan te raden. 
De suggestie om het CG via het blad 
voor industriële archeologie bekendheid 

bij anderen te geven, of het nog prille
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plan om een stationswerkgroep op te 

richten, kunnen daar in grote mate toe 

bijdragen.

Toch mogen we niet uit het oog verlie

zen, dat nu eenmaal een groot deel van 

ons 'monumentale' werkterrein de produk- 

tie van met name het 19de-eeuwse katho

licisme aangaat. Deze mogen we niet te

loor laten gaan 

schadiging.

uit vrees voor imagobe-

Ter relativering van deze kwestie, die

sommigen onder ons hoog zit, wil ik

graag wijzen op de positie van Cuypers

en De Stuers in de vorige eeuw: zij kon

den geen middeleeuws monument, ongeacht 

kerkelijk of profaan, redden, of de Ne- 

derlandsche Spectator luchtte zijn grie

ven over deze onbeschaamde vertoning van 

'ultramontaansch' cultuurprotectionisme!

Ten aanzien van de rijksbouwkunst was De 

Stuers in 1877 dit beklag zo beu, dat 

hij in De Gids reageerde met het arti

kel: "Een bouwkunstig spook"; op de hem 

bekende, ironiserende en ietwat gechar

geerde wijze stak hij de draak met de 

papenvrees 1n de architectuur en cul

tuurkritiek. Men kan er zijn hart aan 

ophalen.
Ook Berlage mengde zich in de kritiek- 

verdwazing rond de katholieke architec

tuur van Cuypers en meende: "Het 'Wij 

gaan niet Canossa' heeft in deze tijd 

zijn kracht verloren". Dit was in 1895 

en wij mogen enkel hopen, dat wij over 

tien jaar hetzelfde kunnen zeggen.

De moraal van dit verhaal is, dunkt me, 

dat het Cuypers Genootschap zijn doel

stellingen trouw moet blijven en zich

niet te veel moet aantrekken van aller

lei al dan niet terechte vooroordelen 

jegens het kerkelijk cultuurgoed.

Per slot van rekening mogen we niet 

vergeten, dat al die instellingen, in

clusief overheidsinstanties, die het CG 

bekritiseert omdat ze al te slordig om

gaan met aan hen toevertrouwde gebou

wen, of ze bederven door onverantwoorde 

'restauraties', bepaald niet om deze 

kritiek verlegen zaten.

Het is wel een zwaktebod, dat deze ge

achte opponenten hun wijze van communi

ceren er veelal toe beperken eerst de 

man en dan de bal te spelen. Of, ... 

laten we wel wezen, uit gebrek aan 

zakelijk verweer meestal aan de bal 

niet toekomen.

Voor het overige kan enkel opgemerkt 

worden dat interne kritiek de noodzake

lijke bemesting van iedere vereniging 

vormt: uiteindelijk zal deze leiden tot 

het opbloeien van een volgende lichting 

slagvaardige bestuursleden voor het CG. 

Ik dank u wel voor uw aandacht.

B.C.M. Van Hellenberg Hubar, secretaris 

CG.

Saldi per 14 februari 1985:
- RABO-bank rek.nr 138603413 ƒ 235,74
- Giro rek.nr 4835002 ƒ 0,00
Contributies, rente, giften ƒ 9.437,42
Drukwerk, publicaties en 
portokosten ƒ 1.017,55
Advertenties ƒ 680,00
Themadag en brochures 
sprekers themadag ƒ 5.406,00

ƒ 16.776,71

Nog te verrekenen in 1986:
10 KNOB Bulletins ƒ 100,00
KvK Roermond ƒ 80.00
Giro acceptkaarten ƒ 80,00
Contrlbuties ƒ 145,00
Bond Heemschut themadag ƒ 1.609,76
Brochure themadag ƒ 1.000,00
Nieuwe Cuypersbrochure
St Martinuskerk Maastricht

ƒ 850,00

7 exemplaren 1n consignatie
St Martinuskerk Sneek
10 exemplaren in consignatie

Bijlage 2: Jaarrekening 1985-1986 en begroting 1986-1987*

Overzicht kasboek Cuypers Genootschap over de periode 14 februari 1985 tot en met 4
februari 1986

Ontvangsten Uitgaven

Contributies, vergaderingen ƒ 957,76 
Drukwerk, publicaties (Sluit
steen en folders) porto
kosten ƒ 7.139,39
Bestuurskosten, telefoon enzƒ 1.584,00 
Themadag ƒ 2.370,20
Aflossing lening aangegaan 
in 1984 ƒ 1.925,54
Saldi per 4 februari 1986:
- RABO-bank ƒ 1.395,30
- Giro-rek ƒ 1.404,52

ƒ 16.7?6,)l
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Begroting Cuypers Genootschap over de periode 4 februari 1986 tot februari 1987.

Ontvangsten Uitgaven

Contributies (321-102) ƒ 25,00 
rente, giften, enz. ƒ 7.225,00
Uitgaven (eigen) porto ƒ 250,00
Advertenties in de Sluitsteen
(3 uitgaven in 1986) ƒ 1.350,00
Diverse publicaties van derden 
(in consignatie) en porto ƒ 300,00 
Saldi 4 februari 1986 ƒ 2.800,00

Contributies diverse st. en 
verenigingen, KvK, enz. ƒ 
Sluitsteen, papier, drukker, 
enveloppen enz (3 uitgaven) ƒ 
Porto Sluitsteen (3 uitg.) ƒ 
Brochure Cuypers Genootschap/ 
Bestuurskosten, telefoon, 
werving, porto, onvoorzien ƒ
Publicaties (van derden) 
porto J
Vergaderingen ƒ
Themadag oktober 1985 kos
ten, brochure van spreek
beurten, porto ƒ
Reserve f

350,00

3.450,00
1.650,00

850,00

1.950,00

300,00 
700,00

2.600,00
75,00

ƒ 11.925,00 ƒ 11.925,00

14 februari 1985 aantal leden: 200 
1 april 1986 aantal leden : 375

J.H. Sondeijker, 
penningmeester CG

* Voor de jaarrekening over 1984-1985 
zie het Jaarboekje CG 1984.
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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
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WALTER ALTENA - Givakgids
Excursies Musea 

Architectuur Kunst

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


