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omgeving naast tekeningen, meubels, maquettes en personalia van Cuypers.
Voorts worden er wisselende tentoonstellingen gehouden van hedendaagse kunst, historische en/of educatieve aard.

Julianalaan 68, 2628 BJ Delft, tel. 015-124720
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REDACTIONEEL
Dit nummer van de Sluitsteen is voor een 

belangrijk deel gewijd aan het Noordoosten van 
ons land. Recent hield het CG zich bezig met het 
beschrijven van twee kerkgebouwen in Nieuwe 
Pekela en Oude Pekela, waarvan u een neerslag 
in dit nummer aantreft.

Veel energie wordt besteed aan redden van een 
aantal bedreigde gebouwen. Het langst duurt al 
het project rond het station van Nieuw- 
Amsterdam van Ed. Cuypers (Sluitsteen 1987, 
nr.2), dat naar alle waarschijnlijkheid met de 
nodige woningverbeterings-subsidies kan worden 
behouden als station/woonhuis.

Minder succesvol is tot op heden de actie rond 
de bedreigde Antoniuskerk te Zwartemeer van 
Joh. Sluymer (Heemschut 1988, nr.5). Omdat 
particulier gebruik, bijvoorbeeld woning/atelier, de 
enige oplossing lijkt voor dit monumentale gebouw 
wordt gezocht naar een koper die het gebouw 
voor het bescheiden bedrag van f.65.000,- wil 
overnemen. Tot op heden is dit niet gelukt.

De activiteiten met betrekking tot de St.
Vituskerk te Blauwhuis van P.J.H. Cuypers 
(Sluitsteen 1987, nr.3) zijn juist begonnen.

Het bisdom adviseert tot sloop van deze nog 
vrijwel in originele staat verkerende Cuyperskerk 
over te gaan als er niet op korte termijn een 
bedrag van 1,3 miljoen bijeen wordt gebracht voor 
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Een 
tweetal verzoeken aan de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg voor plaatsing op de monumen
tenlijst is afgewezen. Dit gebouw moet behouden 
blijven; het CG blijft zich hiervoor inzetten.

Eveneens recent adviseerde het CG, in overleg 
met een plaatselijke werkgroep, de gemeente 
Veendam een aantal bijzondere Jugendstil- 
panden op een gemeentelijke lijst te plaatsen. Zie 
hiervoor de Rafelrand in dit nummer.

Het jaar 1988 was voor het monumentenbezit 
van de beide Pekela's een gedenkwaardig jaar. In 
Nieuwe Pekela viel de 19de-eeuwse parochiekerk 
na lang en rijp beraad onder de slopershamer, om 
plaats te maken voor een eigentijds kerkgebouw. 
Oude Pekela beleefde daarentegen de voltooiing 
van een intensieve restauratiecampagne die het 
behoud van de neogotische kerk verzekert. Beide 
kerkgebouwen vertegenwoordigen een belang
rijke cultuurhistorische waarde in een gebied dat 
met dergelijke waarden niet rijk gezegend is. De 
bouwgeschiedenis van de beide kerken en hun 
uiteenlopende lot leert ons over de ontwikkeling 
van de katholieke kerkbouw, over de mate waarin 
de Oostgroninger veenstreek aan die ontwikkeling 
deelhad en over hoe verschillend het twee lokale 
gemeenschappen die in hoge mate met elkaar 
verwant waren, kan vergaan.

Een kerkgebouw is allereerst een ruimte voor 
een levende gemeenschap. De bescheiden 
parochie van Nieuwe Pekela was aan zichzelf 
overgeleverd in de besluitvorming over de 
toekomst van het kerkgebouw. De eveneens 
kleine parochie van Oude Pekela wist zich 
daarentegen gesteund door de gemeente en de 
plaatselijke bevolking in haar keuze een gebouw 

74 in ere te houden dat voor allen iets kan betekenen.

In Nieuwe Pekela kwam men in zeer korte tijd tot 
een plan om in neogotische stijl, naar ontwerp van 
een architect die grote roem zou vergaren, aan te 
bouwen aan een bestaand pretentieloos 
kerkgebouw. De realisatie verliep minder fortuinlijk 
dan Tepe's plan beloofde: voordat het nieuwe 
deel van de kerk twintig jaar oud was moest het 
geheel worden herbouwd, terwijl het nooit tot 
completering kwam. Met de sloop in mei 1988 
ging een monument verloren dat geen aanspraak 
kon maken op grote esthetische kwaliteiten, maar 
dat verschillende fasen uit de geschiedenis van 
de architectuur spontaan met elkaar combineerde. 
Dit hybridische 19de-eeuwse kerktype is 
inmiddels schaars geworden. Het eveneens 
heterogene parochiekerkje van het aangrenzende 
Stadskanaal verdween al in 1953. De 
St. Bonifatiuskerk van Nieuwe Pekela was één van 
de laatst overgebleven voorbeelden van dit 
fenomeen in Noord Nederland. Haar verdwijnen is 
een cultuurhistorisch verlies.

In Oude Pekela was men veel minder 
voortvarend. Maar het zou dan ook méér worden 
dan in de streek gebruikelijk was. Molenaars St. 
Willibrordus is één van de meest monumentale 
katholieke kerkgebouwen op het Groningse en 
Drentse platteland en haar inventaris is van een 
opmerkelijke rijkdom. De realisatie daarvan was 
mogelijk dankzij een kleine kapitaalkrachtige 
bovenlaag in de parochie. De thans 
geconsolideerde kerk met haar inventaris is van 
een zodanige kwaliteit, en inmiddels ook 
exclusiviteit, dat zij binnenkort op de definitieve 
monumentenlijst zal worden geplaatst. Gezien het 
verdwijnen van Molenaars Jezuïetenkerk in 
Groningen en de slechte staat van zijn kerkje in 
Martenshoek is het behoud van deze kerk voor het 
Noorden van bijzondere betekenis.

Van onze redacteur Thonmas von der Dunk 
plaatsen wij een artikel over twee Waterstaats
ambtenaren, die beiden dit jaar 200 jaar geleden 
geboren zijn: G.J. Dibbets en H.H. Dansdorp. De 
eerste was ook in zijn eigen tijd een onbekende, 
maar de tweede wist het tot een publikatie in de 
Bouwkundige Bijdragen te brengen met zijn 
ontwerp voor de St. Josefskerk te Haarlem, waar
over binnenkort van de hand van ons actieve lid 
A.J. Looyenga onder de titel 'Van waterstaatskerk 
tot kathedraal’ een uitvoerige monografie zal 
verschijnen.

Ofschoon dit tweeluik een ander tijdvak bestrijkt 
dan het zojuist genoemde over Oude en Nieuwe 
Pekela, zijn er toch raakvlakken: zowel in het één 
als in het ander valt te lezen hoe een nieuwe 
generatie bouwmeesters op soms pijnlijke wijze 
een vorige verdringt. Rond het midden van de 
19de eeuw zijn het de Waterstaatsopzichters die 
op het terrein van de kerkbouw langzaam over
vleugeld worden door particuliere bouwkundigen, 
de zogenaamde stucadoorsgotici. Twee decennia 
later gelden deze laats ten als achterhaald, en 
moeten zij op hun beurt plaats maken voor een 
jongere, architectuurhistorisch beter geschoolde, 
generatie: de ‘archeologische’ neogotici, in dit 
geval in de Veenkoloniën vertegenwoordigd door 
Alfred Tepe en Nicolaas Molenaar.

Sible de Blaauw en Gert van Kleef’ 
foto's: J. Berghuis, Groningen

DE SINT BONIFATIUSKERK IN NIEUWE PEKELA 

De moeizame geschiedenis van een I9de-eeuws kerkgebouw

TRADITIONEEL PLATTELANDSKERKJE (1862)

In de jaren vijftig van de 19de eeuw groeide 
onder de katholieke bewoners van Nieuwe of 
Boven Pekela de behoefte aan een eigen kerk. De 
afstand tot het bedehuis in Oude Pekela was voor 
velen bezwaarlijk. Pastoor Wreesman bevorderde 
de dochterstichting, omdat de 18de-eeuwse 
schuilkerk van Oude Pekela te weinig plaats bood 
aan de parochianen. De hoge intekening voor 
bijdragen aan de bouw bewees de ernst van het 
verlangen bij de bevolking ter plaatse. In 1862 
konden de plannen worden uitgevoerd. Aan het 
Pekeler diep, ter hoogte van de Doorsnede naar 
Ommelanderwijk, had de parochie drie jaar eerder 
al een huis met erf en twee percelen weideland 
aangekocht. Op deze plaats, in het toenmalige 
centrum van de gemeente Nieuwe Pekela en op 
één uur gaans van de parochiekerk in Oude 
Pekela, verrees een bescheiden ‘bijkerk' (1), 
gewijd aan Bonifatius: een zinvolle keuze vanuit 
een moederparochie die de naam droeg van 
Willibrordus. Op 26 november 1862 zegende de in 
Nieuwe Pekela geboren pastoor H.Feijen van 
Winschoten het godshuis in, waarbij hij een preek 
hield 'welke de harten van alle aanwezenden, zelfs 
van de oncatholijken, trof' (2). De deken van 
Groningen had de inzegening niet willen

afb.1 Dg  aan het kanaal gelegen gevel van kerk en pastorie. De scheidingslijn tussen de oudere begane grond en de later 
aangebrachte eerste verdieping is nog duidelijk te zien.

verrichten 'uithoofde de reis naar hier in dit 
jaargetijde niet zeer bemoedigend is' (3).

Reeds in 1868 kreeg de door rector G.J. Demes 
bediende bijkerk met 200 communicanten een 
eigen pastoor. Het naast de kerk gelegen huis 
werd daartoe in de loop van de jaren omgebouwd 
tot een volwaardige pastorie (4) (afb.1).

Het ontwerp voor de Bonifatiuskerk was 
geleverd door de architect P.J. Vokkelman uit 
Winschoten (5) en werd in 1861 uitbesteed aan 
enige plaatselijke timmerbazen, in combinatie met 
een zaagmolenaar en een steenfabrikant, die de 
bouw op f. 3.997,80 begroot hadden (6). Spoedig 
zou blijken dat deze aannemers de opdracht meer 
aan hun katholieke confessie dankten dan aan 
groot bouwkundig vakmanschap, zodat het 
gehele project, inclusief de aankoop van de 
percelen, uitëindelijk f. 12.700,98 -en een halve 
cent- zou kosten (7). De overheid droeg bij met de 
niet bepaald royale subsidie van f. 500,- (8).

Het nieuwe gebouw was een eenvoudige, 
rechthoekige zaalkerk met spitsboogvensters en 
een houten tongewelf 20 bij 10 meter groot, bij 
een nokhoogte van goed 11 meter. De sobere 
voorgevel aan de hoofdstraat langs het kanaal 
kreeg een gepleisterde middenrisaliet waarin een 
boogvormige nis was uitgespaard voor een beeld 
van de patroonheilige. Het geheel werd bekroond
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afb.2 Het presbyterium met traptoren aan de zuidzijde

afb.3 De aansluiting van het neo-gotische transept op het 
zaalkerkje

door een miniem houten torentje. Aan de 
altaarzijde was de kerk, blijkens de 
kadasterkaarten, gesloten met een vlakke gevel. 
De kerk was niet georiënteerd: de sluitgevel 
achter het altaar lag aan de noordwest-zijde.

Afgezien van het heiligbeeld in de voorgevel, 
onderscheidt Vokkelmans ontwerp zich in weinig 
van de zaalkerkjes die gangbaar waren voor de 
verschillende reformatorische denominaties in de 
streek, zoals het even verderop gelegen 
hervormde kerkgebouw van Boven Pekela. Het 
type behoort tot wat men de traditionele stijl in de 
19de-eeuwse kerkbouw is gaan noemen: sobere 
baksteenbouw zonder noemenswaardige 
classicistische elementen. De architect had 
klaarblijkelijk de opdracht een pretentieloos 
gebouw te ontwerpen (8). Halverwege de bouw 
besloot men het kerkschip toch iets meer allure te 
geven door de muren een meter hoger op te 
trekken en, in plaats van de voorziene vlakke 
zoldering, een gewelfd plafond aan te brengen. 
Het eindoordeel van de bouwpastoor ten 
overstaan van de aartsbisschop tekent de 
bescheidenheid van het project: 'Ons kerkje valt 
toe en voldoet aan alle verwachting' (9).

De meubilering van de nieuwe kerk bestond 
grotendeels uit tweedehands materiaal. Pastoor 
Wreesman had via zijn clericale contacten een 
tabernakel en communiebank cadeau gekregen 
van de St. Laurentiusparochie in Rotterdam, waar 
ook voor f. 250,- een marmeren altaartombe werd 
gekocht. Uit het restmateriaal van deze te grote 
communiebank kon, naar aanwijzingen van de 
architect, een preekstoel worden samengesteld 
(10). Van deze eerste meubilering is vrijwel niets 
bewaard gebleven.

EEN NEOGOTISCHE UITBREIDING (1879)

De opzet van 1862 bleek spoedig él te 
bescheiden geweest te zijn voor de groeiende 
gemeente. Al in 1872 stond pastoor Demes in 
contact met de architecten Alfred Tepe en H.J. 
Wennekers om naar een oplossing van het 
ruimtegebrek te zoeken. Hij schijnt snel een 
voorkeur te hebben opgevat voor de jonge Tepe 
boven de oudere Wennekers. De eerste kreeg de 
opdracht een plan uit te werken voor een nieuw 
priesterkoor met een transept, dat moest 
aansluiten op het schip van de bestaande kerk 
(11). Tepe begrootte het 'kruis met presbyterium' 
voor Nieuwe Pekela op f. 13.000,-

Dit bedrag was kennelijk zo hoog, dat men nog 
twee jaar wachtte met het instellen van een 
bouwcommissie. Pas Demes' opvolger, de eind 
1874 benoemde G. Nieuwenhuis, begon met een 
inzameling. Al met al duurde het toch nog tot 1879 
voor de uitvoering werd aangevat. Vóór het begin 
van de bouw wijzigde Tepe het inmiddels zeven 
jaar oude plan op enkele, naar het lijkt 
ondergeschikte, punten. Daarop werd het werk 
voor f. 15.000,- ondershands gegund aan 
aannemer C. van Schaik uit Utrecht. De eerste 
steen werd gelegd op 5 juni 1879, de inwijding 
vond plaats op 16 december. Ook nu kon de 
deken van Groningen niet de moed opbrengen 
deze feestelijke gebeurtenis in zijn buitengewest 
met zijn aanwezigheid te vereren.

De 32-jarige Alfred Tepe had zich toen juist als 
bouwmeester in Utrecht gevestigd, waar hij 
toetrad tot het Sint Bernulphusgilde voor kerkelijke 
kunst (12). Zijn plan voor Nieuwe Pekela moet één 
van zijn eerste opdrachten zijn geweest. Het was 
in ieder geval zijn eerste in Noordoost-Nederland. 
Zeer spoedig zou hij in deze regio een reeks 
andere opdrachten in de wacht slepen: 
Winschoten, Bedum en Ter Apel, alle drie 
uitgevoerd in 1880, twee decennia later nog 
gevolgd door Nieuw Dordrecht (Klazienaveen). In 
Nieuwe Pekela was in 1872 dus een trend gezet. 
Wellicht was pastoor Demes bij zijn keuze 
beïnvloed door een suggestie uit 
aartsbisschoppelijke kringen in Utrecht, waar het 
Sint Bernulphusgilde een dominerende positie had 
veroverd. Tepe kon in korte tijd een glanzende 
carrière als kerkbouwmeester in het aartsbisdom

afb.4 Plattegrond volgens de opmetingen van de bouwinspectie van het bisdom Groningen in 1986
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opbouwen. Juist Wennekers was één van de 
architecten die daarover openlijk hun misnoegen 
uitten: met nauwelijks verholen rancune jegens 
Tepe klaagde hij door een 'ongeoorloofd 
monopolie' in zijn broodwinning te worden 
benadeeld (13).

De rol van Tepe in het kerkbouwbedrijf in deze 
streken was rond 1880 aanzienlijk geworden en 
kwam onder andere tot uitdrukking in de keuze 
van de aannemers. Zo geschiedde de gunning 
van Nieuwe Pekela aan de Utrechter Van Schaik 
ongetwijfeld op voorspraak van de architect. De 
Oostgroninger veenkolonie ondervond zo direct 
hoezeer de opvattingen over kerkbouw in een 
periode van nog geen twintig jaar waren 
veranderd. Lokale timmerbazen moesten 
aanvaarden dat zij niet goed genoeg meer waren 
voor het hoogwaardige ambachtswerk van de 
bouw van een kerk en moesten toezien hoe een 
gespecialiseerde aannemer van verre het 
begeerde werk in de schoot geworpen kreeg. Van 
Schaik was één van de aannemers die nauw met 
Tepe samen werkte (14) en de uitvoering van 
Tepes ontwerp voor Ter Apel kwam eveneens in 
zijn handen (15). Tegelijkertijd was Van Schaik ook 
meer zelfstandig als kerkbouwer in het Noorden 
actief, overigens steeds werkend in de lijn van 
Tepe. In Assen breidde hij in 1880 de 
waterstaatskerk uit met een torenpartij in 
Tepiaanse trant (16). Twee jaar later realiseerde 
Van Schaik een verbouwing van de kerk in 
Stadskanaal, waarvoor hij zich door Tepe liet 
adviseren (17).

Tepe's neogotische bouwpartij rijst hoog uit 
boven het nederige schip uit 1862. De aansluiting 
met het oude deel werd gerealiseerd door 
eenvoudig de sluitgevel van de oude kerk weg te 
breken en te vervangen door een boog naar het 
nieuwe dwarsschip. De diepte van het koor, 
bestaand uit één travee met driezijdige sluiting, is 
bepaald vanuit een regelmatige achthoek met een 
binnenwerkse doorsnee van 6.80 m. Het transept
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is aan weerszijden van de viering eveneens een 
travee lang. Het koor wordt geflankeerd door een 
Mariakapel in de vorm van een driezijdige absis 
aan de noordzijde en door een sacristie met 
traptoren aan de zuidzijde (afb.2-3). Het gehele 
interieur wordt overkluisd door gemetselde 
kruisribgewelven, waarvan de sluitstenen op 10 
meter boven de kerkvloer liggen. De grote 
spitsboogramen hebben uit gebakken profielsteen 
gemetselde traceringen. Het exterieur is uiterst 
sober behandeld. De transeptfagades met forse 
overhoekse steunberen zijn verlevendigd door 
spaarvelden aan beide kanten van het grote raam 
en door blindnissen in de topgevel, onderaan 
opengewerkt met twee kleine vensters.
Kenmerkend voor Tepe is de schilderachtige 
groepering van de bouwvolumes van koorsluiting, 
dwarsschip, sacristie en traptoren. Het geheel 
wekt een kloeke indruk door de grote hoogte van 
de kap ten opzichte van het dragende muurwerk: 
een verhouding van 1 : 0,7 (muur: kap), 
tegenover bijvoorbeeld 1 :0,5 in de qua opzet en 
proporties vergelijkbare kruiskerk van Bedum. Ook 
de breedte van koor en transept is in verhouding 
tot de hoogte in Nieuwe Pekela aanmerkelijk 
groter dan in Bedum (afb.4).

Met de gotische nieuwbouw vond Nieuwe 
Pekela aansluiting bij de heersende kerkbouw- 
idealen in katholiek Nederland. Er is geen enkele 
poging gedaan om koor- en transept te laten 
harmoniëren met het oudere schip. Architect en 
pastoor schijnen niet verrukt te zijn geweest van 
de architectonische kwaliteiten van de zaalkerk en 
moeten hebben voorzien dat het restant op den 
duur vervangen zou worden door een bijpassend 
neogotisch schip.

Een halve nieuwbouw was in deze streken toen 
niet ongebruikelijk. Van Schaiks verbouwing in de 
aangrenzende parochie Stadskanaal in 1882 was 
een project van dezelfde opzet als dat van Nieuwe 
Pekela, zij het op kleinere schaal. De oude 
schuurkerk werd vergroot met een neogotisch 77
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afb.5 Mariakapel met het altaar van Hilger Hertel uit Munster

presbyterium, of zoals de pastoor het noemde: 
'een priesterkoor in kerkelijken stijl' (18). Tepes 
kerken in Ter Apel en Nieuw Dordrecht waren 
weliswaar niet geconcipieerd in combinatie met 
een ouder kerkgebouw, maar ook zij bleven 
aanvankelijk slechts 'halve' kerken: een koor met 
een aansluitend torso van het schip, voorbestemd 
om eens afgebouwd te worden.

In Nieuwe Pekela stond de parochie na 1880 
allereerst voor de opdracht het nieuwe deel van 
de kerk te vervolmaken door een passende 
uitmonstering (19). De armzalige inrichting van het 
oude koor kon natuurlijk niet in de veel 
pretentieuzere nieuwbouw overgenomen worden. 
De eerste aankoop was een neogotisch zijaltaar 
voor de Mariakapel, rechts van het koor, in 1888 
geleverd door het atelier van de 
'Diozesanbaumeister' Hilger Hertel uit Munster.
Het wordt bekroond door een groot beeld van 
Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (afb.5). De 
wanden aan weerszijden van het altaar zijn 
bekleed met kleurige ornamentale tegels.

Vervolgens werden tussen 1882 en 1885 de 
vensters in fasen voorzien van een neogotische 
beglazing, voor f. 700,- per raam. Hiertoe werd 
een beroep gedaan op de ' glazenier van het 
Bernulphusgilde, Heinrich Geuer uit Utrecht. 
Ofschoon zijn werk in 1940 bij het opblazen van 
een nabijgelegen brug geheel verloren ging, is 
van enkele de iconografie bekend: links in de 
koorsluiting de Wonderbare
Broodvermenigvuldiging, rechts Jezus aan het 
Meer van Genesareth en in het linkertranseptraam

afb.7 Het hoofdaltaar. De foto is genomen in de week voordat 
het uit de te slopen kerk zou worden verwijderd.

de Hemelvaart van Maria (afb.6).
In 1891 werd het neogotische hoofdaitaar 

geplaatst, evenals het zijaltaar gemaakt door een 
kunstenaar in Munster, ditmaal de beeldhouwer B. 
Frydag. Het altaar is geheel gehouwen uit Franse 
zandsteen, met toepassing van kleurig marmer op 
de tombe. Het retabel vertoont aan weerszijden 
van de expositietroon in reliëf de Bruiloft van Kana 
en het Laatste Avondmaal (afb.7). Irf 1896 leverde 
Frydag ook een nieuwe communiebank, waarvan 
de zandstenen reliëf panelen, sinds de 
ontmanteling in de jaren zestig, als losse stukken 
bewaard worden (afb.8).

In 1905 leverde Van Kalken uit Tilburg op zink 
geschilderde kruiswegstaties naar de geliefde 
voorstellingen van Von Föhrich. Ze zouden in de 
zestiger jaren weer worden vervangen. In 1913 
bouwde de bekende firma Adema uit Leeuwarden 
tenslotte een klein kerkorgel.

Het gehele inrichtingsensemble komt overeen 
met de idealen en de laatmiddeleeuwse 
stijlvormen van het Bernulphusgilde, zoals die 
dikwijls in de inventaris van Tepe-kerken tot 
uitdrukking kwamen. Opvallend is echter dat de 
inrichting van Nieuwe Pekela op de 
gebrandschilderde ramen na niet direct uit de 
kring van het gilde stamde, maar uit Duitsland 
werd betrokken. Munster lag relatief dichtbij en 
Frydag lijkt wat goedkoper te hebben kunnen 
leveren dan Mengelberg in Utrecht: het 
hoofdaltaar van Nieuwe Pekela is slechts iets 
eenvoudiger dan dat van Mengelberg in Oude 
Pekela, maar kostte de helft.

73 afb.6 Het presbyterium met de oorsprokelijke begazing en polychromering. Opname uit 1912 (APBN) afb.8 De in de kerk losstaande zandstenen relieefpanelen van de communiebank in een willekeurige volgorde naast elkaar gezet. 79



afb.9 Het pauselijk wapen in de vloer van het priesterkoor. Er 
was ook nog een tableau met een afbeelding van St. Joris.

EEN ONVOORZIENE BOUWCAMPAGNE (1898)

Terwijl het koor zijn hoogwaardige inventaris 
ontving, kreeg het kerkbestuur in toenemende 
mate te kampen met de bouwkundige toestand 
van de kerk. Ironisch genoeg was het niet het 
oudere schip dat de zorgen baarde, maar de 
gloednieuwe oostpartij. Vanaf 1894 
correspondeerde pastoor G. Gebbink (1892-1902) 
daarover met aartsbisschop Snickers van Utrecht. 
De gebreken aan het nieuwe deel waren zo 
ernstig dat de parochie zich door de vermaarde 
architect en de pretentieuze aannemer uit Utrecht 
bedrogen moet hebben gevoeld (20). De bejaarde 
aartsbisschop Snickers besefte kennelijk dat van 
de parochie niet verlangd kon worden weer met 
Tepe in zee te gaan en adviseerde daarom de 
aannemer J. van Groenendael uit Hilversum en 
diens zoon J.H.H. van Groenendael, architect te 
Zwolle, uit te nodigen voor een bouwkundige 
inspectie (21 ).

De Van Groenendaels kwamen tot de conclusie 
dat er drie mogelijkheden waren om de problemen 
op te lossen:
- Tijdelijk en plaatselijk herstel van het gebouw.
- Sloop en herbouw van de nieuwbouw met 

hergebruik van het goede materiaal, conform 
Tepes ontwerp,

- Sloop van de gehele kerk en herbouw als bij de 
tweede mogelijkheid, uitgebreid met een nieuw

gQ schip van drie traveeën.

In de herfst van 1897 meldt de pastoor aan 
aartsbisschop Van de Wetering dat het 
kerkbestuur een voorkeur heeft voor de tweede 
mogelijkheid (22). De eerste mogelijkheid zou 
slechts half werk inhouden, de laatste 
mogelijkheid was duidelijk te ambitieus. Als een 
intekening onder de parochianen verrassenderwijs 
bijna f. 7.500,- oplevert, stappen aartsbisschop en 
kerkbestuur over hun huiver voor de financiële 
consequenties van het tweede alternatief heen.
Het kerkbestuur mag een geldlening aangaan van 
f. 29.000,-, tegen 3 1/4 %, deels om de grote 
schuld af te lossen, deels om te voorzien in de 
bouwkosten van f. 10.750,-. Het komend voorjaar 
kan de firma Van Groenendael beginnen met de 
sloop van de negentien jaar oude koorpartij (23).

In de herfst van 1898 was het project voltooid. In 
een verslag aan de aartsbisschop bevestigt 
Gebbink nog eens de slechte kwaliteit van het 
gebouw uit 1879, die bij de sloop onbarmhartig 
was blootgelegd (24). De funderingen bleken 
absoluut onvoldoende, de opgaande muren waren 
slechts een steen dik tegenover anderhalve steen 
op de tekening en de kwaliteit van de specie was 
miserabel. De nieuwe koorpartij kon volgens de 
bouwheer alle toetsen der kritiek doorstaan: een 
fundering van twee en en halve meter diepte, 
eerste klas bouwmateriaal en een uitgekiende 
vochtregulering (25). De laatste loftuiting bleek 
overigens spoedig te voorbarig: bij hevige 
regenval sloegen de westmuren geheel door (26). 
Nadat het gebouw al weer enkele jaren in gebruik 
geweest was, kwam de aartsbisschop op 9 
oktober 1902 naar Nieuwe Pekela om de kerk in te 
wijden (27).

Getuige de compositie en de detaillering van het 
herbouwde koor en transept, was het werk van 
1898 zuiver bouwkundig van opzet en werd het 
ontwerp van Tepe in formele zin volledig 
gerespecteerd. Al was de kwaliteit van de 
bouwmaterialen dan beter dan de voorafgaande, 
zelfs de gebruikte waalklinker maakt een zeer 
Tepiaanse indruk. Nieuw was wellicht alleen de 
toepassing van hardsteen voor lijsten en dorpels. 
Het concept van 1879 was twee decennia later 
klaarblijkelijk nog volkomen actueel. De inmiddels 
opgebouwde neogotische inventaris werd 
herplaatst en aangevuld met de ornamentale 
beschildering(1907) en de meerkleurige 
tegelvloer(1910) van het koor (28). (afb. 9) 

POGINGEN TOT AFBOUW (1912-1921)

Terwijl de nieuwe koorpartij - ondanks de 
doorslaande muren - in staat moest worden 
geacht de eeuwen te kunnen trotseren, 
verslechterde nu op zijn beurt de toestand van het 
oude zaalkerkje. Bovendien bleef de combinatie 
van het onaanzienlijke schip aan de straatzijde 
met de rijzige koorpartij daarachter een 
provisorische indruk maken. In 1912 werd dan ook 
een fonds opgericht 'tot afbouwing der kerk' (29), 
hetgeen suggereert dat men, uitgaande van een 
plan van Tepe of Van Groenendael, de kerk in 
neogotische stijl wilde voltooien.

In 1916 werd de bouw van de kerk vanwege de 
oorlog uitgesteld, omdat door de stijging van de

afb.11 Zandstenen relief van de preekstoel met de prediking 
van Bonifatius.

afb. 10 Zandstenen relief van de preekstoel met de prediking 
van Christus.

materiaalprijzen niet aan uitvoering viel te denken. 
De impasse-stemming blijkt uit de rapportage van 
pastoor H. Kruis (1911-1918) aan de 
aartsbisschop: 'Gelukkig valt het oud-gedeelte dit 
jaar nog niet in' (30).

Maar ook na de oorlog kon niet met de 
voltooiing van de kerk worden begonnen, omdat 
de pastorie, die ten noorden van de kerk aan de 
straat stond, om aandacht vroeg. Het 
wooncomfort van het huis werd door de nieuwe 
pastoor H. Kamerbeek (1918-1929) zo minimaal 
bevonden dat een ingrijpende verbetering 
geboden was. In 1920 werd het gebouw daarom 
opgeknapt, voor f. 7.600,- en met een verdieping 
verhoogd (31).

Daarnaast moest het kerkbestuur andere 
financiële tegenvallers incasseren. Zo verloor het 
parochiële bezit aan Russische effecten zijn 
waarde, terwijl vervolgens het kerkbestuur te 
accepteren had dat een lening van f. 8.000,- 
tegen de verwachting in moest worden 
terugbetaald. Dit bedrag was door de 
Jacobusparochie in Enschede overgedragen 
onder het beding dat Nieuwe Pekela het mocht 
behouden wanneer het niet binnen 25 jaar 
conform de wens van de schenker in Enschede 
kon worden gebruikt voor het stichten een R.K. 
weeshuis. Het kerkbestuur van Nieuwe Pekela 
waande zich al eigenaar van het geld, toen de 
parochie van Enschede alsnog kans zag het voor 
het bestemde doel te gebruiken en het prompt 
terugvorderde (32).

Het fonds voor de afbouw van de kerk was door

deze verliezen en de verbouwing van de pastorie 
vrijwel tot nul geslonken. Moedeloos geworden 
door zoveel tegenslag besloot het kerkbestuur in 
1921 de zaken te nemen zoals ze waren. Dat 
betekende: af te zien van een nieuw schip en over 
te gaan tot een restauratie van het schip uit 1862. 
Deken Eppink had bij zijn visitatie in 1920 ook in 
die zin aan de aartsbisschop gerapporteerd: 'De 
kerk is nog zoals ze is aangebouwd... Het oude 
stuk vormt met het nieuwe geen gelukkig geheel, 
maar is nog solied en het geheel is ruim groot en 
niet onwaardig, zoo 't eens een tint krijgt, daardoor 
het één geheel wordt gemaakt en voorzien van 
nieuwen vloer en gedeeltelijk nieuwe banken en 
preekstoel, welke laatste reeds is toegezegd.
Maar wie zal dat betalen?' (33).

RESTAURATIE EN CONSOLIDATIE (1922)

Het door de deken geformuleerde programma 
van herstel en aanpassing kwam in 1922 tot 
uitvoering. Vooraf laat de pastoor nog eens weten 
dat van de restauratie geen esthetisch wonder 
mag worden verwacht: 'De kerk zou nog wel 
aardig kunnen worden, zoo er een nieuwe 
tegelvloer gelegd werd en nieuwe ramen met glas 
in lood werden aangebracht' (34). Die desiderata 
gingen inderdaad in vervulling, in combinatie met 
bouwkundige verbeteringen (35). Het dak en het 
geveltorentje werden vernieuwd. Het houten 
gewelf werd twee meter verhoogd en voorzien van 
een stuclaag die de suggestie van een stenen



afb.12 Het schip van de kerk, juist voor de sloop gefotografeerd.

tongewelf moest wekken. De muren werden 
gestuct, de ramen gerestaureerd met 
profielstenen harnassen en, dankzij een 
belangrijke schenking, voorzien van kleurig glas- 
in-lood.

Nieuwe Pekela bleef door dit alles ten achter bij 
andere parochies in de regio, waar gelijktijdig 
projecten tot voltooiing van het kerkgebouw aan 
de orde waren. In Ter Apel, waar ook al voor de 
Eerste Wereldoorlog plannen in voorbereiding 
waren voor de voltooiing van Tepes koor-en- 
transeptpartij, kwam het in 1923 daadwerkelijk tot 
realisatie, zij het dat architect Te Riele het 
oorspronkelijke plan voor een toren moest 
opgeven (36). Tegelijkertijd werd ook de romp van 
de hallekerk in Klazienaveen (Nieuw Dordrecht), 
gebouwd naar ontwerp van Tepe in 1903, 
uitgebreid met het voorziene schip (37). In Ter 
Apel en Klazienaveen was echter de uitbreiding 
van het aantal zitplaatsen het hoofdmotief voor de 
afbouw, terwijl in Nieuwe Pekela slechts een 
bouwkundige en esthetische verbetering in het 
geding was. Om deze redenen zal het ook in de 
buurparochie Stadskanaal nooit tot een 
vervanging van de schuilkerk door een bij het koor 
aansluitend neogotisch schip zijn gekomen. Hier 
zou het hybridische 19de-eeuwse kerkgebouw in 
1953 plaatsmaken voor een geheel nieuwe kerk 
(38).

Inmiddels was in Nieuwe Pekela verder gewerkt 
82 aan de completering van de inventaris (39). Er

kwamen kruiswegstaties, een nieuw orgel en 
nieuwe banken. Wat tenslotte nog ontbrak was 
een passende preekstoel, zoals deken Eppink in 
1920 al constateerde. Deze werd als laatste grote 
interieurstuk -in 1936- geleverd door het 
vermaarde atelier van J.P. Maas & Zn. in Haarlem
(40) en was uitgevoerd in hout, met toepassing 
van zandstenen reliëfpanelen. Twee daarvan - de 
prediking van Christus en de prediking van 
Bonifatius -, hebben de verwijdering van de kansel 
in de jaren zestig overleefd (afb. 10-11). Opvallend 
is dat nog in 1936 werd gekozen voor een sterk 
neogotisch getinte figuratie, passend bij het 
overige meubilair in Nieuwe Pekela, maar sterk 
afwijkend van wat Maas geleverd had voor 
bijvoorbeeld de St. Bavokathedraal in Haarlem
(41) .

HET EINDE (1988)

De architectonische status quo die met de 
restauratie in 1922 was bereikt, bleef voortaan het 
kenmerk van de Sint Bonifatiuskerk in Nieuwe 
Pekela. Niemand kon de onharmonische 
combinatie van schip en koorpartij echt mooi 
vinden, maar zij vormde inmiddels wel een curieus 
monument van twee verschillende fasen uit de 
19de-eeuwse kerkbouw en tegelijk ook van de 
geschiedenis van een parochie.

Het laatste herstel onderging de kerk in de jaren

1948-1949 (42). Het klokketorentje op de faqade 
maakte plaats voor een gemetselde open 
klokkestoel. De figurale koorglazen die in de 
oorlog waren vernietigd werden vervangen door 
koel glas-in-lood met een klein figuraal paneel. In 
1958 verdwenen de gepolychromeerde wanden 
van het koor onder een laag grijze verf. Sindsdien 
had de ruimte elke sprankeling verloren. Het 
verval van beide kerkdelen in de jaren zeventig en 
tachtig bezegelde tenslotte het lot van een 
gebouw dat zich blijkbaar slecht leende om 
bemind te worden (afb.12). De kosten voor 
restauratie werden hoger berekend dan die voor 
nieuwbouw. In de zomer van 1988 vielen de 
simpele bijkerk uit 1862 en de neogotische 
koorpartij van Tepe en Van Groenendael onder de 
slopershamer. In het nieuwe kerkgebouw van 
architect Van Ring uit Winschoten zal een deel van 
de oude inventaris worden herplaatst.

*) Sible de Blaauw promoveerde op het boek 
'Cultus et decor. Liturgie en architectuur in laatantiek en 
middeleeuws Rome' (Delft, 1987), een studie naar 
liturgie en architectuur aan de hand van drie kerken in 
Rome, St. Jan van Lateranen, Santa Maria Maggiore en 
de St. Pieter. Hij kreeg hiervoor de Karei van 
Manderprijs die jaarlijks wordt toegekend door de 
Nederlandse Vereniging van Kunsthistorici. Een C. en 
C. Huygensstipendium stelt hem in staat onderzoek te 
doen naar andere Romeinse kerken.

*) Gert van Kleef is bestuurslid van het CG en 
actief in de regio noordoost. Daarvan getuigen mede 
zijn regelmatige bijdragen aan de Sluitsteen.

NOTEN

AFKORTINGEN

APBN Archief van de parochie van de H. Bonifatius te 
Nieuwe Pekela

APWO Archief van de parochie van de H. Willibrordus te 
Oude Pekela, berustend bij het Rijksarchief te 
Groningen.

APVW Archief van de parochie van de H. Vitus te 
Winschoten, berustend bij het Rijksarchief te 
Groningen.

BA Bisdomsarchief: archief van de bisschop van
Groningen /de aartsbisschop van Utrecht, berustend 
bij het Rijksarchief te Groningen.

Not. Notulen van het kerkbestuur 
RM Registrum Memoriale

1. APWO lnv.68 (23-5-1861); BA 67 nr.20 (9-12-1859); BA 63 
nr.1.

2. APWO RM lnv.18.
3. BA 67 nr.23 (6-11-1862).
4. BA 67 nrs.27 (8-1863) en 30 (20-1-1864). De eerste 

verbouwing van de woning met het oog op de nieuwe 
functie vond plaats in 1865, naar tekeningen van 
parochiaan-bouwkundige J. Werdmoller, voor f 4800,00: 
APBN RM.

5. Over de architect P.J. Vokkelman is ons tot nu toe niets 
naders bekend geworden. Waarschijnlijk was hij verwant 
aan J. Vokkelman, die in 1831 als restauratie-architect van 
de Martinikerk in Groningen optrad en die in 1832 een 
ontwerp voor de verbouwing van de R.K. kerk te Sneek 
signeerde: S. DE BLAAUW, De Sint Martinuskerk te Sneek. 
Gotische vormen in negentiende-eeuwse bezieling 
(Leeuwarden 1984), 102 n. 17.

6. APWO Not. Inv.4 (22-10-1861 / 17-7-1862); Corr. Inv.7 (22- 
12- 1862). Het betreft de plaatselijke timmerbazen P.
Bugel en H. Oosterman in verbinding met de 
zaagmolenaar Brons en de steenfabrikant Nienhuis.

7. Zie het bericht over de inspectie door de Waterstaats
ingenieur: BA 67 nr.26 (5-6-1863). Voorts het rapport van 
de inspectie door Vokkelman: APWO Not. Inv. 4 (28-12- 
1864).

8. APWO Corr. Inv.7 (24-12-1862).
9. Onder meer blijkens brief van de pastoor aan de 

aartsbisschop, BA 67 nr.24 (22-11-1862).
10. APWO RM lnv.18.
11. Voor deze en de volgende gegevens APBN RM, tenzij 

anders vermeld.
12. H.P.R. ROSENBERG, De 19de-eeuwse kerkelijke 

bouwkunst in Nederland ('s-Gravenhage 1972), 51-52.
13. G. BROM, Herleving van de kerkelike kunst in katholiek 

Nederland (Leiden 1933), 256.
14. Een andere aannemer die meermalen met Tepe 

samenwerkte was A. van Dommelen te Utrecht. Deze 
bouwde in 1880 de St. Vituskerk te Winschoten (Van 
Schaik schreef bij de openbare aanbesteding iets hoger 
in): APVW Not. Inv.2 (3-3-1880). Van Dommelen bouwde 
bijv. ook Tepe's St. Martinuskerk in Hoogland (1883): J.
KALF, De katholieke kerken in Nederland, dat is de 
tegenwoordige staat dier kerken met hunnen meubeling 
en versiering beschreven en afgebeeld (Amsterdam 
1906), 52.

15. BA75nr. 10(1884).
16. KALF, o.c. [14] 111. Gesloopt in 1935.
17. BA 72 nr.16 (1882): Van Schaik heeft de tekening 

besproken met 'Van Kesteren en MijnHeerTepe' [Jacobus 
van Kesteren werkte als opzichter voor Tepe, onder 
andere te Winschoten: APVW Not. Inv.2 (27-7-1880). Kalf, 
o.c. [14] 116, over de kerk van Stadskanaal: 'zonder 
eenige artistieke beteekenis'.

18. BA Ibidem.
19. Voor alle gegevens over de inrichting: APBN RM.
20. Van Schaik zou inderdaad een dubieuze reputatie krijgen, 

verg. bijv. de ernstige gebreken van de door hem 
uitgevoerde Tepe-kerk te Vinkeveen: J.M.A. VAN 
CAUTEREN. H.M. KUNNEMAN en P. VAN ZWIETEN,
H.Hartkerk Vinkeveen-Waverveen 1883-1983 (Vinkeveen 
1983), inz. 22 en 31.

21. APBN Not. (28-7-1894). Over architect J.H.H. van 
Groenendael (1868-1942): ROSENBERG, o.c. [12] 99.

22. BA 63 nr.28 (30-10-1897).
23. Ibidem (6-12 / 24-12-1897 / 9-2-1898). Binnen de firma is 

de vader intussen opgevolgd door zijn andere zoon,
N.J.H.

24. Ibidem (19-9-1898).
25. Ibidem: 'In een woord, de aannemer [Van Groenendael], 

heeft het werk zo uitgevoerd, dat niemand, hoe 
achterdochtig hij ook mocht zijn, in 1 minst nog twijfelt aan 
de soliditeit van het gebouw.'

26. Van Groenendael adviseerde in 1903 behandeling met 
een vochtwerende buitenlaag: BA 63 nr.36 (18-4-1903).

27. BA 63 nr.34 (15-9-1902). Kennelijk had er na de beide 
voorafgaande bouwfasen nooit een officieele wijding door 
de aartsbisschop plaatsgevonden. Verg. Kloosterburen 
waar de kerk van 1869 ook pas na een vergroting in 1904 
werd geconsacreerd: A. VAN DER WOUD, 'De
St.Willibrordus te Kloosterburen: Waterstaat (1842) en 
neogotiek (1868/1869)', Cultureel Maandblad 'Groningen'
XVI (1974), 73 n.30.

28. BA 63 nr.47 (26-10-1906) en APBN RM. De tegelvloer 
werd geleverd door de firma Villeroy en Boch.

29. APBN RM.
30. BA 63 nr.65 (8-5-1916) en APBN RM 1921.
31. BA 63 nrs.75-77 (1919-1920).
32. BA 63 nr.77 (22-7-1920)
33. BA 63 nr.77 (22-7-1920) en APBN RM 1921.
34. BA 63 nr.79 (6-8-1922).
35. BA 63 nr.80 (27-8-1922): zonder aanbesteding gegund 

aan de parochianen R. Fikkert en de Gebr. Lange.
36. BA 75 nrs. 61, 73, 74, 76, 83, 87 (1914-1923).
37. BA 50 nr.6 (18-3-1902), 126 (22-10-1923).
38. Verg. aantallen communicanten Nieuwe Pekela in 1876 

335, in 1925 293; Ter Apel in 1878 624, in 1925 1050;
Stadskanaal in 1876 669 in 1925 594.

39. APBN RM.
40. BA 63, nr.93 (17-6-1936).
41. J.W.B. BEUK, De kathedrale baseliek Sint Bavo te 

Haarlem (Haarlem 1973), 42. Maas leverde eveneens in 
1936 een traditionele Piëta voor de kerk van Winschoten:
APVW lnv.63.

42. BA63nrs.111, 114, 115, 117(1948-1949).
83



Sible de Blaauw en Gert van Kleef' 

foto's: J. Berghuis, Groningen

DE SINT WILLIBRORDUSKERK IN OUDE PEKELA 

MONUMENTALE NEOGOTIEK IN OOST-GRONINGEN

EEN LANG VOORSPEL

De statie van Oude Pekela ontstond als eerste 
nieuwe katholieke gemeente in Oost-Groningen na 
het verbod van de katholieke godsdienst in 1594, 
en wel in de tweede helft van de 18de eeuw als 
afsplitsing van Kleinemeer (Sappemeer), die 
voordien het gehele veenkoloniale gebied 
omvatte. Het geestelijk centrum van de nieuwe 
gemeente was een kerkgebouw met pastorie op 
de nummers 18 en 19 tussen het eerste en 
middelste verlaat bij de Pekel A. Het gebouw, dat 
aan de buitenkant uiteraard niet als kerk 
herkenbaar was, werd gesticht in 1783 en zou 112 
jaar dienst doen.

De gemeente was bij de oprichting zeer 
uitgestrekt, maar de godsdienstvrijheid van de 
Bataafse Republiek bevorderde een
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1 Aquarel uit het einde van de negentiende eeuw met de in 1896 buiten gebruik en in 1908 gesloopte scnuurKerx84

verdergaande opsplitsing. In 1802 werd uit een 
deel van Oude Pekela een nieuwe statie 
Winschoten gevormd, in 1808 Stadskanaal. Na het 
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 
en de officiële oprichting van de parochie van de 
Heilige Willibrordus in Oude Pekela (1855) volgde 
in 1868 de afscheiding van Nieuwe Pekela. Toch 
bleef Oude Pekela in de tweede helft van de 19de 
eeuw echter één van de grotere parochies van 
Oost-Groningen. Des te opvallender is het dat de 
oude schuurkerk aan de 'Roomse wijk' nog tot het 
eind van de eeuw in functie bleef.

Terwijl in het aangrenzende Veendam in 1845 
een sierlijke waterstaatskerk verrees, kwam het in 
Oude Pekela slechts tot een beperkte verbouwing 
van de schuilkerk. Pastoor D.A. Wreesman (1841- 
1864) ergerde zich aan het nietszeggende 
exterieur van het met rode dakpannen gedekte

pand: 'De kerk had uitwendig niets van eenen 
tempel, maar geleek volkomen naar een fabriek of 
werkhuis...'(1). De ingreep bestond dan ook onder 
meer uit het aanbrengen van grote kerkramen en 
een spitse daktoren met klok (afb.1). De leiding 
had de waterstaatsopzichter W.L. Hasselbach, die 
ook met de kerkbouw in Veendam belast was 
geweest (2). De gemeente was kennelijk tevreden 
met deze eenvoudige vernieuwing van het 
kerkgebouw en de actieve pastoor richtte zich 
vervolgens op andere doelen zoals de stichting 
van een bijkerk in Nieuwe Pekela en de aanleg 
van een katholiek kerkhof in 1850, hetgeen in de 
Noordnederlandse verhoudingen vroeg is.

Zelfs in de ambtsperiode van pastoor G.J. 
Volkering (1864-1890), toen in de omgeving 
verschillende neogotische kerken verrezen, bleef 
Oude Pekela zich behelpen met de veredelde 
schuilkerk. Het ontbrak niet zozeer aan plannen, 
als wel aan eensgezindheid om tot daden te 
komen. De toestand van het oude gebouw, met 
name van de pastorie, leek hopeloos. In 1878 
werd een commissie van vijf leden gevormd die 
de opdracht kreeg de bouw van een nieuwe 
pastorie aan de hoofdweg voor te bereiden en 
pogingen in het werk te stellen daar ook percelen 
aan te kopen 'om voor de later te bouwen kerk 
terrein te hebben' (3). Het kerkbestuur was 
kennelijk tot het inzicht gekomen dat het optrekje 
achter op de 'Roomse wijk' zijn tijd gehad had: 
een nieuwe kerk en pastorie zouden voor iedereen 
zichtbaar aan de hoofdstraat langs het Pekelder 
diep hun plaats in het dorp moeten innemen. Maar 
de bouwcommissieleden spanden zich 
voornamelijk in om de onuitvoerbaarheid van de 
plannen te bewijzen. Eerst probeerden ze de 
geestdrift te temperen door humoristisch 
bedoelde voorspellingen als 'dat de Pruissen 
welligt zouden komen', maar tenslotte kregen ze 
een ijzersterk argument in handen toen bleek dat 
de eigenaars van de beoogde percelen hun huid 
al te duur wilden verkopen. De commissie 
adviseerde de oude pastorie op te lappen, 
hetgeen, aldus een bittere pastoor Volkering,
'zeker niet ter eere Gods en ten geestelijken heile 
der gelovigen en ten genoegen mede van den 
Heer Pastoor, maar terwille van den beurs 
geschiedde' (4).

De mislukking steekt ongunstig af bij wat andere 
parochies tot stand wisten te brengen. 
Vanzelfsprekend betekenden de economische 
malaise en de daarmee gepaard gaande sociale 
spanningen die Oost-Groningen in de tweede helft 
van de 19de eeuw sterk troffen, geen stimulans 
voor de ontwikkeling van kerkbouwplannen, maar 
elders bleek dat uiteindelijk toch ook geen 
doorslaggevend bezwaar. Ook ontbrak het de 
parochie niet aan financieel krachtige inwoners: 
de 'eerste stand' verwierf zich een compliment van 
de pastoor door rijkelijk kostbare voorwerpen voor 
de eredienst te schenken (5). Maar dezelfde stand 
kon kennelijk niet inzien waarom een nieuwe kerk 
nodig was zolang de oude niet hopeloos 
bouwvallig was en er bovendien - sinds de 
verzelfstandiging van Nieuwe Pekela - geen 
sprake was van een acuut ruimtegebrek. Hoewel 
in 1881 toch nog een van de beoogde percelen 
grond kon worden gekocht, slaagde Volkering er

niet in om de gemeenschap voor de kerkbouw te 
winnen (6). Na de teleurstelling van 1878 nam hij 
geen serieuze initiatieven meer in deze richting en 
trok hij zich, mede door zijn opkomende blindheid, 
steeds verder terug.

De nieuwe pastoor J.A. Eekman (1890-1906) 
was klaarblijkelijk tot een effectievere aanpak in 
staat. De schuurkerk had in de afgelopen tien jaar 
nog de hoogstnoodzakelijke reparaties 
ondergaan, maar nu werd het onderhoud 
gestaakt: de pastoor hoopte dat de feiten voor 
zich zouden spreken en liet wijselijk na de 
parochiale beurzen voortdurend te achtervolgen 
met het schrikbeeld van een nieuwe kerk. De 
wending kwam inderdaad spoedig. Het was de 
gefortuneerde papierfabrikant en gewezen 
scheepbouwer F.L. Drenth die - volgens de 
overlevering - met een even simpele als 
verpletterende uitspraak het bouwproject in gang 
wist te zetten: 'Pastoor begin maar, ik zal U nooit 
verlaten' (7).

Freerk Drenth had als kerkmeester al in 1878 
achter de bouwplannen gestaan. De pastoor kon 
zijn toezegging serieus nemen en ging dan ook 
direct tot daden over. Het kerkbestuur wist in de 
zomer van 1892 een huis met tuin te kopen waar 
het al vanouds de ogen op had gericht: op de 
hoek van de hoofdstraat die een representatieve 
locatie voor de nieuwe kerk werd geacht. Dit 
perceel sloot aan bij de grond die de parochie 
hier al eerder had verworven (8). Vervolgens werd 
een bouwcommissie opgericht, bestaande uit de 
drie meest vermogende parochianen: J. 
Feldbrugge, G. Flinker en, uiteraard, F.L. Drenth, 
bij wie op dat moment de stenen van opstandige 
arbeiders door de ruiten vlogen (9). Een 
geldinzameling onder de 450 parochianen leverde 
liefst f. 31.309,- op, waarvan de helft op het conto 
van zes welvarende gemeentenaren (10).

DE REALISERING VAN EEN PRETENTIEUS 
ONTWERP

Het succes van de intekening beduidde dat het 
moment was gekomen voor een concreet 
bouwplan. Kerkbestuur en bouwcommissie 
besloten daartoe op 15 februari 1893 (11) een 
beroep te doen op de architect Nicolaas 
Molenaar. Met de aannemerszoon Nicolaas 
Molenaar (1850-1930), toen in Den Haag 
woonachtig, kozen de Pekelder notabelen voor 
een architect die in de voorafgaande jaren zijn 
kunnen ook in de provincie Groningen had 
bewezen (12). De heren waren ongetwijfeld 
bekend met Molenaars juist voltooide kleine 
parochiekerk van St. Martinus in Martenshoek bij 
Hoogezand. In de stad Groningen hadden zij 
zeker zijn gloednieuwe Jezuïetenkerk van Onze 
Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in de 
Gelkingestraat( 1886-1888) gezien. Maar noch het 
kleine zaalkerkje, noch de typische stadskerk 
konden Oude Pekela direct tot voorbeeld dienen. 
Derhalve verzocht men de Haagse bouwmeester 
tegelijk met de uitnodiging voor een gesprek 
vooraf enige kerkgebouwen te noemen die de 
bestuurs- en commissieleden ter oriëntatie zouden 
kunnen bekijken. Het bestuur wilde het eerste 85
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afb.2 Langsdoorsnede (archief NDB)

overleg met de architect dus goed voorbereid 
tegemoetgaan en een duidelijk model als 
uitgangspunt hebben.

Helaas is zijn lijstje niet bewaard gebleven, maar 
men mag aannemen dat er een aantal kerken van 
met Oude Pekela vergelijkbare parochies op 
vigeerde. Onder de kerken in het Noorden die 
Molenaar zelf goed kende was die van het 
naburige Sappemeer(1872) een hallekerk van 
Cuypers, bij de bouw waarvan Molenaar als jong 
opzichter een grote rol had gespeeld. Dezelfde 
functie had hij bekleed in Dokkum, waar Cuypers 
in 1871-1872 de St. Martinus en Bonifatiuskerk 
had gebouwd. Zijn opzichterschap in Dokkum was 
Molenaars eerste bouwkundige activiteit buiten 
zijn geboortestad Sneek geweest. Cuypers had in 
hem tijdens de bouw van de St.Martinuskerk 
aldaar een veelbelovend bouwkundige herkend 
en hem vervolgens naar de bouwlocatie in 
Dokkum gestuurd. De Dokkumer kerk is een 
driebeukige transeptbasiliek, gebouwd voor een 
parochie van circa 400 communicanten, even 
groot als Oude Pekela. Zoals de andere 
Noordelijke werken van Cuypers uit deze periode 
is ze vrij gedrongen van proporties, maar origineel 
gecomponeerd en liefdevol gedetailleerd. Het 
wekt geen verbazing indien Molenaar onder 
andere dit bouwwerk voor Oude Pekela heeft 
aanbevolen. In zijn gehele kerkelijke oeuvre toont 
de sinds 1875 in Den Haag gevestigde architect 
de blijvende invloed van juist deze vroege 
Cuypers-kerken uit zijn jeugd.

Waarom Dokkum de Pekelder afgezanten beter 
86 beviel dan bijvoorbeeld Sappemeer heeft

waarschijnlijk meer met 'esprit de clocher' dan met 
architectonische smaak te maken. Het is duidelijk 
dat zij een kerkgebouw wilden dat zich 
onderscheidde van andere in de omgeving. De 
meest actieve kerkbouw-architect was hier Alfred 
Tepe geweest, die rond 1880 in Nieuwe Pekela, 
Ter Apel en Winschoten had gebouwd. Maar het 
eventuele enthousiasme voor Tepe in de regio 
moet danig zijn bekoeld door de misslag die de 
Utrechtse bouwmeester bleek te hebben geleverd 
in eerstgenoemd dorp.

Nadat de excursie was gemaakt kwam Molenaar 
op 7 april 1893 zelf met een eerste schets naar 
Oude Pekela (13). Pastoor Eekman deelde hem 
op de vergadering mee dat de heren een voorkeur 
hadden opgevat voor Cuypers' Bonifatiuskerk in 
Dokkum, zodat de opdracht luidde 'om de kerk 
van Dockum hier na te bouwen' en 'in dien geest' 
tekeningen, bestek en begroting te maken. 
Inclusief de pastorie zou de nieuwbouw f. 45.000,- 
mogen kosten.

Nicolaas Molenaar zette zich na zijn bezoek aan 
Oude Pekela aan de uitwerking van zijn plan voor 
een kerk met toren en pastorie. In juni legde hij het 
resultaat aan het kerkbestuur voor. Wat men van 
de architectonische kwaliteiten van het plan vond 
blijft in de stukken onvermeld; niet hun mening 
over de hoogte van de bijgevoegde begroting: de 
f. 58.958,- kwam 'veel te ver boven de 
draagkracht' (14).

Het jaar 1893 verstreek met deliberatie over de 
financiering en pacificatie van de ongeduldige 
intekenaren. Om het geduld van de parochianen 
niet al te zeer op de proef te stellen vroeg het

kerkbestuur in januari 1894 van de aartsbisschop 
machtiging voor het volgende scenario: In het 
voorjaar begin van de bouw van de pastorie; in 
het najaar zou dan de bouw van de kerk kunnen 
worden aangevat, maar zonder de geplande 
toren, hetgeen een goede f. 10.000,- zou schelen 
(15). De aartsbisschop, die tevoren bedenkingen 
had geuit tegen de getrapte uitvoering, gaf zich 
gewonnen. Molenaar had ondertussen een 
afzonderlijke tekening met een begroting van 
f. 13.500,- voor de pastorie opgemaakt, zodat op 
20 februari de aanbesteding van de eerste 
campagne kon plaatsvinden.

De grote onderneming waarvoor de parochie 
stond begon onder slecht gesternte. Zowel bij de 
aanbesteding van de pastorie als bij de uitvoering 
door plaatselijke aannemers en werklieden 
vonden onregelmatigheden plaats. Uiteindelijk zou 
het veel te dure gebouw niet in de herfst, maar 
pas in het volgende voorjaar voltooid zijn. De 
f.6.000,- die het project meer bleek te kosten, 
moesten worden bijgepast door de als borg 
optredende parochiaan G. Flinker, die inmiddels 
uit de bouwcommissie was gestapt (16).

Onderwijl waren echter ook vorderingen 
gemaakt met het plan voor de kerk. Commissielid 
Drenth was in het geheel niet gecharmeerd van de 
halfzachte machtiging die het kerkbestuur bij de 
aartsbisschop had aangevraagd. Hij, die 
f. 10.000,- voor de bouw geschonken had bij de 
intekening, stond erop dat de nieuwe kerk 
voorzien werd van een toren, anders kon het 
kerkbestuur zijn medewerking wel vergeten. De 
papiermagnaat was bereid bij te dragen aan een 
extra vorm van financiering, die intussen ook hard 
nodig was geworden vanwege de gelden die al 
naar de bouw van de pastorie gevloeid waren. Er 
werd besloten tot het plaatsen van een 
obligatielening van f. 30.000,-. Drenth nam maar 
liefst vijfzesde voor zijn rekening; de overige 
aandelen werden geplaatst onder de andere 
welvarende parochianen (17). Inclusief de 
f. 12.000,- die resteerde van de eerste 
inzamelingsronde was in totaal dus f. 42.000,- 
voor de kerkbouw beschikbaar. Uitgaande van 
Molenaars oorspronkelijke begroting voor kerk en 
toren (f. 46.000,-) was er nog een klein tekort, dat 
kon worden bestreden door bezuinigingen en een 
aanleg van de fundering in eigen beheer.

Op 10 augustus 1894 ging de eerste spade de 
grond in voor de aanleg van de fundering. Terwijl 
de parochianen aan het graven waren liet 
aartsbisschop Snickers zich overtuigen door de 
dwingende argumenten van Eekman, dat 'zoo 
thans het bouwen eener nieuwe kerk met toren 
niet wordt doorgezet, wellicht daarvoor in 
meerdere jaren geen kans meer zal bestaan, 
doordat de familie F.L. Drenth zich terugtrekt' (18). 
Op 11 september gaf de aartsbisschop 
toestemming voor de bouw van een kerk met 
toren, naar Molenaars ontwerp van juni 1893. 
(afb.2)

De aanbesteding, die voor 3 oktober was 
vastgesteld, kon wederom geen aanspraak maken 
op een schoonheidsprijs. Toen Molenaar op 18 
september 1894 de in aanbouw zijnde pastorie 
kwam inspecteren, liet hij de pastoor achteloos 
weten dat hij de begroting voor kerk en toren had

afb.3 De pastorie en de toren met links de doopkapel en 
rechts de katachismuskamer.

bijgesteld op f. 42.000,- Dat was f. 2.000,- meer 
dan waarop het kerkbestuur gerekend had na de 
bezuiniging door de aanleg van de fundamenten 
in eigen beheer. Omdat de advertenties voor de 
aanbesteding al waren verschenen, kon het 
bestuur niet meer terug en voelde het zich 'door 
Mijnheer Molenaar gefopt' (19). Pastoor Eekman 
heeft de als aimabel bekend staande architect 
deze manoeuvre lang nagedragen, hoewel hij een 
jaar later niet onwillig was hem een 
'recommendatie' mee te geven op grond van 
diens leiding bij de bouw van de toen inmiddels 
voltooide pastorie (20). De aanbesteding zelf 
verliep uiterst teleurstellend omdat de laagste 
inschrijver nog boven Molenaars verhoogde 
begroting uitkwam. Er werd afgesproken dat de 
architect zou onderhandelen met laagste 
inschrijver, H.R. Hendriks uit Nieuwer Amstel, die 
hem goed bekend was, terwijl het kerkbestuur een 
van de andere inschrijvers: aannemer Nicolaas 
Perquin uit het Zuidhollandse Berkel zou 
benaderen. Doel was te komen tot een 
aanneemsom van f. 40.000,-, te bereiken door 
enige versoberingen op de ornamentering. Het 
kerkbestuur was sterk geporteerd voor Perquin, 
die op dat moment goede naam maakte met de 
uitvoering van Cuypers' St. Martinuskerk in 
Groningen en die als bijkomend voordeel had dat 
hij niet bekend stond als een groot vriend van gy



afb.4 Vooraanzicht van de kerk van Onze Lieve Vrouw van 
Goede Raad te Den Haag (archief NDB)

Molenaar. In november kreeg deze dan ook de 
opdracht kerk en toren te bouwen voor een 
bedrag van f. 40.000,-

Het duurde tot in de late lente van 1895 voor de 
bouw daadwerkelijk begonnen kon worden: de 
winter was streng geweest en door het hoge water 
in het voorjaar konden de steenovens niet werken. 
Pastoor Eekman zag af van enig ceremonieel 
'...omdat van jaren herwaarts alhier eene partij 
bestond en noch bestaat, die in het algemeen 
tegen kerkbouw was en thans tegen den bouw 
dezer kerk is, waardoor eene plechtige 
eerstesteenlegging wellicht voor de 
gemeentenaren zijn doel zou missen, die toch 
reeds koud zijn voor de kerkelijke plechtigheden’ 
(21). De bouw zelf verliep voorspoedig, op de 
dood van een ex-katholieke steendrager die door 
een vallende balk werd getroffen na (22). Hoewel 
anderhalve maand later dan contractueel was 
vastgelegd, getuigt de oplevering op 17 
december 1895 dat Perquin het werk verbluffend 
snel had weten te klaren (23).

Drie jaar nadat Molenaar voor het eerst met het 
kerkbestuur had kennisgemaakt en zijn ontwerp 
had geleverd, kwam de nieuwe aartsbisschop, 
Henricus van de Wetering, naar Oude Pekela om 
de parochiekerk te wijden en de altaartombe te 
voorzien van de relieken van de martelaren Justus

88 afb.5 Het interieur vanaf de orgeltribune
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afb.6 De door Frans Nicolas & Zn geleverde vensters in het 
priesterkoor met het hoofdaltaar (Zie voor beschrijving 
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en Laetus. Deze plechtigheid vond plaats op 9 
juni 1896 (24).

BESCHRIJVING VAN HET KERKGEBOUW

De St. Willibrorduskerk in Oude Pekela is een 
neogotische driebeukige kruisbasiliek van drie 
traveeën lengte met relatief smalle zijbeuken, heeft 
een slechts weinig uitspringend transept van één 
travee diepte en een vijfachtste gesloten koor van 
één travee, begeleid door rechtgesloten kapellen. 
De rechthoekige sacristie is tegen de noordelijke 
zijkapel van het koor aangebouwd. De kerk meet 
buitenwerks ongeveer 40 bij 18 meter, de daknok 
reikt tot 20 en een halve meter, de fronttoren tot 
zo'n 60 meter hoogte. Het gebouw is in roodgrijze 
baksteen gemetseld, met gebruik van enige 
Escausijnse hardsteen. Daken en spitsen zijn met 
leien bedekt.

Rechts van de kerk, direct tegen de rooilijn van 
de straat, verrijst de pastorie, waarvan de zijgevel 
de noordwand van het voorplein vormt. De 
hoofdentree van de pastorie is in deze gevel 
geplaatst, maar omdat Molenaar de oorspronkelijk 
geplande risalietachtige uitbouw met topgevel 
moest laten vervallen, werkt de ingangspartij 
weinig geprononceerd (afb.3).

Het kerkgebouw heeft sinds de bouw nauwelijks 
wijzigingen ondergaan: alle reparaties waren van 
conserverende aard. Evenmin hebben de

bezuinigingen op het bestek in de herfst van 1894, 
waardoor onder andere de geprofileerde neggen 
van een reeks hoger gelegen vensters en de 
nissen in de zijgevels van de tweede en derde 
torengeleding vervielen, de gunstige werking van 
het geheel wezenlijk aangetast. Het ontbreken van 
dakkapellen aan de toren - Molenaar besloot al in 
het eerste ontwerpstadium daarvan nu eens af te 
zien - doen de gevoelige tekening van de spits 
des te beter uitkomen.

De toren bevindt zich aan de zijde van het 
Pekeler Diep, zodat de kerk niet georienteerd is, 
maar ligt met het priesterkoor naar het 
noordwesten (voortaan: westen).

De driebeukig-basilicale opzet en de 
aanwezigheid van een transept deelt Oude Pekela 
met Cuypers' kerk in Dokkum (en niet met 
bijvoorbeeld de transeptloze haliekerk in 
Sappemeer). Deze verwantschap met Dokkum is 
op zichzelf weinig specifiek. De bijzonderheden 
van de Dokkumer kerk, zoals de situering van de 
toren naast het koor en de tongewelven van het 
interieur werden niet gevolgd. Misschien speelde 
pastoor Eekman aanvankelijk met de mogelijkheid 
de kerk volgens de heilige linie aan te leggen, wat 
zou betekenen dat het koor aan de straatzijde zou 
komen te liggen, een probleem dat Cuypers in 
Dokkum stedebouwkundig prachtig had opgelost 
door de toren met de koorsluiting in een 
straatwand te combineren. In Oude Pekela woog 
de symboliek van de oriëntatie kennelijk toch 
minder zwaar dan de positie van de kerk in het 
dorpsgezicht. Molenaars verwijzing naar Dokkum 
behield echter haar zin, omdat een driebeukige 
kruisbasiliek in de gewenste afmetingen en 
bovendien in een stijl van Molenaars voorkeur 
dichterbij niet voorhanden was. Meer dan deze 
algemene associatie lijkt Molenaar zelf niet 
bedoeld te hebben. De kerk van zijn eerste schets 
kwam op enkele détails na geheel overeen met 
het gerealiseerde ontwerp (25). De architect was 
dus nooit van plan geweest welke kerk dan ook 
'na te bouwen' en volgde vanaf het begin zijn 
eigen weg. Achteraf kennelijk tot tevredenheid van 
de opdrachtgevers.

De compositionele oplossingen en de motieven 
die Molenaar in zijn ontwerp toepast komen alle - 
eerder en later - ook elders in zijn oeuvre wel voor. 
De algehele opzet is conventioneel neogotisch.
De vormentaal is zoals gebruikelijk bij Molenaar 
ontleend aan de vroege Franse gotiek: in Oude 
Pekela - waar de architect geheel afzag van 
rondbogen - met name aan de 13de-eeuwse. De 
affiniteit met Cuypers blijkt ook hier. De 
drielingvensters in de lichtbeuk kende Molenaar 
van Cuypers' St. Vituskerk in Blauwhuis bij Sneek 
(1869). De toren is een variant op het type dat hij 
eveneens bij zijn leermeester had leren kennen, 
onder andere op diens tekeningen voor Sneek en 
Dokkum (niet, respectievelijk afwijkend 
uitgevoerd), en in Sappemeer. De rechthoekige 
catechismuskamer, die kerk en pastorie verbindt, 
is met het dwars geplaatste zadeldak dat boven 
de zijbeuken uitrijst, afgeleid van Cuypers' 'kleine 
transepten' in Sneek, maar heeft hier in plaats van 
een identieke pendant aan de andere kant van de 
toren, een asymmetrische tegenhanger in de 
veelhoekige doopkapel. 89



afb.7 Maria-altaar uit het atelier van Mengelberg bestaande uit 
zandsteen met een beschilderd houten tombe.

Ondanks de onmiskenbare verwantschap met 
Cuypers' werk, verraadt Molenaars kerk de hand 
van een zelfstandig scheppende meester. De 
vormen en lijnen zijn elegant, de volumes licht 
maar niet ijl. Ook binnen het kader van Molenaars 
oeuvre heeft de in Oude Pekela gevonden 
combinatie een eigen overtuigingskracht. De 
kunstcriticus Kalf prees al de gelukkige 
verhoudingen (26). De kwaliteiten worden temeer 
duidelijk bij vergelijking met de kerk die er in 
Molenaars werk de meeste verwantschap mee 
heeft: de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, in 
het Bezuidenhout te Den Haag, drie jaar later 
ontworpen en in 1945 verwoest. In afmetingen was 
deze op 1000 zitplaatsen berekende stadskerk 
aanmerkelijk royaler, maar in de algehele opzet en 
in tal van details is de overeenkomst groot. 
Kennelijk diende het ontwerp van Oude Pekela 
Molenaar als basis voor zijn Haagse plan, maar 
met name in de verhouding tussen de wat al te 
spichtige toren en de massa van het kerkschip 
toont de O.L.V. Kerk zich de mindere van haar 
model in de Groninger Veenkoloniën (afb.4).

Het met stenen kruisribgewelven overkluisde 
interieur treft door een overzichtelijke 
ruimtewerking en een eenvoudige detaillering 
(afb.5). De wanden zijn wit gepleisterd. Alleen de 
constructieve delen: de geprofileerde pijlers, de 
schalken, colonetten, gewelfribben, schei- en

90 afb.8 Jozef-altaar uit het atelier van Mengelberg uit dezelfde materialen als het Maria-altaar.

afb.10 Preekstoel, uitgevoerd in Franse Savoniere kalksteen 
met de afbeeldingen van Hatebrand. Walfridus, Bonifatius, 
Willehaddes en Ludgerus, heiligen die in de vroege 
middeleeuwen in de noordelijke streken het geloof hebben 
gepreekt.Deze keuze getuigt van een heroplevende 
belangstelling voor regionale heiligen rond 1900. Hoe 
onrijp de iconografische traditie in dezen nog was, toont 
de gestalte van de Bedumer ontginningsheilige Walfridus, 
die door de ontwerper kennelijk is verward met bisschop 
Wilfridus van York. De zich eronder bevindende koppen 
symboliseren de zeven hoofdzonden. Dit laatste door 
Mengelberg geleverde inventarisstuk kostte f. 3.000,-.

I

afb.9 De communiebank in dezelfde materialen uitgevoerd als het hoofdaltaar met afwisselend rood/zwart en groen/zwart marmeren 
zuiltjes heeft in basrelieef de voorstellingen van hert, phoenix, leeuw en arend en als tussengeplaatste taferelen Cristus met kelk 
en hostie en een allegorische voorstelling van de Communicerende Kerk. Een helft is afgebeeld. Oorspronkelijk waren tussen de 
beide communiebanken gepolychromeerd smeedijzeren deurtjes aanwezig. Deze bevinden zich thans op de zolder van de 
sacristie.

gordelbogen, alsmede de neggen van vensters en 
nissen zijn uitgevoerd in schoon metselwerk van 
helder rode baksteen.

De wandopbouw is tweedelig gehouden: de 
nissen van de venstertripletten zijn tot aan de 
scheibogen doorgetrokken en over de hoogte van 
de zijbeukdaken dichtgemetseld.

DE INVENTARIS

De Willibrorduskerk dankt haar waarde niet 
alleen aan haar bouwkunstige kwaliteiten, maar 
ook aan haar voortreffelijke en compleet bewaarde 
neogotische inrichting, die spoedig na de 
voltooiing van de kerk tot stand kwam, ten dele 
dankzij particuliere schenkingen van dezelfde 
parochianen die ook aan de bouw grote bijdragen 
hadden geleverd. Omdat zij gezwind en royaal 
met hun donaties over de brug kwamen, voelde 
pastoor Eekman zich enigszins in verlegenheid 
gebracht. Dat simuleerde hij althans tegenover 
aartsbisschop van de Wetering, door wie hij 
voortdurend werd gemaand alle beschikbare 
gelden consequent aan te wenden voor het 
aflossen van de enorme schuld die de parochie 
op zich had geladen. In werkelijkheid blijkt wel dat 
de pastoor er persoonlijk grote waarde aan 
hechtte de nieuwe kerk zo spoedig mogelijk van 
een passende inrichting te voorzien. Eekman, 
onder wiens mecenaat de pastorie ook werd 
verrijkt met olieverfportretten van hemzelf en zijn 
beide voorgangers Wreesman en Volkering, 91



probeerde de niet als groot kunstminnaar 
bekendstaande aartsbisschop gerust te stellen 
door erop te wijzen dat de parochiale geldschuld 
voornamelijk uitstond bij geldschieters uit eigen 
kring en dat derhalve vertrouwd mocht worden op 
'God en goede menschen'. Aldus wist hij een 
aartsbisschoppelijk verbod op de aanschaf van 
nieuwe kerkmeubelen te voorkomen met het 
psychologische argument dat dit 'doodend (zou) 
werken voor mijne kerk en gemeente' (27).

Molenaar bemoeide zich, anders dan zijn 
leermeester Cuypers, doorgaans niet met de 
uitmonstering van zijn kerken. De parochie van 
Oude Pekela betrok deze deels uit het Utrechter 
atelier van Mengelberg, dat vaak leverde voor de 
kerken van Tepe, deels uit de met Cuypers 
gelieerde glazenierswerkplaats van Nicolas in 
Roermond. De bewaarde contracten geven een 
uitzonderlijk goede documentatie van de 
inrichtingscampagne (28).

Na de oplevering waren voorlopig wat 
inventarisstukken uit de oude schuurkerk in de 
nieuwe parochiekerk overgebracht. Het enige 
grote stuk dat definitief werd opgesteld was het 
nog maar tien jaar oude orgel van Adema uit 
Leeuwarden. In 1896 herplaatste de orgelbouwer 
het op het nieuwe koorbalkon in de toren, nu in 
twee delen gesplitst zodat de lichtinval door het 
grote venster in het torenfront niet werd gestoord. 
De oorspronkelijke sierlijke kas uit 1886 ging 
derhalve verloren (29).

Anderhalf jaar na de inwijding kwam het tot de 
levering van de eerste inrichtingsonderdelen, 
gebrandschilderde figuratieve glazen in de drie 
grote ramen van de koorsluiting (afb.6), voor 
f.700,- per stuk. Eekman had hiervoor een contract 
gesloten met de Roermondse firma van Frans 
Nicolas & Zn., wier glaszetters zorg zouden 
dragen voor de plaatsing. De parochie moest het 
hulpmateriaal leveren en het vervoer op zich 
nemen van de in kisten verpakte glazen van het 
meest naburige station naar de kerk. Anders dan 
talrijke glazen van het Utrechtse atelier Geuer, dat 
aan de buurparochies Winschoten en Nieuwe 
Pekela geleverd had, en dat berucht werd om het 
vervagen van de grisaille- en
contourbeschilderingen, waren Nicolas' glazen 
doorgaans van goede technische kwaliteit. In het 
contract stelden de gebroeders Nicolas zich 'er 
hun leven lang aansprakelijk voor dat geen enkele 
der glasverven zal verschieten of afgaan'. Hun 
koorramen werden in 1935 gerestaureerd en zijn 
uitstekend bewaard gebleven. De beide 
ornamentale zijramen stammen eerst uit 1916.

Het ameublement van het presbyterium vormt 
een rijk ensemble dat in drie jaar tijds werd 
geleverd door het atelier van de 'architect- 
beeldhouwer’ Friedrich Wilhelm Mengelberg in 
Utrecht. De plaatsing geschiedde door zijn 
vaklieden met assistentie van 'vertrouwde 
werklieden' uit de parochie, welke laatsten 
geleverd werden door Drenth, de 'Director of the 
Albion Mill Oude Pekela', zoals zijn nota's aan de 
pastoor vermelden.

Hoewel de inventaris afzonderlijk werd 
uitbesteed, is de samenhang in vorm, stijl en 
materiaal onmiskenbaar. Mengelberg maakte zijn 
ontwerpen voor Oude Pekela 'volgens de eischen

van den stijl der XIV eeuw'. Er is dus een zekere 
discrepantie tussen de 13de-eeuwse Frans- 
geïnspireerde vormentaal van Molenaars 
architectuur en de laatmiddeleeuwse stijl van het 
meubilair. Alleen een strenge purist zou zich 
daaraan kunnen storen: Eekman deed simpelweg 
een beroep op de meest gerenommeerde 
kerkinrichtingskunstenaar van het hele land, zoals 
hij ook de ramen had besteld bij het beste 
glazeniersatelier dat Nederland kende.
Mengelberg gaf Oude Pekela wat van dit 
'overstelpend productief talent' verwacht mocht 
worden (30). Alles is met groot vakmanschap - en 4
zeker ook grote routine - uitgevoerd door 
ateliermedewerkers, naar de tekeningen en onder 
leiding van de meester zelf. Het meeste, zoals het 
hoofdaltaar (1900-02), de beide zijaltaren (afb.7 
en 8) in de kapellen aan weerszijden van het 
hoofdkoor (1902), de ramen in de zijkapellen (met 
Maria-, respectievelijk Josefthema) en de 
veelkleurige tegelvloer, geschiedde op kosten van 
het kerkbestuur, maar de communiebank (afb.9) 
en preekstoel (afb.10) werden door particulieren 
geschonken, de laatste door de familie Drenth.

Na de completering van het priesterkoor volgde 
de definitieve inrichting van schip en transept. De 
eerste nieuwe eikehouten kerkbanken werden in 
1908 geschonken (31). In 1916 werden de 
gangpaden bevloerd met kleurige tegels van 
Villeroy & Boch in Mettlach (32).De ontwerpers 
Otto en Willem Mengelberg tonen in de 
Jugendstil-motieven van de florale patronen dat zij 
zich hadden losgemaakt van de streng gotische 
vormencanon van hun vader, respectievelijk 
grootvader.

De gebrandschilderde ramen werden in 
verschillende etappes geplaatst tussen 1913 en 
1932 (33). Afgebeeld zijn in het transept: 'Laat de 
kinderen tot mij komen' en de 'Geboorte van 
Christus', in de licht- en zijbeuken reeksen 
apostelen en heiligen.

Het zal in de bedoeling van de architect hebben 
gelegen de -thans nog witte- gepleisterde 
wandvlakken in het kerkinterieur van een kleurige 
beschildering (34).

De sacristie aan de noordzijde van het koor 
heeft haar eenvoudige, neogotische meubilering, 
met een fraaie eikenhouten kastenwand, bewaard.
Deze laatste behoorde tot het bestek van de 
kerkbouw en werd dus ontworpen door Molenaar. 
Oorspronkelijke 19de-eeuwse sacristie- 
inrichtingen zijn inmiddels zeldzaam geworden.

* Sible de Blaauw en Gert van Kleef worden geïntroduceerd 
onderaan het artikel over Nieuwe Pekela in dit nummer.

NOTEN

AFKORTINGEN

APWO Archief van de parochie van de H. Willibrordus te 
Oude Pekela, berustend bij het Rijksarchief te 
Groningen.

BA Bisdomsarchief: archief van de bisschop van
Groningen/de aartsbisschop van Utrecht, berustend 
bij het Rijksarchief te Groningen.

Not. Notulen van het kerkbestuur 
RM Registrum Memoriiale

Eerdere studies over kerk en parochie van Oude Pekela zijn 
de onuitgegeven brochures: K. Bosma, Restauratie van de 
St.Willibrordus in Oude Pekela? Geen nostalgie, maar 
noodzaak (Oude Pekela 1977) en W. Flikkema - Van Schaick, 
200 jaar St.Willibrordusparochie in Oude Pekela (Oude Pekela 
1983).

1. APWO RM lnv.18.
2. Over Hasselbach: A. VAN DER WOUD, 'De St. Willibrordus 

te Kloosterburen: Waterstaat (1842) en neogotiek (1868/ 
1869)', Cultureel Maandblad 'Groningen' XVI (1974), 60 en 
72 n.12.

3. APWO Not. Inv.4 (20-1-1878).
4. Ibidem, (25-2/13-3-1878).
5. BA 67 nr.43 (20-11-1886). Verg. ook de Inventaris van 

kerkelijk kunstbezit.
6. APWO Corr. Inv.7 (28-4-1881). Verder Not. Inv.4.
7. Voor de overlevering: BOSMA, Restauratie, 15; verg.

APWO Not. Inv.4 (10-1892), BA 67 nr.84 (29-9- 
1899).8.APWO Not. Inv.4 (6-7-1891 / 5-1892 / 1-7-1892), 
Corr. Inv.7 (24-7-1891).

9. G. BRUINTJES, Socialisme in Groningen 1881-1894 
(Amsterdam 1981), 81-82.

10. Gegevens vermeld bij K. BOSMA, Restauratie, 15.
11 APWO Not. Inv.4 (15-2-1893).
12 Over loopbaan en werken van Nicolaas Molenaar: P. 

KARSTKAREL, R. TERPSTRA en A. WARFFEMIUS, 
Nicolaas Molenaar. Sneek 1850- 's-Gravenhage 1930 
(Leeuwarden 1977).

13. Ibidem (7-4-1893). De schets wordt bewaard in NDB MA 
map 16 en is gedateerd op 30 maart 1893.

14. APWO Not. Inv.4 (25-6-1893).
15. Ibidem (1-7 / 27-11-1893/10-1 /20-2-1894); Corr. Inv.7 

(27-1-1894); BA 67 nr.56 (24-1-1894).
16. APWO lnv.87 (bestek pastorie 20-2-1894, met notities 

pastoor Eekman).
17. APWO Not. Inv.4 (11-7-1894); APWO lnv.89; BA 67 nr.58 

(11-9-1894).
18. BA ibidem.
19. BA 67 nr.60 (14-12-1894); verg. APWO Not. Inv.4 (3-10 / 

18-11-1894) en APWO Stukken betreffende de bouw 
lnv.87 (o.a. bestek kerk 3-10-1894), 88, 89.

20. APWO Not. Inv.4 (8-1895).
21. APWO Corr. Inv.7 (7-1895). Over de blijvende boycot van 

de kerkbouw door een aantal kapitaalkrachtige 
parochianen ook BA 67 nr.102 (10-6-1905), waarin pastoor 
Eekman opmerkt dat de in maart 1905 overleden H.S. 
Schröder een legaat van f 2000,00 liever voor een nieuwe 
monstrans bestemde dan voor het nieuwe kerkgebouw:
'hij [was] tijdens zijn leven geen vriend der nieuwe kerk en 
is dit tot in en na zijn dood gebleven. Nochthans, beter iets 
dan niets'.

22. Gegeven bij: Flikkema-Van Schaick, 200 jaar, 12, met een 
citaat van pastoor Eekman, die zinspeelt op het feit dat het 
slachtoffer een katholiek was die zijn geloofsplichten niet 
vervulde: 'Mij dunkt de hand Gods was zichtbaar. Hij was 
nog maar enkele weken werkzaam aan den kerk en is op 
het protestantsche kerkhof begraven'.

23. APWO Not. Inv.4 (17-12-1895); APWO lnv.88.
24. APWO lnv.92 Wijdingsoorkonde.
25. Het definitieve ontwerp blijkt ten opzicht van deze schets 

(NDB MA map 16 30-3-1893) door weglating van de 
volgende details te zijn versoberd: wimberg boven de 
hoofdentree, twee reeksen hoge dakkapellen aan de 
torenspits, uitgebouwde entree of biechtstoel aan de 
zuidelijke transeptgevel, trapgevel façade pastorie, risaliet 
met ingang zijgevel pastorie.

26. J. KALF, De katholieke kerken in Nederland, dat is de 
tegenwoordige staat dier kerken met hunne meubeling en 
versiering beschreven en afgebeeld (Amsterdam 1906),

115,143. Kalf vergelijkt hier de kerk van Oude Pekela met 
die van Vleuten, Molenaars eerste kerk (gebouwd in 1884- 
1885) en beschouwt Oude Pekela als een sterk verbeterde 
'repliek' van Vleuten. Repliek lijkt overigens een te sterke 
term in verband met kerken die qua type en proporties 
overeenkomen, maar in uitwerking aanmerkelijk 
verschillen. Voor een compleet overzicht over Molenaars 
oeuvre: P. KARSTKAREL, R. TERPSTRA en A. 
WARFFEMIUS, Nicolaas Molenaar. Sneek 1850 - 's- 
Gravenhage 1930, Catalogus (Leeuwarden 1977).

27. BA 67 nr.84 (29-9-1899).
28. De contracten en rekeningen waarop onderstaande 

gegevens zijn gebaseerd bevinden zich in APWO lnv.91 
(tenzij anders vermeld). Voorts BA 67 nrs.84, 85, 88.

29. APWO Not. Inv.4 (6-1896).
30. BROM, 263, typeerde het werk van de 'Keulse virtuoos' als 

volgt: 'Mengelberg's figuren gaven al de 
eigenaardigheden van de laatmiddeleeuwse Duitsers 
weer. Zijn werk deed... lyries aan, om niet sentimenteel te 
zeggen, zijn weelderige temperament zocht het bonte, 
drukke, volle van vormen en tinten.'

31. BA 67 nr.114 (9-12-1908): schenking f 2000,00 van H.J. 
SSchroder.

32. Gegeven bij BOSMA, Restauratie, 42.
33. RM, bewaard op de pastorie.
34. Molenaar werkte al zij interieurs geheel bepleisterd of met 

beperkte toepassing van schoonmetselwerk af en kende 
dus impliciet een belangrijke rol toe aan de schilder. De 
Paterskerk in Groningen werd enkele decennia na haar 
voltooiing gepolychromeerd en het kerkje van 
Martenshoek kreeg tussen 1907 en 1921 een figurale en 
omamentale beschildering van de Groninger kunstschilder 
Frans Bach (BA 59 nrs 37/4-8-1907 en 71/4-5-1921, verg 
KALF, Kerken, 114)
Verg. Molenaars uitlating hieromtrent betreffende de 
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Den Haag: 'In het 
gebouw zijn de gemetselde wanden enz. in de ruwe kalk 
afgewerkt, bestemd voor muurbeschilderingen', zie P.C.J. 
VAN DAEL, 'Het inwendige van de kerk van Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te 's-Gravenhage', Bulletin 
van de Stichting Oude Hollandse Kerken XX (Lente 1985), 
18. Verg. de wandafwerking in Oude Pekela volgens het 
bestek par. 23: 'te berapen met kalkmortel en zuiver vlak 
te schuren'.

35. De tombe van het hoofdaltaar is uitgevoerd in Franse 
Savonnière kalksteen met zwart gepolijst-granieten lijsten 
en groen/zwart kleurige marmeren colonetten. In het 
midden bevindt zich een relief van het Lam Gods en in 
achter-glas-schilderingen links de voorstelling van 
Melchisedech en rechts die van Abel.
De opstand van het hoofdaltaar bestaat uit kalksteen met 
in het retabel tegen een goede achtergrond rechts het 
Laatste Avondmaal en links de Wonderbare 
Broodvermenigvuldiging. Aan de voorzijde van het 
tabernakel twee engelen in eglomisee en aan weerszijden 
op de predella links de profeten Isaias, Ezechieel en 
rechts Jeremias en Malachias. Bij de expositietroon 
worden afgebeeld twee engelenbeelden, de pelikaan in 
basreliëf en de voorstelling van Ecce Homo in eglomisee. 
De rekening van Mengelberg voor het gehele hoofdaltaar 
beliep de aanzienlijke som van f. 5.500,.
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Thomas von der Dunk G.J. DIBBETS

DIBBETS EN DANSDORP
TWEE WATERSTAATSAMBTENAREN ALS KERKENBOUWERS IN HET 
TWEEDE KWART VAN DE NEGENTIENDE EEUW.

Ingenieurs van Waterstaat zijn opgeleid voor de 
uitvoering van water- en wegenbouwkundige 
werken - niet voor de begeleiding van de bouw 
van kerken. Dat is nu het geval, en dat gold ook al 
voor de leden van dit corps in de dagen van 
koning Willem I. Ofschoon nog weinig bekend is 
aangaande de inhoudelijke kant van het onderwijs 
aan de in 1814 opgerichte Koninklijke Artillerie- en 
Genieschool in Delft, waar de kadetten van de 
Waterstaat hun opleiding ontvingen, mag men 
aannemen dat daar de zogeheten >burgerlijke 
bouwkunde< niet de voornaamste plaats heeft 
ingenomen (1).

Gezien de taak, die de ingenieurs-in-spe anno 
1814 te wachten stond, was dit ook niet meer dan 
logisch. Niemand kon toen voorzien -althans: 
voorzag - dat die taak binnen enkele decennia 
aanmerkelijk meer zou omvatten. Ook in Den 
Haag heeft men daar, in die eerste jaren na de 
bevrijding van de Fransen, vermoedelijk niet bij 
stilgestaan. Maar al snel ontstond de neiging om 
ook - waarschijnlijk door het gebrek aan, of het 
geringe vertrouwen in particuliere bouwmeesters 
of stadsarchitecten (2) - andere provinciale 
projecten door de rijksdienst te laten ontwerpen 
en uitvoeren: grote overheidsgebouwen als 
gerechtshoven, gevangenissen en 
gemeentehuizen, of kleinere als
tolgaarderswoningen. Toen derhalve door de 
koning (3) in 1824 bepaald was, dat er ook in het 
vervolg geen kerk meer gebouwd, verbouwd of 
herbouwd mocht worden, zonder voorafgaande 
ministeriele toestemming, en men in Den Haag 
derhalve de provincie gelastte, om in het vervolg 
de desbetreffende projecten goed op hun 
bouwkundige kwaliteiten na te zien, was het niet 
meer dan logisch dat de gouverneurs, naar 
deskundige bijstand omziend, ook hiervoor allen 
uiteindelijk bij de heren ingenieurs van 
Rijkswaterstaat kwamen aankloppen.

Dezen waren daar in het geheel niet op 
voorbereid. Een deugdelijke begeleiding van de 
kerkbouw, zo klaagde bijvoorbeeld de Gelderse 
hoofdingenieur Jean Henri Ferrand (1792-1866), in 
het midden van de jaren dertig eensklaps met een 
stortvloed aan opdrachten overspoeld, keer op 
keer bij zijn opdrachtgevers, is een uitermate 
tijdrovende zaak. Al onderbemand voor het 
eigenlijke waterstaatswerk als de dijkverdediging, 
raakt men nu, met deze nieuwe omvangrijke taak 
erbij, geheel overwerkt. Veel blijft derhalve 
maanden lang liggen, of wordt uiteindelijk toch 
naar particuliere architecten gedelegeerd. 
Incompetente metselbazen, frauderende 
aannemers, ruzieénde kerkbesturen, eigenzinnige 
pastoors, een aartspriester met een 

94 standvastigheid van een draaitol (4), vergallen

daarbij zijn ondergeschikten regelmatig de 
arbeidsvreugde.

Bovenal, zo mag hij niet nalaten op te merken, 
zijn de waterstaatsambtenaren er totaal niet voor 
opgeleid. Bouw en herstel van kerken en 
pastorieën behoren niet tot hun vakgebied: "het 
bepalen der bijna oneindig groote hoeveelheid 
afmeetingen, zoo voor de sterkte, als om het 
gebouw een goed aanzien te geven, en 
behoorlijke sterkte zonder plompheid te verkrijgen, 
is eene geheele afzonderlijke studie" (5).

In 1839 drukt hij zich nog explicieter uit. 
Dijkbewaking en wegenbouw nemen alle tijd van 
zijn ambtenaren in beslag, zodat zij:

‘niet of min voldoende opzigt over opbouwingen of nog 
moeilyker verbouwingen van kerken konden houden, veel min 
ontwerpen opmaken, waarbij bouwkundige smaak, met 
voldoende sterkte & eene soms vergedreven zuinigheid moest 
geconcilieerd worden -mitsgaders welke opzigters bij zeer 
matige tractementen & zonder tegemoetkoming wegens reis & 
verblijfkosten & buitengewone diensten, bezwaarlijk 
aanhoudend naar afgezonderde delen van de provincie 
konden reizen & verblijven; in een woord: het personeel was 
als vanouds geschoeit op deszelfs primitive bestemming van 
rivierwerken, en niet voor de later bijgekomen algemeene 
burgerlijke bouwkunde, welke opzichtens de R.C.Kerken in de 
laatste tijden een niet onbeduidend deel der werkzaamheden 
geworden is' (6).

Van alle negen opzichters, die hij bij zijn komst 
in Gelderland, vijf jaar geleden, aangetroffen had, 
was er slechts één voor dit werk geschikt 
gebleken, de heer Fijnebuik, terwijl de enige 
ingenieur die hij hiermee zou durven belasten, 
hem juist enige jaren terug door Den Haag 
ontnomen was, omdat men daar de strijd tegen de 
Belgen kennelijk belangrijker oordeelde dan de 
strijd tegen het water (7). Maar in hoeverre ook 
deze ambtenaar werkelijk verstand van de 
burgerlijke bouwkunst bezat, was iets wat Ferrand, 
zoals hij bekennen moest, eigenlijk ook niet wist 
(8).

Zijn meermalen herhaalde oproep aan Den 
Haag om een specialist voor de Gelderse 
kerkbouw te benoemen, had echter geen 
resultaat. Het bleef in dat opzicht bij een 
eenmalige gratificatie, een douceurtje van een 
paar honderd gulden voor zijn resterende zwaar 
overbelaste ingenieurs. Dit drietal, zo kan men uit 
Ferrands brieven tevens min of meer afleiden, was 
dus niet echt competent: misschien nog wel op 
het terrein van de bouwkunde, maar in ieder geval 
niet op dat van de bouwkunst. In concrete 
gevallen zou de hoofdingenieur in veel minder 
bedekte bewoordingen aan zijn gevoelens 
daaromtrent uiting geven. Vooral de 
arrondissementsingenieur van Arnhem, Gerrit-Jan 
Dibbets (1788-1859), heeft in dit opzicht het

Afb.f Giesbeek, St. Martinus. Project met drie
buitenproportionele spitsboogvensters voor vergroting van 
de schuurkerk, voorgevel. Ontwerp van ir. G.J. Dibbets, 
december 1831. Tekening van de auteur naar Top. Atlas 
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nodige van zijn chef te verwerken gekregen.
Het is ook, gezien het hier impliciet gegeven 

vernietigende oordeel van een provinciale 
Waterstaatspotentaat over de artistieke potenties 
van zijn ondergeschikten, niet verwonderlijk dat 
het vonnis van een latere generatie nog veel 
negatiever luidde: de kerken van Waterstaat 
werden door de neogotici rond Cuypers en Thijm, 
die überhaupt met het neoclassicisme van de 
eerste eeuwhelft weinig ophadden, als misbaksels 
verafschuwd en bespot, en hun ontwerpers 
zonken weg in vergetelheid (9).

In veel gevallen was dit terecht, zoals het 
oordeel van Ferrand, een tijdgenoot die het weten 
kon, duidelijk maakt. Zo schaars als de 
kunstzinnig begaafden onder zijn ambtenaren 
waren, zo schaars waren zij ook in de andere tien 
provincies. De Dibbetsen daarentegen waren 
allom tegenwoordig.

Slechts een enkeling ontsteeg de grauwe 
middelmaat, en verwierf bij leven landelijke 
bekendheid. Eén van hen, was de Haarlemmer 
opzichter H.H. Dansdorp (1788-1873) die, anders 
dan zijn Gelderse generatiegenoot, wel de achting 
van zijn meerderen bezat, en in de loop der jaren 
tot de >kerkenspecialist< van het Noordhollandse 
Waterstaatscorps uit zou groeien. Waar Dibbets in 
zijn - onmiskenbare - ijver eer afgeremd moest 
worden, werd Dansdorp juist telkenmale om 
assistentie gevraagd. Zijn Haarlemse St.Jozef, 
later kortstondig kathedraal van het nieuwe 
bisdom, haalde zelfs de pagina's van de 
Bouwkundige Bijdragen, het wekelijkse orgaan 
van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, waarvan deze opzichter al kort na de 
oprichting in 1842 lid geworden moet zijn.

Het feit dat zowel Dibbets als Dansdorp dit jaar 
precies tweehonderd jaar geleden geboren zijn, 
leek mij een aardige aanleiding om een soort 
dubbelportret te schrijven van twee als 
kerkenbouwers zo sterk contrasterende 
Waterstaatsambtenaren, een korte schets die 
verder geen enkele aanspraak maakt op 
volledigheid.

Gerrit Jan Dibbets, op 25 juli 1788 te Nijmegen 
geboren, was al vroeg in de sporen van zijn vader 
getreden door ook een bouwkundige loopbaan te 
kiezen. In 1808 in dienst van Rijkswaterstaat 
getreden, had hij in de eerste jaren snel carrière 
gemaakt: van opzichter was hij via conducteur in 
1817 tot ingenieur bevorderd. Na een zesjarig 
verblijf in 's-Hertogenbosch, werd hij op 1 
september 1825 tot arrondissementsingenieur van 
Zutphen benoemd. Twee decennia bleef hij op 
deze post, tot hij na zijn - vroege - pensionering 
per 1-1-1845 in het naburige Angerlo een 
pannenbakkerij begon. Hij ging in Arnhem wonen, 
maar overleed 3 oktober 1859 in Zutphen. (10)

In de twintig jaar dat hij voor de provincie 
Gelderland werkzaam was, kreeg hij, zij het eerst 
vanaf het begin van de jaren dertig, ook 
onvermijdelijk te maken met de kerkbouw. Hij 
raakte betrokken bij de bouwplannen voor rond de 
twintig nieuwe kerken, of ingrijpende vergrotingen, 
meestal in de katholieke sector (11). Daarnaast 
werkte hij aan een hele serie kleinere 
verbouwingen en herstellingen, verspreid over een 
district dat reikte van de Zuiderzee tot de 
Pruisische grens, dat de noordhelft van de 
Veluwe, de Graafschap en de Achterhoek 
omvatte. Deze grenzen waren overigens niet strict 
getrokken; meermalen zouden ingenieurs van 
twee aangrenzende arrondissementen na elkaar 
bij één en dezelfde kerk betrokken raken, als dat 
volgens de bureauplanning van hoofdingenieur 
Ferrand beter leek uit te komen.

Dibbets was, zo illustreren zijn bewaard 
gebleven ontwerpen afdoende, één van de vele 
Rijkswaterstaatsambtenaren die het duidelijk niet 
in zich had, ofschoon hij daar zelf vermoedelijk 
anders over dacht. Want onvermoeibaar en 
Ongevraagd leverde hij, in de eerste jaren dat de 
Gelderse dienst bij de kerkbouw betrokken raakte, 
ook waar deze nog ontbraken of zijns inziens niet 
voldeden, ontwerpen voor katholieke dorpskerkjes 
van eigen hand. Deze werden echter door zijn 
chef vrijwel stuk voor stuk afgewezen, of 
eenvoudigweg genegeerd.

Slechts één van alle zes mij bekende plannen is 
uitgevoerd: dat voor het gehucht Rietmolen, 
afgelegen achteraf in de Achterhoek. Dit 
bedehuis, in 1835-'36 opgetrokken, bleek, om het 
vriendelijk te zeggen, niet het meest geslaagde 
produkt van Waterstaatsbouwen: amper twee 
maanden na de inwijding werd het gebouw door 
de eerste de beste novemberstorm ai zo zwaar 
beschadigd, dat het twee jaar vergen zou om het 
weer in bruikbare staat te brengen.

Alle andere projecten bleven papier. In Hattem 
ontbrak het de belanghebbenden aan geld. In 
Terborg was Dibbets op het beslissende moment 
door een blessure uitgeschakeld, zodat de 
opdracht voor het definitieve ontwerp naar een 
collega ging. In Giesbeek deed hem de kritiek van 
zijn superieuren de das om, en aangaande Baak, 
waar hij zonder directe noodzaak een 
tegenproject voor de door het kerkbestuur 
ingediende plannen leverde, heeft Ferrand niet 
eens de moeite genomen de gouverneur op het 
bestaan van Dibbets' plan attent te maken. De 95
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ingenieur verneemt dienaangaande voorlopig 
niets, en krijgt eerst na anderhalf jaar zonder 
nadere argumentatie te horen dat de inmiddels 
van het ministerie verkregen toestemming voor 
nieuwbouw niet zijn plan, maar dat van een 
particuliere bouwmeester betreft. Dibbets heeft 
sedertdien dan ook geen katholieke kerk meer 
ontworpen.

Alle moeite mocht dan tevergeefs blijken, 
delegeren was in deze jaren niet zijn sterkste 
zijde. Waar zijn collega in Arnhem geen enkele 
kerk zelf ontworpen heeft, doch daartoe bij 
voorkeur de door Ferrand geroemde opzichter 
Stephan Assis Fijnebuik inschakelde, 
vervaardigde Dibbets de benodigde 
bouwtekeningen liever zelf. Tot, in het voorjaar van 
1836, de hoofdingenieur ingreep, en hem voor de 
nieuwe dorpskerk van Silvolde gelastte om 
daartoe van de diensten van opzichter Hendrik 
Bauer, die in de toekomst als kerkenbouwer enige 
lokale faam zou verwerven, gebruik te maken (12).

Het verbeteren van Bauers bouwplan voor de 
katholieke kerk van Groenlo liet Dibbets daarop uit 
eigen beweging eveneens maar aan die opzichter 
over, hoewel Ferrand de ingenieur duidelijk de 
mogelijkheid gelaten had, zich daar zelf over te 
buigen. En ook later achtte Dibbets, zich niet meer 
geroepen om zelf aan gebrekkige projecten te 
gaan sleutelen.

Over de esthetische kant zweeg Dibbets 
bovendien geheel. Dit was duidelijk niet zijn 
sterkste zijde. Diverse dorpskerken getuigden 
ervan dat tal van onvergeeflijke vergrijpen tegen 
de klassieke smaak zich binnen Gelderland juist in 
zijn arrondissement, zo niet in zijn eigen 
ontwerpen, voordeden - zoals de combinatie van 
rondboogvensters in de ene muur met 
spitsboogvensters in de andere.

In de wetenschap dat Dibbets niet al te zeer op 
de vormgeving lette, had Ferrand derhalve in 
eerder jaren een particulier plan voor Silvolde, 
door de ingenieur slechts op constructieve 
gronden afgekeurd, ook nog eens apart aan één 
zijner opzichters voorgelegd. Het rapport van 
deze laatste, W.J. Beijerinck, liet op 24 november 
1835 weinig van het project heel - en daarmee 
indirect ook van Dibbets. De ontworpen kappen 
geven, aldus de rapporteur, “een wanstaltig 
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flauwhellend dak zich deftig zoude kunnen 
voordoen". Dat de ramen aan de achterzijde lager 
zijn dan in de overige gevels, betekent een 
"geweldigen misstand". Een voordeur die vrijwel 
even breed als hoog is, verleent een kerk een wel 
bijzonder “zwaarmoedige indruk". Over de toren 
zal de opzichter er maar het zwijgen toedoen.
Alles bijeen, zo concludeert hij, is er weinig moeite 
gedaan om er iets moois van te maken (13). Hoe 
wanstaltig echter het geheel ook wezen mocht, 
aan hoeveel misstanden en onvolkomenheden het 
project ook mank bleek te gaan - Dibbets had dit 
alles kennelijk niet gestoord.

Ook een ervaring van jaren zou daar niets aan 
veranderen. Zo was het in 1842 evenmin Dibbets 
die zich, na inzage van het desbetreffende plan, 
realiseerde dat voor een katholiek bedehuis - ook 
al betrof het hier maar de bijkerk van Neede - ook 
een koor, "hetwelk voor den dienst noodzakelijk 
was en vroeger vergeten", z'n nuttige kanten kon 
hebben. Hier waren het de requestranten zelf, wie 
dit gemis in de daaropvolgende maanden als 
eerste opviel, en die het ontbrekende toen ook 
ijlings aan het bouwplan hebben laten toevoegen 
(14).

Ernstiger was, in Ferrands ogen, 's ingenieurs 
falen in het geval van Keijenborg. Dibbets had hier 
het kerkbestuur het Silvoldse project ter navolging 
voorgelegd. De in de arm genomen bouwmeester, 
een aannemer uit Zutphen, had daarop een 
bouwplan vervaardigd. Dibbets was lovend, 
Ferrand niet. Niet alleen zat het bestek vol fouten 
en slordigheden, ook op de tekening zelf was het 
nodige aan te merken. Het gebouw zou veel te 
laag worden, het hoofd portaal leek teveel op een 
gewone huisdeur, en het overvloedige gebruik van 
steunberen kon evenmin zijn goedkeuring 
wegdragen (15). Dibbets zelf moest het 
dienaangaande overigens doen met de 
understatement dat de hoofdingenieur zich "niet 
gaaf vereenigd heeft" met 's ingenieurs oordeel 
over het onderhavige bouwplan (16). Naar 
Dibbets mening aangaande het nog verre van 
feilloze ontwerp voor het naburige Hengelo, een 
paar maanden later actueel, heeft Ferrand maar 
niet geïnformeerd.

Ongetwijfeld hebben de aanhoudend negatief 
getinte reacties van de zijde van zijn superieuren 
op zijn eigen ontwerpen Dibbets’ aanvankelijke

enthousiasme in deze sterk verminderd. Dibbets 
gebrek aan talenten op artistiek gebied bleek 
namelijk niet alleen bij de kritiekloze acceptatie 
van andermans geesteskinderen, maar ook bij het 
vervaardigen van eigen projecten. De kritiek van 
zijn meerderen was niet geheel onrechtvaardig.
Zijn ontwerpen waren geen wonderen van vernuft 
of schoonheid - hoogstens, door toedoen van een 
schraapzuchtig Haags departement, van eenvoud 
en zuinigheid.

Dat begon al bij zijn eerste opdracht, één van 
de eerste kerkelijke projecten van de Gelderse 
Waterstaatsdienst: de verlenging van de 
katholieke schuurkerk in Giesbeek. (afb.1) Omdat 
het kerkbestuur zijn verzoek om subsidie voor 
vergroting niet van een bouwplan vergezeld had 
laten gaan, droeg de gouverneur op daarin alsnog 
te voorzien. Dit plan, zo voegde hij er namens Den 
Haag ten overvloede aan toe, "zal eenvoudig en 
alles op de minst kostbare wijze ingerigt moeten 
zijn" (17).

Dibbets slaagt daarin redelijk, en de 
hoofingenieur is vanwege de betrachte eenvoud 
over het resultaat ook niet ontevreden, maar heeft 
kritiek op de esthetische kant. Het 
verbouwingsproject (1831) zou in een zeer grillig 
en gezocht gedrocht geresulteerd hebben, 
waarbij drie buitenproportionele
spitsboogvensters onder het wolfsdak in de 
voorgevel de >kerk< zijn sacrale karakter hadden 
moeten verlenen: een behalve bizar, ook zeer 
vroeg voorbeeld van Waterstaatsgotiek. Dibbets' 
chef was ook weinig te spreken over het gebrek 
aan eenheid tussen oud en nieuw: zo dienden z.i. 
de vensters in het nieuw aangebouwde gedeelte 
van de kerk dezelfde vorm en grootte te krijgen als 
in het oude stuk (18).

Toen een jaar later een nieuw plan opgemaakt 
moest worden passeerde de hoofdingenieur 
daarvoor zijn ondergeschikte en beval de 
bouwpastoor een particulier timmerman uit 
Arnhem aan, die Rijkswaterstaat in de toekomst 
nog vaker assisteren zou (19).

Giesbeek zou niet de laatste kerk zijn, waarbij 
Dibbets de opperste spaarzaamheid in acht 
diende te nemen, in acht nam, en toch zijn 
ontwerp niet uitgevoerd zag. Ook in andere 
gevallen, toonde hij zich daarin noodgedwongen 
een waar meester (20). Het goedkoopst van alle, 
op nog geen zesduizend gulden begroot, was 
Dibbets eerste en enige schets voor de 
katholieken in de Hattemse diaspora, (afb.2)

Ook hier luidde het Haagse credo, vooral na te 
gaan “op welke wijze het voordeeligst aan de 
opgegevene behoefte zou kunnen voldaan 
worden" (21). Het resultaat toont, dat Dibbets in 
ieder geval zijn best heeft gedaan. Vrijmoedige 
verkwisting van 's lands dure subsidiegelden kon 
hem moeilijk aangewreven worden. Zijn projecten 
waren er naar. Rietmolen (1834) en Hattem (1835) 
waren van een opperste tijdeloosheid en 
stijlloosheid, en verschillen in vrijwel niets van 
protestantse dorpskerken van twee eeuwen 
eerder. Het waren Waterstaatskerkjes van het 
allersimpelste soort, kale bakstenen zaalkerkjes 
waaraan slechts simpele spits- of 
rondboogvensters tussen strakke liseenachtige

pilasters, en als summum van - door Den Haag 
nauwelijks getolereerde - luxe een minuscuul 
houten klokketorentje op het front een bescheiden 
persoonlijke noot verleenden. Zelf was Dibbets er 
echter niet ontevreden mee, en toen hij enige 
jaren later een oordeel vellen moest over de 
ingediende projecten voor Borculo en Zelhem, kon 
hij niet nalaten op te merken dat zijn eigen 
schepping in Rietmolen toch aanmerkelijk 
voordeliger was geweest (22).

Ofschoon de benarde financiële 
omstandigheden, waarin het rijk en de straatarme 
katholieke gemeenten verkeerden, voor de 
geringe kwaliteit van Dibbets' projecten 
verzachtende omstandigheden leveren, kunnen 
deze de ingenieur toch niet geheel excuseren. 
Behalve kaal, zijn zijn kerken ook vrij slecht 
geproportioneerd. Ook met beperkte middelen 
wist zijn collega H.H. Dansdorp, in rang zijn 
mindere, als provinciaal opzichter van Noord- 
Holland veel harmonieuzer kerkjes af te leveren.

H.H. DANSDORP

Hermanus Hendrik Dansdorp, 25 maart 1788 in 
Amsterdam uit Nederlands-Hervormde ouders 
geboren, begon zijn loopbaan in de bouwvak als 
meesterknecht van enige vooraanstaande 
hoofdstedelijke bouwmeesters. Toen bij de dienst 
Rijkswaterstaat in Noord-Holland de post van 
opzichter bij de Gevangenis van Hoorn vrijkwam,
(23) besloot hoofdingenieur P.T. Grinwis (1783- 
1846) eerst in Amsterdam naar een geschikte 
opvolger buiten zijn corps te zoeken. De directeur 
van Publieke Werken aldaar, om suggesties 
gevraagd, beval hem daarop Dansdorp aan. Deze 
werd per kerende post uitgenodigd zijn 
opwachting te komen maken, en daarop naar 
Hoorn gezonden, waar hij kennelijk zo voldeed dat 
toen per 1 oktober van hetzelfde jaar een nieuwe 
provinciale opzichter benoemd moest worden, zijn 
chef hem op de voordracht zette, waarop hij 
zonder bezwaar door Gedeputeerde Staten in 
deze functie benoemd werd (24). Binnen 
anderhalf jaar verhuisde Dansdorp vervolgens, 
conform de daarbij gestelde voorwaarden naar 
Amsterdam, waar hij de resterende veertig jaar 
van zijn leven doorbracht en op 31 oktober 1873 
overleed.

Een goede kwart eeuw heeft hij de functie van 
opzichter met verve vervuld, en zich vooral op het 
terrein van de kerkbouw verdienstelijk gemaakt, 
tot hij, vermoedelijk bij een van de vele 
reorganisaties van de Waterstaatsdienst, rond 
1855 als overbodig, en mogelijk ook als te 
ouderwets, uit de boot viel (25).

Want Dansdorp was als ontwerper van kerken 
nog een classicist. Althans: met de neogotiek, die 
al voor het Herstel van de Bisschoppelijke 
Hiërarchie snel furore maakte en na 1853 het 
neoclassicisme volledig uit de bouwkunst bande, 
had hij weinig op. Twee maal slechts, voor de 
Hervormde kerken van Noordzijpe en Zandvoort, 
heeft hij zich aan de spitsboogstijl gewaagd. Het 
resultaat was weinig overtuigend.

Dansdorps glorietijd lag dan ook een 97
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decennium eerder. In de nadagen van koning 
Willem I immers was ook in Noord-Holland de 
bouwactiviteit op kerkelijk terrein hand over hand 
toegenomen. Ook in deze provincie was de 
overheid voor het beoordelen van bestaande, of 
het vervaardigen van nieuwe projecten op dit vlak 
meer en meer op de kennis en kunde van de 
Waterstaatsdienst gaan steunen. Hoofdingenieur 
en ingenieurs konden deze omslachtige taak 
evenmin als hun Gelderse collega's in hun eentje 
aan. Ook zij keken dus uit naar assistentie, en 
steeds vaker vond men deze in de persoon van 
Dansdorp. In het begin slechts voor onderzoek 
van al ingediende gebrekkige plannen van lokale 
metselbazen, daarna, zo na een jaar of zes, ook 
voor het ontwerpen van geheel nieuwe: Akersloot, 
Egmond-Binnen, Warmenhuizen. Vooral 
provinciaal ingenieur Pieter Koek (1802-'80) 
maakte in de vier jaar dat hij deze functie vervulde 
veelvuldig van zijn diensten gebruik. Hun 
samenwerking was vrij structureel van aard. 
Gezamenlijk maakten zij bijvoorbeeld ontwerpen 
voor de katholieke dorpskerken van Beverwijk, 
Duivendrecht en Spaarnwoude. Gezamenlijk ook 
leverden zij het mede om financiële redenen nooit 
uitgevoerde nieuwbouwplan voor de in 1838 
uitgebrande Grote Kerk van Hoorn (26).

De provinciale opzichter groeide geleidelijk uit 
tot de kerkbouwspecialist van het Noordhollandse 
Waterstaatscorps, die bij vrijwel elke gelegenheid 
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gevraagd werd. Toen, bijvoorbeeld, in 1838 
hoofdingenieur Grinwis voor Beverwijk het eerste 
plan, van lokale herkomst, als te kostbaar 
afgekeurd had, stelde hij aansluitend voor om 
Dansdorps project voor Warmenhuizen hier in 
aangepaste vorm na te volgen (27). Als vanzelf 
raakte de opzichter daardoor bij de kerkbouw 
betrokken - en ontwierp hij uiteindelijk in 
samenwerking met Koek het definitieve project. 
Toen in 1842 Grinwis door de gouverneur verzocht 
werd een ambtenaar te leveren voor het 
ontwerpen van twee kerken in Zijpe, meldde de 
hoofdingenieur dat "de gelegenheid het toelaaf 
daarvoor Dansdorp te gebruiken (28) - de 
formulering lijkt erop te wijzen dat hij de opzichter 
voor deze taak als de eerst aangewezene 
beschouwde.

Waren het daarbij eerst vooral de ingenieurs die 
hem inschakelden, na 1840 deed ook de 
hoofdingenieur zelve in toenemende mate direct 
een beroep op de opzichter, de gebruikelijke 
tussenstap via de ingenieurs overslaande en 
daarmee de gangbare hiërarchisch- 
bureaucratische orde doorbrekend. Tenslotte, in 
1845, ondervond Dansdorp als enige van alle 
Nederlandse Waterstaatsambtenaren de eer om 
zijn Haarlemse StJozefskerk(1841-43) in de 
Bouwkundige Bijdragen opgenomen te zien. 
Daarmee lijkt hij min of meer door de 
bouwkundigen die de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst bestierden in hun 
kring opgenomen en als één der hunnen 
geaccepteerd te worden. Dansdorps emancipatie 
van eenvoudig opzichter tot nationaal erkend 
bouwmeester schijnt daarmee voltooid - zij het dat 
zijn schepping door de Friese apostel van de 
neogotiek, Servaas de Jong, meedogenloos 
afgemaakt werd. Waarover later meer.

Zelf toonde Dansdorp zich overigens soms even 
weinig mild in zijn kritieken. Weinig liet hij heel van 
de nieuwe torens die in 1843 voor de hervormde 
kerken van Aalsmeer en Den Helder ontworpen 
waren (29); weinig ook had hij dat jaar op met het 
door een particulier bouwkundige vervaardigde 
vergrotingsplan voor de katholieke kerk van 
Zwaag. Zo waren de ramen niet gelijkelijk over de 
gevels verdeeld, zodat de bogen, die de pilasters 
verbinden, onvermijdelijk óf ongelijk van hoogte óf 
ongelijk van kromming zouden worden. Ook hier 
moest speciaal de toren het ontgelden, waarbij 
Dansdorp, als zijn correcties aan kerkelijke zijde 
op reserve stuiten, de gelegenheid te baat neemt 
enige vakgenoten zwart te maken. Duidelijk 
bevreesd om niet alleen bij de verdere voortgang 
van deze onderneming, maar vervolgens ook bij 
andere kerkbouwprojecten in de provincie 
buitenspel te raken (en daardoor de nodige 
inkomsten mis te lopen) krijgt de met de dag aan 
invloed winnende favoriet van de aartspriester, de 
katholieke architect Theodorus Molkenboer (1796- 
1853) (30), enige vegen uit de pan: Dansdorp 
acht niet zijn torenspits voor Zwaag te dik, maar 
Molkenboers eigen torenbekroning van de nieuwe 
Onze-Lieve-Vrouwe Kerk aan de
Haarlemmerstraat in Leiden juist veel te slank (31). 
Men kan de opzichter niet geheel ongelijk geven. 
(afb.3)

Wel blijft Dansdorp in zijn rapporten keer op

Afb.4 Amsterdam, St. Franciscus van Assisi (De Boom) 
Nieuwe voorgevel aan het Rokin, gebouwd 1844 naar 
ontwerp van M.G. Tetar van Elven. Dit ontwerp achtte 
Dansdorp te weinig samenhangend. Foto Top. Atlas Gem. 
Archief Amsterdam, nr. D25195.

keer in details steken. Alleen zijn beoordeling van 
de nieuwe eclecticistische voorgevel van de Boom 
aan het Amsterdamse Rokin (1844-‘45) van de 
hand van de bouwkundig directeur van de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in 
Amsterdam, tevens één van de oprichters van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst:
M.G. Tetar van Elven (1803-'82) is algemener. 
(afb.4)

Ofschoon de opzichter ook hier ettelijke regels 
vult met gepruttel over lijstjes, balkjes en 
piëdestallen, over het gebruik van houten en 
ijzeren raamkozijnen, legt hij vanuit classicistisch 
oogpunt gezien tweemaal adequaat de vinger op 
de wonde: het ontwerp van Tetar van Elven 
ontbreekt het aan voldoende eenheid, het mist 
een totale conceptie, het ontbeert het grote 
gebaar. Het teveel aan verschillende 
venstervormen en -formaten (zoals 
rondboogvensters in drie soorten), die bovendien 
wat willekeurig over de gevel verspreid zijn, het 
drietal topgevels als herinnering aan de drie 
pakhuizen die hier vroeger stonden - zij kunnen 
zijn goedkeuring niet wegdragen.

Zijn oplossing is typerend voor de - voor zover 
überhaupt aanwezige, dan klassieke - 
bouwkundige scholing die de meeste 
Waterstaatsambtenaren genoten hadden: men 
dient het drietal gekoppelde vensters in de 
zijvleugels van het front te schrappen, de beide 
kleine rondvensters het formaat van het middelste

te geven, en de beide lage rondboogvensters tot 
dezelfde hoogte als het grote op te trekken. De 
drie topgevels, die valselijk suggereren dat het 
hier om drie, en niet om één gebouw(en) gaat, 
dienen plaats te maken voor een balustrade met 
een kleine topgevel (zo men wil: een pediment) in 
het midden (32). Gelijk, zo kunnen wij eraan 
toevoegen, Dansdorps eigen Haarlemse kerk, 
waarvan de gevel ook uit drie delen bestaat: een 
lage eerste bouwlaag met een rij portalen, een 
hoge tweede met grote vensters, en tot slot een 
afsluitende balustrade ter weerzijden van een 
centraal fronton, (afb. 8)

Dansdorp heeft bij de Boom niet zijn zin 
gekregen, de gevel verrees volgens plan. De 
opzichter stond echter niet alleen in zijn kritiek: de 
nieuwe kerkgevel gaf enige periodieken 
aanleiding een kleine polemiek te starten. Tetar 
van Elven zag zich genoodzaakt zijn geesteskind 
in De Spektator te verdedigen (33), en ook 
Alberdingk Thijm sprong voor de geplaagde 
bouwmeester in de bres, met de argumentatie dat 
er, gezien het achterliggende wanstaltige 
bouwsel, ook niet veel meer van te maken viel. In 
de Bouwkundige Bijdragen verscheen daarna 
echter van de redactie een commentaar dat 
inzake de vensterindeling - "er heerscht volstrekte 
disharmonie" - Dansdorps opvattingen volledig 
onderschreef (34).

Gevolg van Dansdorps talrijke aanmerkingen - 
terecht of onterecht - was in vorige jaren 
herhaaldelijk geweest, dat de opzichter het 
gewraakte project zelf mocht verbeteren, of 
geheel nieuw mocht vervaardigen. Verbeteren 
betekende dan meestal tevens, onder druk van de 
ministeries van Hervormde en Katholieke 
Eredienst, van wier veelal met tegenzin verstrekte 
bijdragen de realisering maar al te vaak 
afhankelijk was, bezuinigen. Bezuinigen op de 
ornamentiek, die in Den Haag al gauw te 
overdadig werd geoordeeld, bezuinigen op het 
formaat als dit ook maar even te ruim voor het 
desbetreffende dorp leek, bezuinigen op de 
hechtheid soms, als er weinig anders meer 
overbleef. Want ofschoon de geldnood in Noord- 
Holland geringer was dan in Gelderland, en 
bovendien alle kerken, door Dansdorp ontworpen 
en herzien, voor minder aanbesteed werden dan 
zij begroot waren, kostte het diverse malen grote 
moeite om de financiering rond te krijgen. De 
belangrijkste taak van de Waterstaatsambtenaren 
bestond meestal uit vereenvoudigen, om een plan 
nog enigszins betaalbaar te maken.

Ook in Noord-Holland werden de meeste nieuwe 
kerken buiten Amsterdam daardoor zeer sober en 
simpel: onversierde bakstenen zaalkerkjes met 
een paar rondboogvensters en een eenvoudig 
klokketorentje op de voorgevel. Soms ontbrak dat 
zelfs wel eens. In Dansdorps uiteindelijke plan 
voor de kerk van Zuidzijpe schrompelde het 
torentje ten opzichte van de vorige - evenmin zeer 
imposante - versie zo ineen, dat het meer "als 
eene versiering en niet als een toren" moest 
worden beschouwd (35).

Nergens, behalve in Haarlem, kon Dansdorp 
dan ook een echt neoclassicistisch gebouw, met gg



Afb.5 Den Helder - Willemsoord, N.H. Kerk, voorgevel. 
Gebouwd 1838-39 naar ontwerp van ir. P.Kock en opz. 
H.H. Dansdorp. Foto van de auteur, 1985.

statig zuilenfront en sierlijke cupola ontwerpen. De 
zuilenhal die een plaatselijk talent in een 
overmoedige bui voor de katholieke kerk van 
Beverwijk op het program gezet had, werd direct 
bij de eerste herziening geschrapt:

'In den geest waarin hetzelfde is opgemaakt, is het ontwerp, 
zonder wijzigingen te ondergaan, niet geschikt voor de plaats 
alwaar het gebouw moet worden gesticht (...) (vooral) kunnen 
de aan den ingang prijkende kostbare peristyle, de 
hardsteenen zuilen in de kerk, zoo wel als het leyen dak, alles 
geschikt voor een grootschen bouwstijl, waarbij het aan geene 
middelen ontbreekt in het onderhavige geval zeer wel zeer wel 
worden ontbeerd' (36).

De onmatigheid van de oorspronkelijke 
ontwerper wordt vervolgens door ingenieur Koek 
hardhandig afgestraft, door Dansdorp onder zijn 
supervisie een nieuw plan op te laten maken. 
(afb.5)

Te sober, zo moest Kocks chef Grinwis echter 
later waarschuwen, was ook weer niet goed. De 
nieuwe Hervormde Kerk van Den Helder- 
Willemsoord (1838-'39 door Koek in 
samenwerking met Dansdorp) stak in zijn ogen 
wel zeer schamel af bij de nabijgelegen Marine- 
etablissement (37). Regelmatig moest Grinwis zijn 
opzichter tegen Den Haag in bescherming nemen, 
en de weinige luxe, die deze soms nog durfde toe 
te passen, ten overstaan van weinig kunstzinnig 
aangelegde departementsklerken verdedigen. 
Maar zeer eenvoudige klokgevels van baksteen, 
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Afb.6 Den Helder, St. Petrus & Paulus, voorgevel. Gebouwd 
1839-MO naar ontwerp van opz. H.H. Dansdorp. Foto van 
de auteur, 1985.

grotere opdrachten als de katholieke kerken van 
Den Helder (1839-'40) (afb.6) en Edam (1846-'47) 
het meeste wat erin zat.

Alleen: ook bij alle betrachte soberheid slaagde 
Dansdorp er wel vaak in om harmonische, goed 
geproportioneerde kerkjes af te leveren. Zijn 
ontwerpen voor het armoedige Petten 
demonstreren het ‘kwaliteitsverschil' tussen 
Dansdorp en zijn Gelderse collega Dibbets 
afdoende. Ook in Petten dwong de geldnood de 
ontwerper tot steeds verdergaande 
vereenvoudiging. Compositorisch is echter nóch 
op zijn eerste project (1840), op f8000 begroot (te 
duur), nóch op zijn tweede project (1841), op 
f4000 begroot (te duur), nóch op zijn derde 
project (1842), dat slechts door de kerk geheel in 
hout te ontwerpen, op f3400 begroot kon worden, 
veel aan te merken. Met een minimum aan 
middelen weet Dansdorp toch een maximum aan 
evenwichtigheid te bereiken. Toen in 1844 
ingenieur J. Ortt van Schonauwen de taak kreeg 
het definitieve ontwerp te leveren - Dansdorp was 
kennelijk na het vertrek van Grinwis een beetje uit 
de gratie geraakt - was het resultaat heel wat 
minder bevredigend, (afb. 7) De 'toren' is veel te 
klein van stuk, de overzichtelijke en gelijkmatige 
geleding van het schip, bij Dansdorp door de 
afwisseling van rondboogvensters en lisenen 
bereikt, ontbreekt. De ramen in de voorgevel zijn 
nu noch qua vorm, noch qua locatie in een 
duidelijk verband met elkaar gebracht.

Dansdorps roem was toen echter enigszins 
tanende. Tot dan toe was hem herhaaldelijk door

Afb.7 Petten, N.H. Kerk Van boven naar beneden: Drie 
projecten van opz. H.H. Dansdorp, d.d. december 1840, 
februari 1841 en juni 1842 en het vijfde project voor deze 
kerk van ir. J. Ortt van Schonauwen, d.d. februari 1844. 
Tekeningen van de auteur naar Top Atlas RANH, resp de 
nrs. RW 941, RW 946, RW 942 en RW 945.

zijn meerderen lof toegezwaaid (38), maar in het 
vervolg was niet iedereen meer even lovend. 
Terwijl het Pettense kerkbestuur zich nog over zijn 
activiteiten zeer enthousiast getoond had (39), 
waren Dansdorps opdrachtgevers in het naburige 
Zijpe een paar jaar later minder tevreden. De 
neogotische variant voor Zuidzijpe werd zonder 
commentaar terzijde geschoven. Het langgerekte 
octagon, waar Dansdorp Noordzijpe mee bedacht 
had, werd vanwege de plattegrond als bedehuis 
voor hervormden weinig geschikt geacht, en als te 
duur verworpen. Een kortere, bredere kerk, zo 
voegde men eraan toe, zou beslist goedkoper zijn 
- dit ongetwijfeld indachtig de wiskundige regel 
dat van alle vierhoeken het vierkant de vorm is die 
bij een minimale omtrek (muren) een maximale 
oppervlakte (zitplaatsen) biedt. Het liefst zag men 
nog twee vrijwel gelijke kerken gebouwd - dat 
scheelde ook weer aan ruzie en naijver binnen de 
gemeente - waarbij alleen die voor Noordzijpe als 
bijkerk wel wat lager worden kon (40).

De kieskeurige kerkvoogden werden vervolgens

door de opzichter op hun wenken bediend, maar 
geldgebrek deed de hele operatie op de lange 
baan belanden. Uiteindelijk zijn de oude, even 
eerder volslagen onbruikbaar verklaarde, kerken 
gewoon hersteld.

Veel belangrijker, want publiek, was Dansdorps 
afgang met zijn Haarlemse Josefkerk- anders kan 
men het niet noemen - in de Bouwkundige 
Bijdragen: het belangrijkste forum voor 
architectonische vraagstukken binnen de 
vaderlandse pers, en het hoogste wat in deze 
jaren voor een bouwkundige binnen de nationale 
grenzen te bereiken was. (afb.8) Na publicatie van 
de bouwtekeningen, met toelichting door de 
ontwerper (41), meldde zich uit het hoge noorden 
Servaas de Jong voor een venijnige kritiek.

Niet, aldus De Jong, dat Dansdorps kerk nu 
zoveel slechter was dan andere: deze soort was 
sedert enige jaren rijkelijk in ons land 
vertegenwoordigd. Zolang hun makers, de 
incompetente metselbazen en timmerlieden die al 
decennia lang het architectonische klimaat 
bedierven, zich koest hielden, had hij hen 
genadelijk ontzien. Nu echter één van hen de 
impertinentie begaat een dergelijk wanproduct 
publiekelijk ter navolging aan te prijzen, heeft hij 
gemeend niet langer te mogen zwijgen. Want niets 
deugt in zijn ogen aan Dansdorps kerk. De 
constructie is gebrekkig, de zuilen in het interieur 
zijn voor de middenbeuk naar verhouding veel te 
klein en de altaarornamiek is van een 
smakeloosheid zoals tot op heden alleen de 
rococo wist voort te brengen.

Vooral de voorgevel moet het ontgelden. Zij:

'heeft tot centrum een grieksch portiek, met deuren en 
glasramen in modernen trant, zonder karakter. Het bovenste 
gedeelte der raamstijlen is de spitsbogenstijl, vrij slecht 
gevolgd. De blinde muren naast het portiek, zijn hun aanzien 
stellig aan geen' griekschen Bouwmeester verschuldigd, zoo 
als de kolommen en het frontispice. Maar wat beduidt toch dat 
basement in den rustteken stijl met een keldervenster, waarop 
een tuinkoepel *a la Vignola' prijkt, hetwelk alles te zamen 
boven op het Grieksche frontispice rust, geaccompagneerd 
door twee reusachtige consoles, welke niet dragende maar 
liggende zijn, en slechts als doelloze krullen kunnen worden 
beschouwd. (...)

Is dat vooruitgang op het gebied der Bouwkunst! Zijn dat de 
modellen, waarin de leden des Genootschaps, steun voor hun 
beroep en voor hunne studiën moeten vinden! Is dat het werk, 
waaruit onze naburen zullen zien, op welken trap van kennis 
ook wij in de Bouwkunst staan? Zijn dat de bewijzen, waaruit 
de nakomelingschap eenmaal zal weten, hoe groot ook wij Ao. 
1845 in de kennis der Architectonische schoonheidsvormen 
waren?

Bedroevend, zeer bedroevend zou het antwoord op deze 
vragen zijn, indien niet de innerlijke overtuiging ons ware 
bijgebleven, dat de Redactie het plan c.a. der 
nieuwgebouwde kerk, op het Bagijnhof te Haarlem, alleenlijk 
heeft geplaatst, om haren lezers te doen opmerken, niet, hoe 
men bouwen moet, maar hoe men zulks niet behoort te doen' 
(42).

Een reactie kon natuurlijk niet uitblijven.
Eerst trachtte nog de Utrechtse stadsopzichter 

C.A. Boll van Buuren het voor Dansdorp op te 
nemen, maar zijn pleidooi kwam er voornamelijk 
op neer dat de kerk van zijn collega, hoe 
onbeduidend deze ook in internationale context 
wezen mocht, toch voor Nederland één van de 101



Afb.8 Haarlem, St. Josef. Project voor de voorgeval van opz. 
H.H. Dansdorp, 1841-'43 uitgevoerd. Zijn 'Magnum Opus', 
dat onderwerp van polemiek in de Bouwkundige Bijdragen 
werd. Foto Top Atlas Gem. Archief Haarlem, no. 52-1006.

betere exemplaren binnen het genre vormde (43). 
Logisch, dat Dansdorp daar weinig tevreden

mee is. Integendeel: hij is verbolgen over de 
onheuse behandeling die hem ten deel gevallen 
is, speciaal gekrenkt dat zijn fraaie toren als een 
tuinkoepel is weggehoond. Ofschoon hij eigenlijk, 
zoals hij de redactie schrijft, liever "met dat 
geschrijf niet te doen wilde hebben, dewijl mijne 
betrekking zulks moeyelijk veroorloofd", ziet hij in 
dat hij de handschoen niet kan laten liggen (44). 
Maar zijn bijdrage aan de discussie maakt het 
alleen maar erger, doordat de opzichter meent 
serieus op de meest sarcastische schimpscheut 
van De Jong in te moeten gaan. Hij acht de 
redactie van de Bijdragen te fatsoenlijk om zijn 
ontwerp met valse bijbedoelingen te publiceren, te 
publiceren als een voorbeeld van hoe men niet 
moet bouwen. Nee, niet genoeg, Dansdorp moet 
daar ook nog aan toevoegen dat hij het ervoor 
houdt, "en dit is de oorzaak der plaatsing, dat er 
wezenlijke bouwkunstige verdiensten in moeten 
aanwezig zijn" (45). Ook en détail denkt de 
opzichter alle speldeprikken stuk voor stuk 
uitvoerig te moeten weerleggen. Om, ter afsluiting, 
een voorbeeld te geven, dat duidelijk maakt hoe 
weinig hij van de strekking van De Jongs betoog 
gesnapt heeft: "De twee reusachtige consoles", zo 
luidt zijn verdediging, "zijn niet doelloos, daar 
dezelve dienen om de kap en het dak af te sluiten, 
en alzoo onmisbaar zijn".

102 Hij bevestigt hiermee exact datgene waar De

Jong hem van beschuldigd heeft: van het 
misbruiken van architectonische elementen om 
een zwakke compositie te camoufleren, van het 
willekeurig combineren van motieven van geheel 
verschillende herkomst zonder de oorzaken van 
hun ontstaan en zonder hun oorspronkelijke 
functie en betekenis te kennen, laat staan te 
kunnen bevatten. Daarin echter stond de 
Provinciale Opzichter van Rijkswaterstaat in 
Noord-Holland, Hermanus Hendrik Dansdorp, in 
het tweede kwart van de negentiende eeuw niet 
alleen.

NOTEN

Gebruikte afkortingen: DG=Directeur-generaal van 
R.K.Eredienst, G=Gouvemeur, Gld=Gelderiand, 
HI=Hoofdingenieur, lr=lngenieur, KV=Kerkvoogdij, 
NH=Noord-Holland, Opz=Opzichter, P=Pastoor, 
PB=Archief Provinciaal Bestuur, PC=Provinciaal College 
van Toezicht, RW=Archief Rijkswaterstaat.
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MATERIAAL VOOR DE
KENNIS OVER
MATERIAALGEBRUIK IN DE
19DE-EEUWSE
BOUWKUNST.

Bespreking van Zink in Nederland, Gietijzer in 
Nederland, Terracotta in Nederland en Lood in 
Nederland van MEINDERT STOKROOS

Aanleiding voor het schrijven van deze recensie is het 
verschijnen van het boek 'LOOD IN NEDERLAND' in 
december 1988. Het vormt een onderdeel van een 
serie, uitgegeven door het Gemeentelijk Bureau 
Monumentenzorg in Amsterdam. Reden om alle reeds 
verschenen delen te bespreken.

De laatste jaren is sprake van een sterk toegenomen 
belangstelling voor de 19de-eeuwse architectuur. Deze 
opmerking is natuurlijk een open deur, zeker in De 
Sluitsteen, aangezien dit tijdschrift een treffende 
illustratie is van deze toegenomen interesse. Het 
merendeel van de studies over 19de-eeuwse 
architectuur is gewijd aan één architect of een enkel 
bouwwerk. Het getuigt daarom van originaliteit om 
‘materiaal' als onderwerp van onderzoek te nemen, 
zoals M. Stokroos heeft gedaan. Dit resulteerde in vier 
boekjes, getiteld Zink in Nederland, Gietijzer in 
Nederland, Terracotta in Nederland en het onlangs 
verschenen Lood in Nederland. In de eerste drie 
publicaties staat de 19de eeuw centraal, in 
tegenstelling tot het laatstgenoemde deel, dat als 
ondertitel heeft: 'het gebruik van lood in voorbije 
eeuwen'. Ook in dit boek komt de 19de eeuw echter 
uitgebreid ter sprake.

De boeken voorzien in een leemte, aangezien 
'materiaal' in de 19de-eeuwse architectuurdebatten een 
grote rol speelde. Stokroos maakt duidelijk dat sprake is 
van een eerste verkenning; een afgerond beeld is niet 
nagestreefd. De boeken worden gekenmerkt door hun 
'populaire' opzet. Deze opmerking is niet negatief 
bedoeld, integendeel: het strekt de auteur tot eer met 
een onderwerp als materiaalgebruik, een aspect van de 
architectuurgeschiedenis dat niet iedereen het meest 
aanspreekt, toch een breed lezerspubliek te bereiken. 
Dit laatste is overduidelijk het geval; twee deeltjes zijn 
reeds toe aan de tweede druk. Een belangrijke reden 
hiervoor is dat de boeken vlot zijn geschreven en rijk 
geïllustreerd. Let wel: "vlot geschreven" wil niet zeggen 
'voor de vuist weg geschreven". De boeken zijn 
resultaat van een uitgebreid archief- en
literatuuronderzoek.

De opzet is als volgt: de auteur begint met een 
beschrijving van het materiaal, hoe het bereid en 
toegepast werd en wat de kenmerken/varianten waren. 
Vervolgens behandelt hij de belangrijkste fabrieken die 
het materiaal vervaardigden en geeft tenslotte een 
aantal voorbeelden. In alle delen wordt de tekst door 
prachtig fotomateriaal aangevuld.

ZINK IN NEDERLAND

Het gebruik van het materiaal zink In de 19e eeuw.

In de eerste paragrafen van dit boek schenkt 
Stokroos aandacht aan de aard van het materiaal, de 
winning, de vrij ingewikkelde bereidingswijzen -de 
zogenaamde Engelse, Luikse en Silezische methode-, 
de toepassingen door de eeuwen heen en de situatie in -| gg



Het Concertgebouw aan de van Baerlestraat te Amsterdam. 
Hoewel bij de recente restauratie en verbouwing op weinig 
bespaard is, zijn de op deze foto nog aanwezige 
ornamenten als zinken klauwstukken en pinakels, die zich 
op de zolders van de hoektorens bevonden, jammer 
genoeg, niet teruggekomen. Foto: Gemeentelijke 
Archiefdienst.

Nederland.
Daarna worden het zinkwit, het bladzink en het 

gegalvaniseerd ijzer behandeld. Zinkwit, een 
poedervormige zinkoxyde met pigmentaire 
eigenschappen vormde een niet-giftig alternatief voor 
het loodwit. Het bladzink werd onder meer gebruikt voor 
dakbedekking. De auteur vermeld de voor- en nadelen 
van zinken dakbedekking en verschillende wijzen van 
dekken met zink. Onder galvaniseren wordt het 
onderdompelen in gesmolten zink verstaan.

Uitvoerig staat Stokroos stil bij de bewerking van het 
zink: het zogenaamde drijven of drukken op een 
draaibank, het stampen van bladzink en het gieten van 
zink.

Over de omvang van de zinkproduktie binnen de 
Nederlandse metaalnijverheid bestaat (nog) geen 
duidelijkheid, wel over het feit dat de fabrikanten vaak 
over de landsgrenzen keken.

Na het verstrekken van deze basiskennis over zink, 
behandelt Stokroos de fabrieken die het materiaal 
vervaardigden, waarbij hij veel informatie geeft over het 
produktieproces en over de afgeleverde produkten (en 
meningen daarover). Achtereenvolgens schenkt de 
auteur aandacht aan de fabriek van F.W. Braat te Delft, 
van Schutz te Zeist, van Wurfbain, Gerritzen en 
Rodenhuis te Arnhem en van J.T. Scholte te 
Amsterdam.

Voor de voorbeelden van gebouwen waar gebruik is 
gemaakt van zink, beperkt Stokroos zich tot 
Amsterdam, op één uitzondering na: het 
belangwekkende en enigszins miskende landhuis De 
Paauw in Wassenaar. Bij de beschrijving van de 
voorbeelden voegt de schrijver bijzonderheden over 
zink toe, zodat het materiaal dat hij aan het begin van 
het boekje aandraagt meer gaat leven. Zo wordt aan de 
hand van enkele objecten -een aanmoediging om zelf 
ter plekke te gaan kijken- getoond hoe men bladzink 
van gegoten zink kan onderscheiden. Over het feit dat 
de zinken ornamentiek een wezenlijk bestanddeel 
uitmaakt van gebouwen als Stadsschouwburg, het 
Centraal Station, de Hollandsche Manege en het 
Concertgebouw kan na lezing geen twijfel meer 
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GIETIJZER IN NEDERLAND

Het gebruik van gietijzer In de 19e eeuw.

Ook in dit boek worden eerst de basisgegevens over 
de samenstelling en bereiding van het materiaal 
verstrekt. "Gietijzer is bros van aard, maar kan echter 
goed resonnanties en drukkrachten opnemen. Het heeft 
een redelijke trekvastheid, maar zeer weinig rek en 
heeft vanuit constructief opzicht wat beperkingen". Deze 
karakterisering vindt men in een kort historisch 
overzicht. Vervolgens wordt ingegaan op de 
ijzerbereiding (met veel aandacht voor de hoogoven), 
de ijzerertsen en de houtskool. Belangrijk voor de 
kennis over het gebruik van gietijzer in de architectuur 
zijn de gegevens over het vormen. Bij de gieterij maakte 
men gebruik van modellen waarvan in zand of leem een 
afdruk werd gemaakt, waarin het vloeibare ijzer werd 
gegoten. Voor een beeld van de Nederlandse 19de- 
eeuwse ijzerindustrie moet men niet denken aan het 
complex te IJmuiden, maar aan kleinschalige 
ambachtelijke bedrijfjes, die onder het hoofdje "het 
vakmanschap' worden beschreven. Stokroos geeft 
enige aanwijzingen om gietijzer -dat vaak schuil gaat 
achter een verflaag- te herkennen: evenals smeedijzer 
is het magnetisch. Beide soorten roesten. Het verschil 
is: "Gietijzer wordt bedekt met een egale roestbruine 
laag. Smeedijzer daarentegen roest vaak laagsgewijs 
waarbij deformatie optreedt; het gaat zwellen. Gietijzer 
is breukgevoelig en breekt af onder belasting. 
Smeedijzer is taai en zal gaan buigen. Oplettendheid 
blijft echter geboden, vooral wanneer men smeedwerk 
in gietwerk nabootst, zoals dat aan het einde van de 
eeuw gebeurde bij hekwerken. In zo'n geval ontbreken 
dan bijvoorbeeld in het 'smeedwerk' de klinknagels".

De fabrieken die in het boek behandeld worden zijn: 
de Deventer ijzergieterij, de ijzergieterij van Wispelwey 
te Zwolle, de ijzergieterij van Schretlen te Leiden, de 
ijzergieterij van Enthoven te 's-Gravenhage, de 
ijzergieterij "De Prins van Oranje" te 's-Gravenhage en 
de fabriek van Becht en Dyserinck te Amsterdam. Ook 
dit boek wordt voor een groot deel gevuld met 
voorbeelden; niet allleen uit Amsterdam, zoals in het 
deel over zink, maar uit heel Nederland. Stokroos 
beoogde waarschijnlijk een rijke schakering te geven: 
van eenvoudige objecten als een waterpomp, een 
molenas en een onbenullig kanon te Hoorn tot de 
decoratie aan het onlangs verdwenen St. 
Jacobsgesticht te Amsterdam. Van onderdelen als 
deurpanelen tot geheel in gietijzer opgetrokken 
gebouwen als het reeds lang verdwenen Paleis voor 
Volksvlijt te Amsterdam. Het is jammer dat de zes 
lantaarns rond het Paleis op de Dam van M.G. Tetar van 
Elven, die door E. Graeme Robertson en Joan 
Robertson inhun boek Cast Iran Decoration. A world 
Survey. (Londen 1977) zo geprezen worden, in dit boek 
ontbreken. Klaarblijkelijk veronderstelde de auteur deze 
voorbeelden bij het lezerspubliek zo bekend, dat hij 
afbeelding daarvan niet noodzakelijk achtte.

TERRA COTTA IN NEDERLAND

Het gebruik van terra cotta en kunststeen in de 19e 
eeuw.

De ondertitel van dit boek duidt reeds aan dat hier 
sprake is van een complexere materie. Dat maakt de 
auteur duidelijk in de begripsbepaling. Er zijn, aldus 
Stokroos, in feite twee soorten kunststeen: "één waarbij 
de grondstoffen worden gemengd, gevormd, gedroogd 
en in ovens gebakken, en een waarvan de steenachtige 
eigenschappen worden verkregen door de 
verschillende grondstoffen chemisch op elkaar te laten 
inwerken".

De tweede groep komt in het tweede deel van het 
boek aan de orde en wordt door Stokroos betiteld als 
kunststeen. Onder de eerste soort kunststeen -die om 
verwarring te voorkomen niet meer als zodanig wordt 
aangeduid- vallen baksteen én terra cotta. Onder dit 
laatste verstaat de schrijver: ongeglazuurd aardewerk, 
of om met de 19de-eeuwer Van der Kloes te spreken: 
"het vrije ornament in gebakken steen'. De baksteen 
blijft in de studie buiten beschouwing.

Na een historische inleiding volgen paragrafen over 
de vervaardiging van terra cotta. Dit was een 
omvangrijk procédé eerst moest de klei geschikt 
gemaakt worden voor bewerking, vervolgens werd de 
gezuiverde klei -al dan niet met behulp van mallen- 
gemodelleerd, daarna gedroogd en tenslotte gebakken. 
De producent van terra cotta presenteerde zijn aanbod 
in modelbladen, waaruit gekozen kon worden, vaak 
moest hij zijn produkten aanpassen, alvorens zij aan 
een bouwwerk bevestigd konden worden.

Aan de volgende fabrieken schenkt Stokroos ruime 
aandacht: de terra cotta-fabriek van Martin te Zeist die 
kort na 1840 begon met de produktie van het materiaal, 
de fabriek van Stoeller te Arnhem, de Utrechtse terra 
cottafabriek en de fabriek van Grolleman in Deventer.

Evenals in het deeltje over zink vindt men bij de 
behandelde voorbeelden nog meer informatie over het 
materiaal. Uit de beschrijving van het pand 
Keizersgracht 452 te Amsterdam (woonhuis Fuld' van C. 
Oudshoorn) blijkt dat om financiële redenen voor terra 
cotta (in plaats van natuursteen) gekozen is. Dit is één 
van de oorzaken van het succes van dit materiaal: op 
relatief goedkope wijze de suggestie van natuursteen 
tot stand brengen.

Het thema van het tweede deel van het boekje is, 
zoals gezegd, kunststeen. Mortel (vanaf de 18de eeuw 
toegepast) diende als basis voor zowel metselspecie 
als bouwstenen en architectonische onderdelen. Voorts 
gaat de auteur in op het zgn. Roman- of Parkercement, 
dat gebrand werd uit mergelgesteenten die veel klei 
bevatten. Belangrijker is het Portlandcement, zo 
geheten vanwege de gelijkenis met Portlandsteen. 
Portlandcement, een mengsel van gebluste kalk en klei, 
werd voor het pleisteren van gevels veel toegepast.
Voor het trekken van lijstwerken en profielen van dit 
materiaal "werden houten met plaatijzer of zink 
beslagen mallen gebruikt die waren uitgezaagd 
overeenkomstig het gewenste profiel. Deze werden 
langs tegen de muur gespijkerde regels voortbewogen. 
Bij bogen werd de mal op een lat bevestigd die om een 
in het middelpunt ingeslagen spijker werd bewogen". 
Portlandcement werd verder veel toegepast voor 
bouwornamenten, waarvan Stokroos enkele 
voorbeelden laat zien. Het vormde samen met zand, 
gemalen kalksteen en kiezelzuur een bestanddeel van 
Ransome kunstzandsteen.

Het laatste soort kunststeen dat beschreven wordt is 
kalkzandsteen, een mengsel van kalk en zand dat 
geperst wordt.

De fabrieken die ter sprake komen zijn: de 
Nederlandsche cementsteenfabriek te Vrijenban (ook 
wel aangeduid als de firma Lindo) en de 
Nederlandsche Kunstzandsteenfabriek tussen Velsen 
en IJmuiden.

Na het geven van slechts een drietal voorbeelden 
noemt Stokroos nog enkele andere materialen: 
oliecement, de kunststeen van de heer Soetens uit 
's Gravenhage, guttapercha (vervaardigd uit melksap 
van tropische planten) en papier maché, carton pierre 
en papierstuc. De laatste soorten -waartussen het 
verschil mij niet geheel duidelijk wordt- dienden ter 
vervanging van gegoten gips of houtsnijwerk.

Loden brievenbus aan het vm. Jan Willem Brouwerplein te 
Amsterdam. Foto: Dienst Openbare werken Amsterdam.

LOOD IN NEDERLAND

Het gebruik van lood in voorbije eeuwen.

De opzet van het laatste boek, wijkt, zoals gezegd, 
enigszins af van de voorgaande publicaties, daar de 
aandacht niet louter gericht is op de 19de eeuw.
Begrijpelijk, want lood werd vanaf de middeleeuwen 
veel toegepast. Voor de auteur was het derhalve geen 
geringe opgave een overzicht te geven.

Evenals in de vorige deeltjes behandelt Stokroos 
eerst de eigenschappen, de winning en de 
vervaardiging van lood om vervolgens in te gaan op het 
gebruik daarvan door de eeuwen heen. Het overzicht 
van verschillende types lood op pagina 9 is bij eerste 
lezing vrij verwarrend. Gelukkig licht de auteur op de 
volgende pagina's het een en ander nader toe. Zo gaat 
hij dieper in op het vervaardigen van platen van lood 
(oftewel het platlood), waarbij men gesmolten lood over 
een iets aflopende tafel -een soort langwerpige 
biljarttafel liet uitvloeien en vervolgens afstreek door 
middel van een rei. Soms werden de platen naderhand 
nog geplet. Verder bespreekt Stokroos het vervaardigen 
van rondlood. Hieronder worden ronde pijpen verstaan, 
die men gebruikte om water te geleiden.

Slechts aan één fabriek is een paragraaf gewijd: de 
Koniklijke Nederlandse Lood- en Zinkpletterij, voorheen 
A.D. Hamburger te Utrecht. Wel komen nog enkele 
loodgietersbedrijven ter sprake, nadat Stokroos eerst 
ingegaan is op de verfstof loodwit. Het werk van de 
loodgieter beschrijft hij aan de hand van schaarse 
archivalia, die door hem opgedoken zijn. Een 
belangrijke werkzaamheid was het repareren en 
onderhoud van pompen, totdat in de 19de eeuw de 
waterleiding haar intree deed.

Na noodzakelijke informatie over de gereedschappen 
van de loodgieter, het solderen en de handelsvormen 
van lood, waarbij een onderscheid qua gewicht werd 
gemaakt, volgen boeiende paragrafen over de 
toepassing van het materiaal. Daarbij wordt ruimschoots 
aandacht besteed aan dakbedekkingen, goten, 
afvoeren en vergaarbakken, aan waterpompen en aan 
(wat zo mooi wordt aangeduid) secreten en 
stankbakken.

Daarna komt de auteur met technische informatie. Hij 
verstrekt gegevens over het gieten van lood en -bij wijze 
van curiositeit- het künstlood van Soeters (de heer 
Soeters kwamen wij overigens al tegen in het deel over 
terra cotta).

Het aantal voorbeelden waarmee het boek afgesloten 
wordt, is veel geringer dan in de andere delen. Vooral is 
dit het geval met de puur kunstzinnige produkten. Dat 
ligt aan het feit, dat lood minder spectaculaire 
toepassingen heeft gehad dan de materialen die de 
'hoofdrol' spelen in de voorgaande boekjes. Lood Q5



vormde wel een wezenlijk onderdeel van het bouwen, 
waarvan de veelsoortige praktische toepassingen 
getuigen. Deze toepassingen - en hun veelal 
ambachtelijk fraaie verwerking - krijgen van Stokroos de 
ruime aandacht die ze verdienen.

Resumerend kan men stellen dat Stokroos een schat 
aan gegevens over het materiaalgebruik in de 19de 
eeuw levert. Het onderzoek naar de bouwkunst van 
deze periode kan hiervan dan ook profiteren (waarover 
straks meer). De vier deeltjes zijn voor de 
monumentenzorgers wellicht van nog groter gewicht.
Nu men in Nederland eindelijk is overgegaan tot 
behoud en conservering van 19de-eeuwse 
monumenten, is het vanzelfsprekend van belang te 
weten uit welke materialen de gebouwen opgetrokken 
zijn en hoe deze in de vorige eeuw vervaardigd en 
aangebracht werden. Voorts toont Stokroos aan dat de 
materialen zink, gietijzer, terra cötta, allerlei kunststenen 
en lood -zij het in mindere mate- een wezenlijk 
bestanddeel uitmaken van de 19de-eeuwse gebouwen. 
Neem bijvoorbeeld kammen op een dak van een 
gebouw: door deze te verwijderen ondergaat een 
gebouw veelal net zo'n ingrijpende verandering als 
wanneer men iemand kaal scheert. Het Concertgebouw 
bijvoorbeeld heeft van een dergelijke kaalslag op het 
dak sterk geleden. En niet alleen het Concertgebouw. 
Tegenwoordig is bij restauraties zuinigheid troef. Men 
tracht de bouwmassa in goede staat te brengen of te 
houden, ten koste van de "frutseltjes". Het resultaat is 
dan ook helaas veelal vrij pover. Men denke zich het 
Rijksmuseum zonder de ornamentiek op het dak eens 
in!

Tenslotte wil ik terugkomen op de rol van de 
materialen in de 19de-eeuwse architectuur (discussies). 
Stokroos rept er af en toe in zijn werkjes over, maar gaat 
er niet dieper op in (hetgeen ook niet de opzet was en 
hem dan ook niet valt aan te rekenen). Een van de 
gebouwen die inzet was van discussies was het Paleis 
voor Volksvlijt te Amsterdam, gebouwd door C. 
Outshoorn (1858 e.v.) en in 1929 afgebrand. Stokroos 
laat het boek 'Gietijzer in Nederland' beginnen met een 
bericht in het Algemeen Handelsblad na de ramp: 
"Daarom is het Paleis voor Volksvlijt van overbodigheid 
in elkaar getuimeld, een vlammende mutserd voor de 
engel boven, wiens gezwollen hoogdravendheid niet 
meer was van deze tijd". Toen het paleis verrees waren 
de meningen heel wat genuanceerder. Arie de Groot 
geeft in zijn artikel "Rationeel en functioneel bouwen 
1840-1920" (in: 'Het Nieuwe Bouwen,
Voorgeschiedenis', Delft 1982, p. 29-30) de kritiek van 
de architect J.H. Lehman weer. Eén van zijn punten was 
dat het paleis was opgevat als monumentale 
architectuur met eeuwigheidswaarde (in tegenstelling 
tot het Londense Crystal Palace). Hij achtte het ijzer als 
hoofdmateriaal voor een dergelijk gebouw dan ook niet 
geschikt. Bezwaren waren er dus niet tegen het 
materiaal op zich, maar tegen de wijze waarop het 
gebruikt werd. Van gelijke aard was m.i. de kritiek uit 
1847 die Stokroos op p. 51 van het deeltje over terra 
cotta geeft: 'De baksteen in de Nieuwe Kerk (te 
Amsterdam) werd gepleisterd, de gehouwen steen 
geschilderd en het zink kreeg de vorm "die den 
gehouwen steen alleen toekomt"'.

Opvallend is dat in de boekjes vaak gewag wordt 
gemaakt van Duitse invloeden, waarbij een paar keer 
de naam K.F. Schinkel valt (Zink p.20 en 32, Gietijzer 
p.42-2, Terra cotta p.7). De invloed van Schinkel en zijn 
talrijke leerlingen op het gebied van de Nederlandse 
architectuurtheorie rond het midden van de eeuw was 
zeer groot. Het is goed mogelijk dat zijn opvattingen 
over materiaalgebruik ook een niet geringe uitwerking 
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betreft het gebruik van nieuwe materialen als zink en 
terra cotta, als het toepassen van ongepleisterde 
baksteen gevels (denk aan de Friedrich Werdersche 
Kirche te Berlijn). Dit laatste lijkt in tegenspraak met het 
welbekende beeld van de Nederlandse architectuur tot 
in de jaren ‘70: de pleisterwoede waar onder meer J.A. 
Alberdingk Thijm zich zo tegen verzette. Reeds vanaf 
de jaren '40 streefden architecten als A.N. Godefroy 
echter het gebruik van ongepleisterde baksteenwanden 
na. De kampioen van het gebruik van materialen zink, 
gietijzer en terra cotta in Nederland is W.N. Rosé, 
architect van Bronbeek te Arnhem, het gebouw van de 
Hoge Raad te Den Haag (gesloopt), de gietijzeren 
overkapping van de Ridderzaal aldaar (weer 
verdwenen), het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam 
(verwoest) en het voormalige Ministerie van Koloniën, 
tegenover het Mauritshuis te Den Haag (pas 
gerestaureerd).

Op aandrang van Rosé begon de terra cottafabriek 
van Martin te Zeist met het produceren van 
architectonische versierselen, zo lezen wij in het deel 
over terra cotta. Rosé maakte dan ook goed gebruik 
van dit materiaal, evenals collega's.

Blijkt dus rond het midden van de eeuw enthousiasme 
voor de nieuwe materialen, mits goed toegepast, vanaf 
de jaren '70 wordt dat anders. Het beste kan dat 
geïllustreerd worden aan de hand van de reputatie van 
W.N. Rosé: van één van de meest gezaghebbende tot 
één van de meest verafschuwde architecten. Centraal 
komt in de laatste decennia van de 19de eeuw het 
materiaal baksteen te staan. De bouwwerken uit de 
16de en 17de eeuw werden toentertijd als voorbeeld 
aanbevolen met aandacht voor sierverbanden in het 
metselwerk. Het gebruik van zink, gietijzer en terra cotta 
leefde weliswaar nog voort, de geestdrift was bij veel 
architecten enigszins bekoeld. Het citaat van Berlage 
uit 1889 waarmee Stokroos het deeltje over zink laat 
beginnen spreekt boekdelen: "Maar Mijnheer, ge zijt 
een leugenaar, gij bedriegt de menschen. En wat zie ik 
daar! Uw consoles, en wat voor consoles, van geslagen 
zink geloof ik, hebt ge onder aan uw balken gespijkerd 
en deze nog grijs geschilderd, bah! wat een kleur!'.

Berlage krijgt van mij niet het laatste woord. Gesteld 
moet worden dat Stokroos voorbeeldige en zeer 
leesbare studies het licht deed zien. Het Gemeentelijk 
Bureau Monumentenzorg te Amsterdam droeg zorg 
voor een goede uitvoering tegen een lage prijs.

De vier deeltjes -als neerslag van goede 
materiaalbeheersing- kan ik dan ook een ieder 
aanbevelen.

Coert Peter Krabbe

De verkoopprijzen van de boekjes Lood in 
Nederland, Terra cotta in Nederland, Zink in 
Nederland en Gietijzer In Nederland bedragen resp. 
f. 16,-, f. 16,-, f. 12,50, en f. 14,-.

Zij zijn bij het Bureau Monumentenzorg te Amsterdam 
(Keizersgracht 123, 1015 CJ Amsterdam) te verkrijgen 
onder vermelding van de titel en kunnen franco worden 
toegezonden na overmaking van het bedrag op 
bankrekeningnummer 94.96.14.378 van de Verenigde 
Spaarbank, Damrak 53 te Amsterdam ten gunste van 
het Bureau Monumentenzorg-Amsterdam publikaties, 
onder vermelding van de gewenste boektitel.

Postgiro van de bank: nr. 15368

DE RAFELRAND VAN DE MONUMENTENZORG
Door onze regionale afdeling Noordoost werd 

bericht dat er zich in de gemeente Veendam in 
Groningen enige Jugendstilpanden bevinden, 
waarvan er een met sloop wordt bedreigd. Tevens 
werd daarbij de argumentatie van de Werkgroep 
Jugendstilarchitectuur Veendam overlegd met een 
verzoek tot ondersteuning. Het CG kon deze 
onder toevoeging van enkele nadere opmerkingen 
volledig onderschrijven. Het liet de gemeente 
weten:

“De Jugendstil in Nederland, die sedert het 
proefschrift van Louis Gans uit 1960 wel wordt 
aangeduid als 'Nieuwe Kunst', draagt om 
verschillende redenen een bijzonder cachet. Veel 
meer dan elders in Europa heeft ze hier aan 
kunnen sluiten bij de bestaande romantische 
'neo'stijlen, waardoor een harmonische integratie 
mogelijk werd. Uitgaande van het werk van de 
naamgever van het genootschap, P.J.H. Cuypers, 
de architect van het Rijksmuseum te Amsterdam, 
en dat van de 'grondlegger' van de moderne 
architectuur in Nederland, H.P. Berlage, valt dit 
goed te toetsen. Cuypers wees mét Berlage de 
Franse Art Nouveau af vanwege de grilligheid en 
de miskenning van constructieve principes en het 
materiaaleigene. Zelf droeg hij een bouwkunst uit 
op 'rationele' en 'organische' grondslag. Dit hield 
in dat de plattegrond, gedicteerd door het 
rationele programma van eisen, als een organisme 
uit het bouwterrein voort moest te komen.

Deze beide factoren bepaalden tevens de 
interne indeling en - werkende van binnen naar 
buiten - de opstand van de gevels en hun 
aanzien. Dit verklaart Cuypers' liefde voor 
asymmetrische, 'schilderachtige' architectuur, 
zoals deze goed tot zijn recht komt in met name 
zijn woonhuizen aan de Vondelstraat te 
Amsterdam. Ten aanzien van de versiering 
huldigde hij het principe, dat iedere vorm die niet 
voortkwam uit de constructie vermeden moest 
worden. Dit rationele, organische en 
schilderachtige bouwen werd niet alleen door veel 
tijdgenoten gedeeld, maar ook door de volgende 
generatie met als prominente vertegenwoordigers, 
H.P. Berlage, K.P.C. de Bazel etc. Onder reductie 
van de historiserende 'neo'elementen, waardoor 
immers een gebouw tezeer naar het verleden 
wees, abstraheerden zij de erfenis van Cuypers 
tot de Nederlandse variant van de Jugendstil.

“De praktische toepasbaarheid, de 
doelmatigheid en maar ook de representativiteit 
van de 'Nieuwe Kunst', maakten dat deze overal in 
Nederland aftrek vond, bij voorkeur in de wat 
statusrijkere architectuur. Een aardig voorbeeld 
hiervan vormen de postkantoren van na 1900 van 
rijksbouwkundige D.E.C. Knuttel. Aldus werden 
selectief verspreid over Nederland gebouwen 
opgetrokken, die uitmunten door verzorging en 
degelijk vakwerk. Binnen een kader van 
baksteenarchitectuur werd met natuurstenen 
dorpels en lateien, tegeltableau's, glas-in- 
loodramen en siersmeedwerk een zorgvuldig 
gepland en gevarieerd resultaat bereikt. De 
aanwezigheid van dergelijke panden in Veendam

moet niet als een geïsoleerd fenomeen 
beschouwd worden. Door hun specifieke karakter 
getuigen zij van een zekere welstand en ambitie in 
het verleden, die maakten dat men zelfs zo ver in 
het achterland zich eigentijds en dus zelfbewust 
wilde manifesteren. Min of meer wordt dit al 
ingegeven door de oorspronkelijke bestemming 
van een der panden als kantoor voor de 
Nederlandsche Hypotheekbank. Deze werd 
relatief kort, nadat Berlage de toon had 
aangegeven met de kantoren voor de 
verzekeringsmaatschappij “De Nederlanden van 
1845“, gebouwd. De gevelindeling met de typisch 
zware, door een rondboog afgedekte ramen en 
toegang lijkt hierop te zijn gebaseerd. De beide 
panden aan de Beneden Oosterdiep te Veendam 
vormen al bij al een volwaardig gedenkteken van 
een periode, waarin gezocht werd naar de 
uitdrukking van zelfbewustzijn, soliditeit en 
prestige, die zonder elitair te zijn zich met allure 
liet combineren. Voor de gemeente reden te over 
om een zorgvuldige behandeling na te streven.

“Gezien het relatief zeldzame karakter en de 
toch al grootschalige uitdunning van deze 
categorie gebouwen zou het CG U willen 
adviseren om er een duidelijke plaats voor in te 
ruimen in Uw monumentenbeleid. In een tijd 
waarin architecten zich meer en meer toeleggen 
op de herbestemmingsproblematiek van 
monumentale architectuur, zou het een gemiste 
kans zijn de Jugendstilpanden in Veendam op 
voorhand aan hun lot over te laten. De ervaring 
heeft het CG niet alleen geleerd dat dit soort 
architecuur zeer geschikt is voor hergebruik. Maar 
ook dat over het algemeen voldoende 
gegadigden te vinden zijn, die een langdurige 
oplossing kunnen waarborgen. Sloop zou dan ook 
met alle kracht vermeden moeten worden. Een 
definitief verdwijnen zou bovendien spijtig zijn, nu 
de minister van WVC juist het afgelopen jaar het 
Monumenten Inventarisatie Project heeft gestart.
Hiermee zal de komende vijf jaar provinciegewijs 
alle architectuur van tussen 1850 en 1940 ter 
selectie voor 's rijks monumentenlijst worden 
geïnventariseerd. Voor Groningen zal het een 
onvoorstelbare verarming betekenen, wanneer 
deze panden uit gebrek aan slagvaardigheid 
voordien reeds gesneuveld zijn. Het CG wil dan 
ook het behoudsinitiatief van de Werkgroep 
Jugendstil van harte in Uw belangstelling 
aanbevelen."

Inmiddels is gebleken dat de 
eigenaarprojectontwikkelaar van het pand 
Beneden Oosterdiep 23 vergevorderde plannen 
tot sloop heeft. Gert van Kleef heeft geadviseerd 
de projectontwikkelaar ertoe te bewegen de 
bestaande voorgevel te integreren in het 
nieuwbouwplan, waardoor toch een tastbare 
herinnering aan de historische bebouwing 
aanwezig blijft. De ervaring leert evenwel dat daar 
niet altijd een even bevredigend resultaat uit 
voortkomt. Daarboven valt behoud te verkiezen.

BvHH, GvK
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D E  W A LB U R G  P E R S

Officiële publikaties ‘Utrecht Middeleeuwse Kerkenstad 1988’:

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

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

UTRECHT EEN HEMEL OP AARDE ISBN 906011.572.4
door drs. Marieke van Vlierden prijs f 25,—

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

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

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

Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij uitgeverij De Walburg Pers, postbus 222, 
7200 AE Zutphen, telefoon 05750-10522, postbank 2069668.
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AANNEMINGSBEDRIJF J. KNEPPERS 
Restauratiewerkzaamheden

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

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

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


