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Bernadette van Hellenberg Hubar

REDACTIONEEL

Met een zekere trots presenteert de redactie hierbij 
de nieuwe, ingrijpend veranderde Sluitsteen. Het 
moment voor een -ook qua uiterlijke vorm - meer 
professioneel tijdschrift was gekomen. Zo biedt het 
nieuwe formaat ruimere lay-out mogelijkheden, is het 
veel gemakkelijker in te binden, maar ook makkelijker 
te verzenden. Het bestuur verzorgde het contact met 
een nieuwe drukker, de ideële Stichting Grafische 
Werkplaats Maastricht, die mede door zijn 
ambachtelijke produktiewijze, voor de bescheiden 
middelen die ons ten dienste staan een produkt van 
niveau kan leveren. Onze vorige drukker - Drukkerij 
Koenen te Koningsbosch - die ons in de 
experimentele fase met raad en daad bijstond willen 
we op dit moment hartelijk danken voor zijn grote 
inzet.

In dit eerste nummer van de derde jaargang treft u als 
hoofdartikel - IN OMNI RE VINCITIMITATIONEM 
VERITAS - het relaas aan over de lotgevallen van het 
voormalige Algemeen Rijksarchief gedurende de 
afgelopen jaren in afwachting van zijn toekomstige 
lot: de "behuizing" van de nieuwe Rijksdienst voor de 
Beeldende kunst. Mede op grond van de in dit artikel 
opgenomen kunsthistorische beschrijving van het 
complex, dat ontworpen werd doorde getalenteerde 
Rijksbouwmeester Jacob van Lokhorst, valt maar één 
conclusie te trekken: het gehele complex verdient 
alleszins integrale bescherming als Rijksmonument, 
waaraan dan het toekomstige gebruik zou dienen te 
worden aangepast.

Vervolgens bevat dit nummer een artikel, over de 
Friese neogotische kerken te Roodhuis en 
Blauwhuis, voor de officiële bescherming waarvan 
momenteel terecht wordt gepleit. Beide zijn staties 
die in zekere zin de raison d’être van de genoemde 
dorpen zijn. In beide plaatsen is doorde 
aanwezigheid van een zeer betrokken, levendige 
parochie een zinvolle bestemming van de kerk 
verzekerd. Het feit dat geen van beide waardevolle 
kerken is beschermd rechtvaardigt de conclusie dat 
de bescherming ruim 10 jaar geleden van zes 
neogotische kerken in Friesland nogal willekeurig is 
geschied. Als alle architectonische en 
landschappelijke aspecten toen waren 
meegewogen, zouden beide kerken een hogere 
waardering hebben moeten krijgen dan bijvoorbeeld 
de wél beschermde St. Martinus te Dokkum.

Het verdriet over de recente afbraak van de 
Krophollerkapel van het Canisiuscollege te 
Nijmegen, bracht één onzer redacteuren tot het 
schrijven van een bevlogen necrologie, op grond 
waarvan we ons die nog eenmaal voorde geest 
kunnen halen. Aandacht voorts voor de precaire 
situatie rond de Posthoomkerk te Amsterdam. Bij de 
voorbeeldig opgezette actie voor het behoud van 
deze uit het stadsbeeld niet weg te denken 
Cuyperskerk zijn verschillende van onze actieve 
leden van de Cuypers werkgroep in de hoofdplaats, 
Pauline Hengeveld en Guido Hoogewoud, resp. als

2 voorzitter en secretaris, intensief betrokken.

Naar aanleiding van de tentoonstelling:
Berlage in de Beurs - weliswaar een voorbeeldige 
architectuurtentoonstelling, maar nauwelijks 
contemporaine achtergrondinformatie bevattend - 
tenslotte, bestaat ervan de zijde van ons 
genootschap behoefte enige kanttekeningen te 
plaatsen over de verhouding Cuypers-Berlage. 
Hoewel de tentoonstelling alweer tot het verleden 
behoort, mag een korte terugblik in een tijdschrift als 
dit niet ontbreken. Gezegd moet worden, dat de door 
de Stichting Wonen georganiseerde expositie - door 
Lily Hermans vorm gegeven - een voorbeeldige 
architectuurtentoonstelling was. Eén van de 
belangrijkste onderdelen daarvan was de locatie, de 
serene binnenruimte van de Beurs zelf. De opstelling 
van de blokvormige panelen waaraan de 
ontwerptekeningen e.d. hingen, riep associaties op 
met Berlage's heldere stedebouw. Deze indruk werd 
weer versterkt door de afsluiting door middel van 
reeksen van monumentale gestileerde 
"Berlagiaanse" torens. Voor Berlage waren torens 
immers - niet alleen kerktorens maar ook die aan 
stadhuizen en andere belangrijke gebouwen - de 
bepalers van een stadsbeeld bij uitstek. Naast de 
indrukwekkende collectie originele ontwerpen in 
waterverf, inkt en kleurpotlood - zelf 
kunstvoorwerpen van een zeer hoog gehalte - waren 
er typografie, toegepaste kunst en meubels van 
Berlage te genieten. Voorts omvatte de 
tentoonstelling een aantal verfijnde maquettes van 
zijn meest monumentale ontwerpen.
Kortom, een geslaagde expositie zover deze een 
beeld gaf van het kunnen van de grote 
bouwmeester. In het boekje:" Berlage in de beurs ”, 
een uitgave van de Stichting Wonen (Amsterdam 
1987) met de tekst van onder meer Hendrikje Bosma, 
kan men er nog op z'n gemak van nagenieten. Maar 
hoe groot ook, zelfs Berlage is niet uit de lucht 
komen vallen; zijn creativiteit heeft ook wortels, is 
beïnvloed en mede een product van communicatie 
met andere - Nederlandse - geestverwanten. 
Verwijzingen naar Italiaanse voorbeelden en de 
invloed van Semper en Viollet-Le-Duc zijn 
onvoldoende verklaring daarvoor. Hiernaast plaatsen 
we, zoals al aangekondigd, enige aantekeningen 
over de verhouding Cuypers-Berlage, die er een was 
van grote bewondering voor eikaars werk. Het cliché 
dat Berlage zich afzette tegen de "in-verval-geraakte" 
19de-eeuwse architectuur wordt hiermee wel 
weerlegd.

j.b.-r.

DE VERVALSENDE WERKING VAN HET ISOLEMENT: 
CUYPERS EN BERLAGE
"Het lijkt mij dat een stijlbegrip - en mutatis mutandis
ieder concept (noot auteur) -zijn betekenis verliest
wanneer het op kritieke momenten het veld moet
ruimen voor de moderne geniecultus." (Jan Emmens,
Rembrandt en de Regels van de Kunst, Utrecht
1976).

Heldenverering is geen ongebruikelijk verschijnsel in 
de kunstkritiek en -geschiedschrijving. De neiging om 
"grote mannen" uit hun context te lichten en op een 
voetstuk te plaatsen loopt als een rode draad door de 
literatuur. Soms heeft de kunsthistoricus veel weg 
van een impressario, die een eenmaal gemaakte 
ontdekking cultiveert en met veel aplomb tot ster 
bevordert. Niet altijd ten onrechte, daar dit tevens het 
enige verweer vormt tegen het verpletterende 
gewicht van contemporaine "sterren". Het hierna 
volgende verhaal over architect Jacob van Lokhorst, 
die als zovelen van zijn tijdgenoten ingeklemd zat 
tussen de grootmeesters Cuypers en Berlage, vormt 
er een levendige illustratie van. Elementair voor deze 
positie lijkt het isolement van de beide kopstukken 
door de geniecultus, die zowel door de toenmalige 
kunstkritiek als de latere -geschiedschrijving op hen 
toegepast werd.

Daarbij zijn verschillende varianten ontstaan, als: 
Cuypers als eindpunt van een ontwikkeling, de 
laatste vertegenwoordiger van het uitgeteerde 
historicisme, versus Berlage als grondlegger van de 
moderne architectuur. Dit concept werkt door in de 
jongste Berlagetentoonstelling, waar hij gelanceerd 
wordt als vernieuwer, zonder dat dit in verband wordt 
gebracht met hetgeen vóór hem geschiedde. De 
19de eeuw wordt zo impliciet als te verwaarlozen 
factor gekarakteriseerd en de moderne bouwkunst 
als ënig criterium. Naast deze visie staat het vooral 
door katholieke kunsthistorici als Gerard Brom 
geschetste beeld van: Cuypers als originator van een 
stijl, die door Berlage als trait-d'union vertaald kon 
worden naar de moderne bouwkunst. Dit gaf wel weer 
voedsel aan de misvatting als zou Berlage een 
leerling van Cuypers zijn geweest. Een nieuwe 
variant wordt gepropageerd in het jongst verschenen 
artikel van Beriagekenner Manfred Bock in Forum: 
Cuypers en Berlage als twee zelfstandige 
grootheden, die ieder afzonderlijk bepaalde 
architectonische principes ontwikkelen, welke 
uiteindelijk door De Stijl-groep geselecteerd werden 
om in een volstrekt andere vormgeving uit te 
monden.
Hoewel verleidelijk zou het te vervoeren om hier een 
uitgebreid betoog op te zetten over deze varianten. 
Vooralsnog houden we het kortweg op een 
constatering van hun aanwezigheid zonderde 
geldigheid ervan te betwisten. Wat wel punt van 
discussie mag zijn is de opvallende manier waarop de 
biografische geschiedschrijving uit deze stijlkritische 
benaderingen is geweerd. Hoe anekdotisch wellicht 
ook, de opmerkelijke goede verhouding tussen

Cuypers en Berlage zal toch op de een of andere 
wijze van betekenis geweest moeten zijn voor hun 
onderlinge beïnvloeding. Vreemd genoeg is deze 
relatie nooit uitvoerig onderzocht, laat staan in 
betrekking gebracht tot hun architectuur. Ook daar 
kan in dit korte bestek niets aan gedaan worden, maar 
het werkt misschien verhelderend om een aantal 
momenten op een rijtje te zetten.

BERLAGE OVER CUYPERS

"Nog levendig herinner ik mij de uiting van
bewondering over een schildje aan het hek van Oud- 
Leierhoven, die een vriend van den huize op 
theebezoek - mijn ouders woonden van 70-75 in de 
Vondelstraat - deed zeggen: "Cuypers is toch iemand 
van uitnemenden smaak; wat hij doet is altijd 
bizonder." Zo opent Berlage zijn huldeblijk bij 
gelegenheid van Cuypers' 70ste verjaardag in 1897.
Hij vervolgt: "Nu was bij mij ook wel, doordat altijd 
kijken op de woning van Cuypers, met haar 
nagenoeg raamlozen gevel, haar kleine overhuifde 
ingangsdeur, en eigenaardige ijzeren omrastering, 
een bizondere belangstelling gewekt voorde voor 
dien tijd zeer zeker eigenaardige behuizing, maar 
men heeft als jongere toch gaarne de openlijke 
verklaring van een oudere, als steun van eigen 
opinie, om te durven zeggen:"lk vind het mooi.”
Berlage's vroegste architectonische ervaringen, zoals 
hij ze ook elders in zijn hommage beschrijft, zijn dus 
gemunt door Cuypers' gebouwen. Wanneer hij zijn 
"stelligen vereering" nadertrachtte formuleren in 
architectuurkritische termen grijpt hij terug op zijn 
bekende artikel "Over Architectuur" uit 1895-1896.
Hierin analyseert hij niet enkel op grondige wijze zijn 
waardering voor Cuypers, maar paalt haar ook af om 
tot een kritische beschouwing te komen. Vooral de 
Vondelkerk en de woonhuizen - in de Vondelstraat? - 
wekken dan zijn bewondering, terwijl de te grote 
afleiding door details zijns inziens het Rijksmuseum 
en Centraal Station devalueert. Interessant voor dit 
betoog is dat Berlage Cuypers' oeuvre een plaats 
geeft aan het begin van een nieuwe kunstperiode.
Zo wordt duidelijk dat hij zelf bijgedragen heeft aan de
verabsolutering van Cuypers' betekenis voorde
architectuur. Eerst en vooral door hem in het
voetspoor van de geniecultus te isoleren van zijn
tijdgenoten, en vervolgens te benoemen tot
"nulpunt" van een nieuw tijdperk. Berlage kon toen
nog niet weten dat hem - zoals de jongste
tentoonstelling aangeeft - in de toekomst een
gelijksoortige behandeling ten deel zou vallen. 3



Uit de brieven van Pier re Cuypers aan Jos. Cuypers. 

(Gemeentearchief Roermond)

Uit de catalogus van 
de Beriage - tentoonstelling, 

Amsterdam 1987.
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CUYPERS EN HET BEURSGEBOUW

Dat een gevestigd architect de bewondering opwekt 
van een jongere collega is niet bevreemdend. 
Opmerkelijker is het wannneer die waardering 
wederkerig is. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer 
Cuypers in een brief van 24 mei 1894 aan zijn zoon, 
Jos., schrijft: "Ik heb mijn benoeming tot Voorzitter 
van den Jury voor de Groote Prijskamp voor de 
Schoone Bouwkunst ontvangen. Beriage is (op mijn 
voorstel) tot secretaris benoemd. * Cuypers heeft 
Berlage's werk onder meer leren kennen als jurylid 
van een van de vele architectuurprijsvragen uit die 
tijd. De meest spectaculaire daarvan was die voor de 
nieuwe Amsterdamse Beurs uit 1884, waarvoor 
Beriage samen met zijn compagnon Sanders een 
plan indiende in "Oudhollandsche" stijl. Wordt hier 
Cuypers' aanwezigheid door de geschiedschrijving 
nog opgemerkt, ruim tien jaar later wanneer het er 
echt om gaat spannen lijkt van zijn inbreng niets meer 
te bespeuren. Dan krijgt de socialistische wethouder 
Treub de eer Berlage's wegbereider geweest te zijn, 
hetgeen wel past in de sfeer van avantgardisme, 
progressiviteit en onpartijdigheid ten opzichte van 
diens Nieuwe Kunst. Het is daarom zo onthullend dat 
Cuypers in het postscriptum van een brief van 27 
januari 1896 aan zoon Jos. toevoegt: "Aan Beriage is 
dus opgedragen het nieuwe beursplarr. gij kunt hem 
van mijnentwege feliciteren en hem zeggen hoe den 
zaak is tot stand gekomen." Als ex-raadslid van 
Amsterdam, tot 1894, heeft Cuypers vermoedelijk de 
lobby niet geschuwd om de opdracht aan zijn jongere 
collega te bevorderen. Deze kreeg eind 1896 
formeel haar beslag.

Hoezeer Cuypers overtuigd was van de kwaliteiten 
van het nieuwe Beursgebouw blijkt ook uit zijn 
bespreking ervan in de NRC van 21 mei 1903. Hierin 
stelt hij om te beginnen dat het uitgangspunt bij een 
oordeel over architectuur het criterium 
"doelmatigheid" dient te zijn: de mate waarin het 
programma van eisen is gerealiseerd. Aan de hand 
hiervan loopt hij ruimte voor ruimte het Beursgebouw 
door om te concluderen dat Beriage: "Niet alleen 
voldaan heeft aan de menigvuldige eischen, welke 
gesteld zijn, maar dat hij daaraan op zoo doelmatige, 
eenvoudige en praktische wijze heeft voldaan. Elders 
stelt hij: "Door de keuze eener eenvoudige structuur 
en doelmatige, oordeelkundig duurzame 
bouwstoffen heeft de Bouwmeester een kenmerk 
van distinctie aan zijn werk gegeven." De heldere en 
deskundige wijze van kritiek van Cuypers, die ook 
een aantal bezwaren van constructieve en 
esthetische aard noemt, was ten aanzien van de 
Beurs zo'n uitzondering dat Reinink in zijn werk over 
de reacties van tijdgenoten hem als een der weinigen 
onder de "zakelijke critici" rekenen kan.

Het artikel in de NRC leverde overigens een forse 
reprimande van De Stuers op, die in zijn dagboek 
noteert dat Cuypers repliceerde niet gezegd te 
hebben dat hij het Beursgebouw "schoon" vond! Dit 
stemt overeen met een van de slotpassages van zijn 
artikel: "Hoezeer ik over het algemeen den eenvoud 
in de constructie toejuich, zoo moet ik echter 
bekennen dat de Bouwmeester aan buitenzijde te 
ver gegaan is, door niet partij te trekken, ter wille van

een aangenamer en sierlijker aanzien, van 
verschillende daartoe dienstige en voor de hand 
liggende middelen - dit in tegenstelling tot het 
interieur (noot auteur) - zoals: bewerking of 
kleurschakeringen in het metselwerk, aanduiding en 
accentuatie van de verschillende hoogte der 
roosteringen in de buitenmuren, zoals dit steeds bij 
de beste bouwmeesters in de roemrijkste en 
bloeiendste perioden gedaan is; daardoor wordt het 
geheel duidelijker voorden toeschouwer en doet 
zich het gebouw tevens aangenamer in zijn 
verschijning voor.” Duidelijk klinken hierin Cuypers' 
"schilderachtige" en "rationele" opvattingen over 
architectuur door.

De Beurskwestie was met dit alles voor Cuypers nog 
niet afgedaan: het gebouw was nauwelijks uit de 
steigers of er kwamen al verzakkingen voor, gepaard 
met scheuren in muren, gewelven en bogen. Dit 
leidde in 1906 tot de instelling van een ad hoe 
commissie door de gemeente, met als leden D.A.N. 
Margadant, ontwerper van de stations te Den Haag 
(HS) en Haarlem, J.F. Klinkhamer, A. van Hemert, Jos 
Cuypers en als voorzitter Cuypers sr. Wie de 
rapporten van de commissie doorneemt wordt 
getroffen door de consciëntieuze wijze van 
onderzoek en de doordachtheid van de voorstellen. 
Een te zuinig heiplan, maar ook een te optimistisch 
toepassen van zware boogconstructies vinden we 
onder de oorzaken. Funest hiermee in combinatie 
bleek het verwarmings- en ventilatiesysteem, 
waarvoor het nodig was geweest de muren met 
luchtkanalen te perforeren. Daar dit pas na de 
voltooïng van de plannnen aan Beriage was 
opgedrongen, concludeert de commissie: "Daardoor: 
wordt de eenheid der gedachte, zoo noodzakelijk 
voor de eischen der constructie, ernstig geschaad." 
Zeer Cuyperiaans is ook het slot van het tweede 
rapport, waarin de commissie de wens uitspreekt dat 
de gemeente bij het vaststellen van een begroting 
niet alleen aan constructieve verbeteringen denkt, 
maar er ook zorg voor draagt dat "niet behoeft te 
worden afgezien van de toepassing van eenige bij de 
architectuur passende versiering."

BERLAGE EN HET CUYPERS-MONUMENT

Dit beperkte overzicht kan niet afgesloten worden 
zonderde vermelding van Berlage's bemoeienissen 
met het Cuypers-monument in diens geboorteplaats 
Roermond. In 1927 had men er naar aanleiding van 
Cuypers' honderdste geboortedag een monument 
willen oprichten. Door onenigheid in de diverse 
commissies over de keuze van de ontwerper 
vertraagde de oprichting tot 1930. En wat er kwam is 
vooral typerend voor het gezapige establishment van 
de kleine provinciestad: een vrij rhetorisch 
standbeeld van de beeldhouwer August Falise uit 
Wageningen. Aan gebrek aan belangstelling heeft 
het zeker niet gelegen. De kwestie is daarom zo 
interessant en complex omdat nagenoeg heel 
artistiek Nederland, al dan niet katholiek, modern of 
traditioneel, zich over het monument gebogen heeft, 
om van prominenten uit de politiek, wetenschap en 
kerk nog maarte zwijgen. Het aanvankelijke 
initiatiefcomité startte in 1926 het huldigingsproject 54



Bernadette van Hellenberg Hubaren Wies van Leeuwen

met een verzoek aan Berlage om te adviseren wat 
voor een monument de gemeente Roermond ter ere 
van Cuypers zou moeten stichten. Berlage 
antwoordde: "Gegeven de belangrijkheid vant deze 
opdracht, zou ik er bizondere prijs op stellen, deze 
zaak met één of misschien zelfs twee collega's samen 
te doen, die dan bij wijze van adviescommissie aan uw 
Comité een afgerond voorstel zou kunnen doen, ten 
einde een in alle opzichten goed resultaat te 
bereiken. In dat geval is het natuurlijk niet 
onverschillig wie de één, eventueel twee collega's 
zullen zijn."

Tijdens een oriënterend bezoek te Roemond 
ontvouwde Berlage zijn ideeën, waarvan het verslag 
meldt: "Voorop stelt Dr. Berlage dat zijn oordeel is dat 
1 een architectonisch monument dient te zijn. Zijn 
medewerking in een dergelijke commissie hangt dan 
ook voor een groot deel van de beslissing 
daaromtrent af. Omtrent den aard en de plaatsing van 
het Monument kon Dr. Berlage zich nog niet definitief 
uitlaten daar hy daarvoor eerst een studie van de 
omgeving etc. diende te maken. Na afloop van deze 
byeenkomst, die behalve door Dr. Berlage van de 
zyde van het Comité werd bijgewoond door den E. A. 
Heer Sanders, dhr. Snackers en Mr. René Höppener, 
werd nog een kleine omwandeling gemaakt teneinde 
verschillende punten der stad, die voor het 
monument in aanmerking zouden komen, te 
bezichtigen." Berlage's overtuiging ten spijt zou het 
bij dit ene bezoek blijven. Het Comité had ook 
adviezen ingewonnen van de Antwerpse 
beeldhouwer Ed. Dekkers en architect Jan Stuyt, die 
beiden meenden dat er een beeldhouwkundig 
monument moest komen. Exit Berlage. Men kan zich 
niet aan de indruk onttrekken dat zijn voorstel te 
ongewoon was en te weinig herkenbaars had voor 
het Comité. Een uitgebreider onderzoek, dat deze 
intrigerende kwestie zeker verdient, zal dit uit moeten 
wijzen.

SLOTBESCHOUWING

Hoewel we willen voorkomen dat de onderlinge 
waardering en goede verstandhouding tussen 
Cuypers en Berlage op zich weer onderwerp van 
hagiografie wordt, mag zij toch als tamelijk uniek 
gekwalificeerd worden. Met name gezien de sfeer 
van haat en nijd in de toenmalige bouwwereld. Wie 
ooit kennis heeft genomen van de acties die 
bijvoorbeeld Muysken - architect van onder meer de 
Grote Kerk te Hoorn en Kasteel Wassenaar - tegen 
Cuypers heeft opgezet, kan dat beamen. In dit 
opzicht is de felle aanval die De Stuers na alle gekuip 
tegen Cuypers door de Maatschappij tot Bevordering 
van de Bouwkunst doet, niet aan legendevorming 
toe te schrijven. Ook Berlage kon er blijkens Reininks 
eerder genoemde onderzoek naar de reacties op het 
Beursgebouw van meepraten. Maar belangrijk aan de 
verstandhouding lijkt vooral dat ze 
generatieoverschrijdend was, waardoor de “traditio" - 
de overlevering in letterlijke zin - van oude en nieuwe 
verworvenheden mogelijk werd. Door het isolement 
van de beide kopstukken wordt vaak voorbijgegaan 
aan het belang van de "continuteit", zelfs voor

6 "revolutionaire" ontwikkelingen. De artistieke

meerwaarde en persoonlijke invulling daargelaten, 
lijkt dit voor Berlage een cruciaal gegeven ten aanzien 
van zijn verhouding tot Cuypers. Niet zo maar huldigt 
hij hem keer op keer als de man die het ambacht, 
d.w.z. dat wat leerbaar is aan architectuur, uit het slop 
heeft gehaald: de beginselen heeft uitgedragen en 
de "traditio” in ere heeft gehouden. Cuypers maakte 
"school"; had zoals we dat elders formuleerden, een 
syntax en idioom te bieden, waarmee men als artiest 
een individuele stijl kon ontwikkelen.

Terugkerend tot het openingscitaat van Emmens 
zouden we ten aanzien van Cuypers en Berlage 
kunnen opmerken, dat hier geen stijlkritisch concept 
heeft moeten wijken voorde geniecultus, maar 
veeleer deze laatste door zijn isolerende werking een 
samenhangende benadering van welke aard dan ook 
onmogelijk heeft gemaakt. Met name is dit funest 
geweest voor de plaatsing en dus waardering van het 
werk van tijdgenoten. Wat dat betekent voor het 
actuele behoud van monumenten wordt onder meer 
getoond door de lotgevallen van het voormalig 
Algemeen Rijksarchief in Den Haag, waarover elders 
in dit bulletin meer.
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IN OMNI RE VINCIT IMITATIONEM VERITAS' 
Het roemloze einde van het voormalig RijksArchief te 's Gravenhage

1

Bleyenburg nummer 7, een streng en sober, hoog 
gebouw. Opvallend door zijn asymmetrische, maar 
ruime straatgevel, waarwitte speklagen, rode 
ontlastingsbogen en lichte kruissteekmotieven onder 
de goot en aan de dakkapellen een speels accent 
aan verlenen. Terwijl de horizontale arcering door 
hardstenen waterlijsten wordt verzorgd, banen 
loodgrijze waterpijpen zich om de andere 
vensterpartij omhoog, hetgeen de rijzigheid doét 
toenemen. Als in een matrix zijn hierin de vensters 
gevat, alleen doorbroken door de middenrisaliet. 
Voorgevel binnen de voorgevel draagt deze toch al 
een bijzonder karakter. Niet in het minst doordat hier 
de enige neogotische elementen van de de fagade 
worden aangetroffen: de door een spitsboog 
gedekte toegang met dito flankerende vensters, welk 
motief wordt herhaald in de driehoekige topgevel, die 
de as van het gebouw markeert. Wie door het smalle 
Bleyenburg komt en het bijzondere contrast met de 
ernaast gelegen, vroeg-neogotische Deutsche 
Evangelische Kirche ervaart, wordt geconfronteerd 
met tastbaar verleden: als bron van dezelfde kwaliteit 
als de archieven die eens in het Algemeen 
RijksArchief (ARA) berustten, maar met aanzienlijk 
minder zorg bejegend.

De lotgevallen van het ARA als aanvankelijk deels, en 
later in het geheel niet meer beschermd monument, 
illustreren niet alleen de onmacht van de 
monumentenwet in Nederland, maar ook en vooral 
het schrijnend wanbegrip bij het omgaan met 
historische gebouwen door architecten vandaag de 
dag. In het bijzonder met de categorie "jongere 
monumenten", uit de periode 1850-1940, waartoe 
ook het ARA-complex behoort. Het volgende verhaal 
tracht dit bij wijze van tweeluikje te verduidelijken. 
Enerzijds door een architectuurkritische analyse van 
de wijze, waarop het depotgebouw in het masterplan 
voorde nieuwbouw van de Rijksdienst Beeldende 
Kunst naarde ondergang werd geredeneerd. 
Anderzijds via een kunsthistorische plaatsbepaling 
van het hoofdgebouw, waarvan het bij de afweging 
rond het al dan niet beschermen van het integrale 
complex niet meer gekomen is. Gezien het grondige 
onderzoek van ir E.J. Nusselder, gepubliceerd in het 
Nederlandse ArchievenBlad eind 1985, wordt op de 
bijzondere architectuurhistorische positie van het 
depotgebouw hier slechts kort op ingegaan.

* "IN IEDERE ZAAK OVERWINT DE WAARHEID DE SCHIJN":
opschrift op de haard in de kamer van de Algemeen Rijksarchivaris 7
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De haard in de kamer van de Algemeen Rijkarchivaris.

HET DUNNE VERNIS VAN EEN "BESCHERMD" 
MONUMENT

De waardebepaling en plaatsingsprocedure

De moeizame en nimmer voltooide emancipatie tot 
"beschermd monument" van het ARA-complex 
startte in 1978 met het proefschrift van de toenmalig 
plaatsvervangend algemeen rijksarchivaris,
F.C.J. Ketelaar. Daarin luidt stelling VIII:
"Het gebouw van het Algemeen Rijksarchief aan het 
Bleyenburg te 's Gravenhage verdient 
op de monumentenlijst geplaatst te worden wegens 
zijn betekenis voorde geschiedenis van de 
Bouwkunst." V
Deze toen zeker in "monumentaal" Nederland niet 
algemeen geldende mening, is inmiddels ten aanzien 
van het depotgebouw volop bevestigd. Ten tijde van 
Ketelaars voorzitterschap van de Vereniging van 
Archivarissen in Nederland deed het bestuur een 
verzoek aan de minister van WVC om opname van het 
complex op de monumentenlijst. Medio vorig jaar zag 
het ernaar uit dat dit in vervulling zou gaan: 19 juli 
1985 werd het depotgebouw door de minister van 
WVC op de voorlopige monumentenlijst geplaatst. 
Hiermee wordt ingevolge de monumentenwet een 
periode van belangenafweging ingeluid, die maximaal 
twee jaar mag duren. Daarna zal het voorgedragen 
gebouw hetzij definitief geplaatst, hetzij worden 
afgevoerd. Dit laatste geschiedde even snel als 
geruisloos op 17 februari 19862), ondanks de 
indrukwekkende architectuur- en archiefhistorische 
betekenis van het ARA, en zijn meerwaarde als

incunabel van het cultuurbeleid in Nederland.

Het complex van het vroegere Algemeen Rijksarchief 
is tussen 1895 en 1902 tot stand gekomen onder het 
bewind van Victorde Stuers, referendaris van de 
afdeling Kunsten en Wetenschappen aan het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Het werd 
gebouwd in de tuin van het Logement van 
Amsterdam aan het Plein, waar het Rijksarchief 
gevestigd was, en ontworpen door de
Rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs,
Jacob van Lokhorst. In twee fasen tot stand 
gekomen, bestaat het uit een depotgebouw van ca 
30 bij 30 meter, verbonden via een smalle "hals" met 
een "kop"- of dienstgebouw, dat de plaats inneemt 
van de stallen van het oude Logement, aan het 
Bleyenburg. Het depotgebouw is in het kader van de 
herbestemmingsprocedure uitvoerig onderzocht 
door ir. E.J. Nusselder, bouwhistoricus bij de 
Rijksgebouwendienst. Deze komt tot de conclusie 
dat het in Nederlands en vermoedelijk zelfs in 
Europees verband uniek is, niet wegens "een aantal 
afzonderlijke aspecten van het gebouw maar in de 
combinatie en perfectie daarvan en in de schaal van 
toepassing van de technische, archiefkundige 
verworvenheden" 3). Het depot is samengesteld uit 
een solide onderbouw van stenen gewelven, waarop 
een staalconstructie van zes étages staat, gevat in 
een bakstenen huls en verlicht door lichtkappen en 
gevelramen. De bakstenen huid is eenvoudig 
gedetailleerd met speklagen, natuurstenen 
waterlijsten en sierlijke smeedijzeren gevelankers.
Inwendig neemt het skelet naar boven toe in zwaarte 
af. Links en rechts van een middenpad met trappen 
en liften zijn haaks de stellingen geconstrueerd, een 
geheel met het skelet en voorzien van leistenen 
planken. Door gietijzeren vloerroosters met aan de 
kasten parallel gerichte openingen of "Klüfte" kon het 
bovenlicht tot beneden toe doordringen. Een 
technisch hoogstandje is de hydraulische 
apparatuur, ontworpen door W. Schlüsen en 
uitgevoerd door Stork in Hengelo. Via een 
waterpomp en een drukaccumulator werden 42 
motoren gevoed, die de luiken voor de 
lichtkappen en de ramen in vier minuten tijd 
konden sluiten. Het depot was gebaseerd op 
inzichten die van Lokhorst had opgedaan tijdens 
buitenlandse studiereizen, en was ten tijde van de 
voltooing het modernste van Europa. Alleen al 
hierom is het onbegrijpelijk dat het complex - 
vroegtijdig - van de monumentenlijst werd 
afgevoerd.

Bij nadere beschouwing blijkt de hele 
plaatsingsprocedure van het ARA er een van 
schijnmanoeuvres en onwil te zijn. Dit kan men al 
enigzins opmaken uit het Jaarverslag 1985 van de 
Monumentenraad. De rijkscommissie voorde 
Monumentenzorg, afdeling II van de 
Monumentenraad, die de taak heeft om de minister 
ten aanzien van de plaatsing en afvoer van 
monumenten te adviseren, heeft daartoe een 
subcommissie uit zijn midden samengesteld: de 
registratiecommissie. Aanvankelijk adviseerde deze 
om het pand Bleyenburg nummer 7 helemaal voor 
plaatsing voor te dragen. Dat was echter voordat men 9



van de verbouwplannen ten behoeve van de nieuwe 
Rijksdienst voor de Beeldende Kunst op de hoogte 
was gesteld. Deze behelsden in alle varianten 
behoud van het administratiegebouw en resp.sloop 
dan wel handhaving van zes halve traveeën, het naar 
keuze in de lengte of de breedte doorsnijden, of 
"leeg" behoud van het integrale depot, 
gecombineerd met vervangende nieuwbouw. De 
monumentenraad, voor de vraag gesteld of men 
deze plannen nu wel of niet in het
beschermingsvoorstel moest opnemen, toonde al 
snel grote voorkeur voor behoud van het depot. Na 
een bezoek ter plekke stelde de raad voor om het 
kopgebouw te laten vallen en het depot inclusief 
machinerie te beschermen. Men meende op deze 
wijze tegenmoet gekomen te zijn aan de wensen van 
de Rijksdienst voor de Beeldende Kunst en toch het 
belangrijkste gedeelte van het complex voor de 
toekomst te bewaren.4).

Was hiermee onzes inziens slechts een 
Pyrrusoverwinning behaald, ook de nieuwe 
Rijksdienst voorde Beeldende Kunst (RBK) liet er 
blijkens zijn programma van eisen niet bij zitten. Het 
depotgebouw is in zijn visie onbruikbaar, 
brandgevaarlijk en door zijn weinig flexibele 
constructie onhandelbaar voor de bewaring van 
kunstvoorwerpen. Hoewel "aartskunst" in de 
letterlijke zin van het woord, ziet "Beeldende Kunst" 
er geen been in om stiefmoederlijk met deze 
bijzondere architectuur om te gaan. Dit is des te 
ironischer wannneer men bedenkt dat juist het depot - 
ook gezien het advies van de Monumentenraad - de 
"eigen tijd" zozeer aanspreekt omdat het zich 
nadrukkelijk manifesteert als een "déjà-vu" van 
constructivisme en hi-tech-architecture. Deze 
meerwaarde wordt in het nog nader uit te werken 
voorstel van architectenbureau Van Aalderen en 
Jonges op een haast perverse wijze gehonoreerd. 
Het in 1985 goedgekeurde masterplan - wellicht 
ontstaan als antwoord op de dreigende bescherming 
van het depotgebouw - voorziet enkel in nieuwbouw 
met als droevige verwijzing naar het verleden een 
restant, een "taartpunt" van het oude depot: "Men 
kijkt en helder uitgelicht staat een fragment 
te pretenderen dat het de hele werkelijkheid 
voorstelt."5')-

Voor het tribunaal van de geschiedschrijving

Bij een ingrijpende beslissing als de nagenoeg 
volledige sloop van het ARA-complex, zou een 
kritische opstelling ten opzichte van het vervangende 
plan verwacht moeten worden. Voorspelbaar genoeg 
blijkt dit niet mogelijk te zijn. Het masterplan immers is 
nog geen echt ontwerp: het geeft enkel globaal de 
maten en de volumes van de te verwachten 
nieuwbouw aan. Deze staat daarin ook niet centraal. 
Kernpunt vormt het zodanig presenteren van 
argumenten, dat het minimaliseren van het complex 
tot een "taartpunt" als de meest bevredigende 
artistieke oplossing geaccepteerd kan worden. Het 
"kleren-van-de-keizer"-effect speelt daarbij een 
psychologisch interessante, maar voor het 
depotgebouw helaas fnuikende rol. Met uitsluitend 

10 een monoloog is echter het tribunaal van de

geschiedschrijving6) niet gebaat. Reden waarom wij 
hebben gemeend de bewijsvoering ten gunste van 
het reductieproces in hoofdpunten te moeten 
analyseren. Uit een in Forum gepubliceerd artikel 
blijkt architect B. van Aalderen de auteur te zijn van de 
toelichting van het masterplan. Hij heeft zijn betoog 
precies op maat gesneden van de "opdrachtgever", 
de RBK. Aangezien men er uitsluitend omgaat met 
kunst in de museale betekenis van het woord, zal het 
deze dienst zeker aanspreken dat het plan: "een 
oplossing (biedt) waarbij weliswaar een groot deel van 
het depot-gebouw van het voormalig Algemeen 
Rijksarchief wordt gesloopt, doch waarbij een ander 
deel van dit gebouw (de "taartpunt") zal worden 
gehandhaafd om aldus op unieke wijze "de dubbele 
functie van museum en museumstuk" (sic!) te gaan 
vervullen". ?) Het spelen met homoniemen tracht hier 
het fundamentele verschil tussen onroerende en 
roerende kunstvoorwerpen teniet te doen. De 
discussie dat een monument nooit of te nimmer een 
museumstuk kan worden, omdat het onmogelijk 
zonder schade uit zijn architectonisch, 
stedebouwkundig dan wel historisch-geografisch 
verband te isoleren valt, wordt al sedert de vorige 
eeuw gevoerd. ®). Vaak tevergeefs zoals ook hier 
blijkt. De beide begrippen zijn zozeer een 
"contradictio in terminis", dat kiezen voor het een 
haast onvermijdelijk vernietiging van het ander 
inhoudt. Men denke maar aan de kitscherige 
onwezenlijkheid van tot openluchtmusea 
gerestaureerde stadjes. Net zoals bij het masterplan 
ten aanzien van het depot wordt slechts een selectief 
moment van de bestaansontwikkeling bevroren en 
als "eeuwige schoonheid" gepresenteerd. Er staat 
niet wat er staat! Een monument vormt de optelsom 
van alle historische momenten van het gebouw. 
Bijgevolg vormt de status quo dan ook verreweg de 
meest complete.

De "museale” benadering van het depot lijkt sterk 
beïnvloed te zijn door de groeiende waardering voor 
de bouwtechnische tekening als artistiek produkt.
Hier lijkt een reeds 18de-eeuwse ontwikkeling tot zijn 
consequenties doorgevoerd te worden.9). Zijn 
opstanden, dwars- en langsdoorgesneden in 
principe werktekeningen bij de bouw, de 
herinterpretatie ervan als artistiek fenomeen heeft de 
beleving van architectuur in de praktijk niet 
ongemoeid gelaten. Ook hier lijkt sprake van een 
isolatieproces: op haast Pop-art-achtige wijze wordt 
het depotgebouw door Van Aalderen gereviseerd tot 
een technische doorsnede op ware grootte, 
architectuurtekening in de open lucht. Dit doet 
onwillekeurig denken aan de opgeblazen 
striptekening van de Pop-art-kunstenaar Roy 
Lichtenstein. Maar ook anderszins zijn Pop-art- 
achtige trekken te bespeuren: centraal in deze 
beweging staat de verheffing van het aanwezige, het 
"objet trouvé" uit de erfenis van Dada, tot kunstwerk. 
Een gegeven situatie wordt uit zijn gebruikelijke, en 
daardoor uitgesleten context getild om tot 
museumstuk bevorderd te worden. 1°). Precies zo 
spiegelt Van Aalderen het voor bij het fragment- 
depot: "de meest fascinerende oplossing (is) een 
deel ervan tot monument - in de dubbele functie van 
museum en museumstuk - te verheffen."11). Hoe 
boeiend vanuit het standpunt van de RBK zo'n

aanpak ook moge zijn, het gebouw als monument 
wordt zo op wel zeer destructieve wijze buitenspel 
gezet.

Om dit "museumstuk" staande te houden wordt in 
een, door zijn optimisme tot het cynische tegendeel 
verwordend taalgebruik gesuggereerd dat ondanks 
"het bouwkundig vertalen van de eisen voor het 
ideale depot", dit gebouw in feite geen architectuur 
is! "In wezen is het depotgebouw een reusachtige 
ijzeren archiefstelling, omgeven dooreen 
baksteenhuid." Ook hier komt de Pop-art-achtige 
opblaasgedachte om de hoek kijken. Ondertussen 
resulteert dat wel in een schrijnend anachronisme ten 
aanzien van de 19de-eeuwse architectuurtraditie, 
waaruit Van Lokhorst is voortgekomen. Voor hem en 
zijn voorbeeld P.J.H. Cuypers, maar ook voor de 
gedoodverfde grondlegger van de moderne 
architectuur, H.P. Berlage, hield architectuur niet op 
bij de bouwkunst. Zij sloten zich aan bij de stelling van 
J.A. Alberdingk Thijm, dat "alle kunsten der 
Architectuur ter dienst" staan. Dat wil zeggen dat zij 
als belangrijkste vormgevend beginsel alle andere 
kunsten aan zich bindt.12). En dat geldt al heel in het 
bijzonder voor die toegepaste kunst, waar men in de 
toelichting het depotgebouw toe wenst te 
"reduceren": de meubelkunst. Deze vormde als het 
ware een miniatuur - bouwkunst, een beeld dat door 
de massale en solide meubels van Cuypers en 
Berlage onmiddellijk wordt opgeroepen.
Doordrongen van een allesomvattend en - 
verbindend stijlbegrip ontwierp de architect in die tijd 
niet alleen het gebouw, maar bij voorkeur ook zijn 
inrichting. Het ARA - complex zelf is daar een duidelijk 
voorbeeld van: van boekenkast tot asbakje is het 
meubilair door Van Lokhorst bedacht. 13L De bittere 
ironie van de opmerking is dan ook niet dat zij niet 
juist zou zijn. Het navrante zit hem in de miskennende 
invulling, die maakt dat een degelijk en authentiek 
19de-eeuws vormgevend beginsel als niet - 
architectonisch wordt voorgesteld!

Dat geldt in nog sterkere mate voorde zienswijze als 
zouden: "de kwaliteiten van lichtval en ruimtelijkheid 
(..) een onbedoeld (sic) resultaat (zijn) van een zuiver 
functioneel geconcipieerd gebouw. "Dit snijdt geen 
hout. Een leerling van Cuypers en De Stuers was te 
zeer doordrongen van het Thijmiaanse - wel 
beschouwd reeds Vitruviaanse - adagium dat de 
bouwkunst "in den regel aan twee impulsies te 
gehoorzamen (heeft). Voor-eerst moet zij in een 
materiële behoefte voorzien; ten tweede moet zij zich 
ter dezer voldoening, van schoone vormen bedienen 
14). Thijms eis van WAARHEID in de kunst- "IN OMNI 
RE VINCITIMITATIONEM VERITAS" - is dan ook 
hierop gebaseerd. Functionaliteit zonder meer, die 
20ste-eeuwse fictie die nog uitgevonden moest 
worden, was voor hem, zowel als voor zijn tijdgenoten 
tot en met Berlage toe, volstrekt ongerijmd. De 
bezetenheid met het "eerlijke" en "rationele" bouwen 
van deze architecten ligt juist in hun streven naar een 
eenheid tussen de technische, de esthetische en de 
representatieve aspecten van hun vak. Van Lokhorst 
geeft in het ARA-complex met het voornamelijk 
"functionele" depot en het meer "representatieve" 
administratiegebouw daar esthetisch twee even 
volwaardige als versmolten oplossingen van.

Het resultaat van het betoog van Van Aalderen is dan 
ook de conclusie dat behoud van een evenredig 
fragment van de "enorme stalen boekenkast" 
artistiek bezien "het meest sprekende beeld"geeft.
Dit laat immers ruimschoots het repeterende element, 
de constructieve opbouw, het maakproces en de 
kwaliteit ervan zien, terwijl noch de te vernietigen 
"ruimtelijke totaliteit"noch de "totaalvorm"van 
doorslaggevende waarde zijn. Een benadering als 
deze is wel ontstellend anti-architectonisch! Hoe zou 
men op deze wijze een Griekse tempel waarderen? In 
de visie van Van Aalderen - indien consequent 
toegepast - kan men ook daar volstaan met het 
behoud van een fragment, daar het repeterend 
element van de colonnades, die tevens de 
constructieve opbouw etc. tonen, van eenzelfde 
principe uitgaat als Van Lokhorsts depotgebouw.
Juist omdat repetitie van bouwdelen essentieel is 
voor het ontstane ruimte-effect kan dit in de totaliteit 
van resp. tempel en depotgebouw onmogelijk gemist 
worden. In de architectuurbeschouwing wordt het 
gevoelig responderen op zich herhalende 
bouwelementen - in de peristyle van de tempel, of de 
dubbele reeksen pijlers van de St. Paulus-buiten-de- 
muren te Rome, Bernini's grandioze colonnade rond 
het St. Pietersplein aldaar, maar ook via de met 
spiegels behangen rococozalen en tenslotte bij de 
stellingen van het depotgebouw - herleid tot het 
principe van parallax. Het ogenschijnlijk bewegen van 
objecten door het steeds veranderende standpunt 
van de beschouwer. Het lijkt alsof de gebouwde 
omgeving daarop reageert, hetgeen een bijzonder 
levendig effect teweeg brengt en een 
indrukwekkende 'ruimte' creëert. Van Aalderen 
spreekt van "zelfs een ruimtelijk weefsel van 
fascinerende kwaliteit!" Ondertussen wordt dit wel 
door zijn Pop-art-achtige revisie volstrekt teniet 
gedaan.15).

Het wordt zo langzamerhand pijnlijk duidelijk in de 
monumentenzorg, dat een druk pr-jargon meer 
gewicht in de schaal legt dan zakelijke en kritische 
argumenten. Zeer recent manifesteerde zich dit in 
volle omvang bij de zeer omstreden 'eigentijdse' 
aanbouw van het Concertgebouw te Amsterdam.16)
De parallellen met het ARA-complex zijn opvallend.
Niet gehinderd door enige kennis van de 19de- 
eeuwse artistieke benadering en beleving van 
architectuur wordt het monument geminimaliseerd tot 
'uitgangspunt', tot 'objet trouvé'. Het ontleent zijn 
betekenis enkel en alleen aan de gelukkige dan wel 
ongelukkige omstandigheid, dat het een architect in 
onze tijd weet te inspireren tot een 'creatieve' daad.
Aan de autonome, intrinsieke waarden van het 
monument wordt volstrekt voorbijgegaan. In een 
dergelijke visie dankt het zijn toekomstige waarde dan 
ook niet aan zijn reeds bestaande status van 
'monument van geschiedenis en kunst'.
Gereduceerd immers tot 'voorwaardescheppend'
object lijkt zijn roem pas dankzij de eigentijdse
'toevoeging', dan wel 'verbetering' gevestigd te
worden.Betekent dit laatste in het geval van het
Concertgebouw een hoogst paradoxale,
symbolische uitholling van het monument, bij het
ARA-complex grijpt het diep in de historische
substantie in. Terecht wordt dan ook in het jaarboek
1986 van de Monumentenraad over de handhaving 11



Pijler met ontspruitende gewelfribben van de vestibule.
Muurdecoratie boven de toegang naar de Leeszaal

van de taartpunt’ gesteld: "Dit heeft alleen curiositeits- 
of sentimentele waarde, waarmee het depot geen 
kwestie meer is van Monumentenzorg" '̂).

EEN TEMPEL DER WETENSCHAP

Het niet-beschermen van het hoofdgebouw

Als al op weinig subtiele wijze wordt omgegaan met 
een monument, waarvan de waarde zelfs door 
sloopzuchtigen - zij het gemutileerd - wordt 
toegegeven, hoe moet het dan gaan met een 
miskend object als het administratiegebouw? Dit lijkt, 
zoals zovele gebouwen van rond de eeuwwisseling 
slachtoffer geworden te zijn van de begrippen 
'avantgarde' en 'reactionair', die in de 
architectuurkritiek zo'n pregnante rol spelen. De 
kunsthistoricus heeft, met zijn niette stuiten neiging 
tot periodiseren, daar in zeker zo grote mate aan 
bijgedragen als de architect. Opererend vanuit het 
dwingende 'être-de-son-temps' - sedert de 
impressionisten een onverbiddelijke voorwaarde voor 
de kunst18) - kan de architect het zich niet 
veroorloven waardering op te brengen voor 
'neogotische' bouwkunst van na 1900. Is het 'être-de- 
son-temps' al een belemmering geweest voor de 
erkenning van de neogotiek uit de vorige eeuw - de 
associatie: neo is namaak-middeleeuws, dus niet 
'eigentijds', liet ook hier zijn sporen achter - via 
Beriage's bewondering voor Cuypers' neogotiek, kon 
de waardering daarvoor gelegitimeerd worden. Na 
Beriage claimden ook onbetwist 'avantgardistische' 
architecten van het Nieuwe Bouwen als J.J.P. Oud 
Cuypers als hun 'voorganger119). Dit leidde niet alleen 
tot een verabsolutering van Cuypers' betekenis voor 
de 'moderne' bouwkunst, ook Beriage zelf werd tot 
maatstaf verheven.

Fnuikend genoeg voor het ARA-complex, met name 
voor de bouwkunst rond 1900: de periode waarin 
Beriage zijn indrukwekkende Beursgebouw te 
Amsterdam concipieerde 2°). Ietwat gechargeerd zou 
men kunnen stellen dat zodra een gebouw van rond 
de eeuwwisseling niet op de Beurs van Beriage lijkt, 
het zeker niet geklassificeerd zal worden als 
beschermenswaardig monument. Dit odium treft ook 
het ARA-complex, dat men aanvankelijk enkel 
vanwege de 'ongeëvenaarde' kwaliteiten van het 
depot als integraal ensemble had willen beschermen.

Dat met een dergelijk standpunt aan het werk van Van 
Lokhorst geen recht wordt gedaan, lijkt evident. Dat 
gebeurt evenmin wanneer men stelt, dat van 
Lokhorst eigenlijk alleen 'zichtbaar* is in het depot, 
terwijl het kopgebouw een zwakke afschaduwing van 
Cuypers vormt. Hier klinkt de - overigens op en top 
19de-eeuwse - mythe door van de ingenieur, die 
door zijn puur utilitaire aanpak spontaan iets moois 
creëert, maar wanneer hij zich in het keurslijf van de 
schone bouwkunst tracht te manifesteren 
onmiddellijk faalt, of sterker nog, zich prostitueert.
Deze voorstelling van zaken, die we reeds bij de 
bespreking van de toelichting op het masterplan 
hebben ontmaskerd, gaat klakkeloos voorbij aan de 
intrinsieke kwaliteiten van het gebouw. Van Lokhorst 
leerde van Cuypers de syntax en het idioom van het 
bouwen, om daarme zoals we zullen zien een 
persoonlijke stijl te ontwikkelen 21).

Het 'organische'stramien van de rijksbouwkunst

Bij de vorming van Van Lokhorst moet in aanmerking 
genomen worden, dat hij niet alleen onder supervisie 
van Cuypers werkte, maar - zeker zo belangrijk - ook 
onder De Stuers. De Stuers trok de gang van zaken 
rond de rijksbouwkunst reeds aan zich toen hij 
benoemd werd als secretaris van het roemruchte 
College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst in 1874. Dit hield zich onder 
meer bezig met de: 'oprichting of herstelling van 
gebouwen geheel of gedeeltelijk ten koste van het 
Rijk ondernomen'22}. Hoe serieus hij dit nam bleek al 
gauw toen hij C.H. Peters een ontwerp liet indienen 
voor het Departement van Justitie, dat geheel 
volgens de toen nieuwe, als 'rationeel' beschimpte 
ideeën van Viollet-le-Duc, Pugin, Cuypers en hun 
geestverwanten was samengesteld.

Enerzijds hield dit in een logisch bouwen, waarbij 
constructie en ornament organisch op elkaar 
afgestemd waren. Decoratie, of deze nu 
architectonisch, sculpturaal of schilderkundig is, 
wordt toegepast om de constructie, het geraamte, te 
accentueren. Zo worden dragende delen als bogen, 
gewelfribben, kapitelen en pijlers niet onherkenbaar 
opgelost in het amorfe geheel dat gebouw heet, maar 
ieder op eigenwijze benadrukt. De overwelfde 
gangen en rijk gedecoreerde portalen in het 
administratiegebouw, maar ook de smeedijzeren 
muurankers, die de aanzetten van de dragende 
balken vormen, en de opvallende regenpijpen 
waardoor het verticale accent ontstaat, zijn daar een 
uiting van.

13De overwelfde gang op de eerste verdieping.12



De trappenhal

Anderzijds heeft het gebouw de bezoeker mee te 
delen welke functie het vervult, een boodschap uit te 
dragen. Ook hierbij prevaleert een organische 
samenhang tussen binnen en buiten: de hoofdgevel 
kondigt op monumentale wijze aan wat zich binnen 
afspeelt. Dit herhaalt zich in het interieur, waar 
muurdecoraties aangeven, welke bestemming de 
diverse ruimten, zoals de Leeszaal, de Collegezaal, 
de kamer van de Algemeen Riiksarchivaris etc. in het 
administratiegebouw hebben "). Om dit objectieve 
expressionisme vorm te geven in tableaux, sculptuur 
en ornamenten - naast architectonische motieven sec - 
stond de architect een rijke symboliek ten dienste.
Het onderzoek naar de bronnen hiervan verkeert nog 
in een pril stadium. Toch kunnen we onder enig 
voorbehoud stellen dat geheel conform de 
nationalistisch getinte herlevingsidealen uit die 
dagen - het zoeken en legitimeren van een eigen 
identiteit - werd teruggegrepen naarde 
iconografische bronnen van de bloeitijd van het 
vaderland: de late 16de en de 17de eeuw. 
'Oudhollandsche' naslagwerken als Carel Van 
Manders Groot Schilderboeck, Ripa-Pers' Iconologia 
etc. waren in Thijms bibliotheek rijkelijk voorhanden. 
Daarnaast was ook diens handboek 'De Heilige Linie' 
een druk geraadpleegd werk24).

Bij dit alles hadden de rijksgebouwen een 
voorbeeldfunctie te vervullen in de herleving van de 
architectuur. Deze was in de visie van De Stuers c.s. 
met de zgn. ’waterstaatstijl' - een vorm van klassicisme 
waarin de rijksgebouwen tot op dat moment 
overwegend opgetrokken werden - tot ongekende

Het depotgebouw: een déjà-vu van contructivisme 
en hi-tech-architecture.

diepte gezakt. Om het bouwen weer gezond te 
maken meende men terug te moeten grijpen naar het 
moment in de geschiedenis, waarop alle 
kunstontwikkeling nog spontaan, puur en natuurlijk 
was. Voor de burgerlijke bouwkunst was dit de late 
16de eeuw, toen volgens deze opvatting de 
geïmporteerde renaissance nog niet aan alle 
inheemse bouwvormen een einde had gemaakt. De 
uit die dagen daterende baksteen-renaissance - met 
voor De Stuers als model het Maarten van 
Rossumhuis in Zaltbommel - vormde de basis voorde 
zgn. 'Oudhollandsche' stijl, waarin Cuypers het 
Centraal Station en het Rijksmuseum te Amsterdam 
bouwde, en C.H. Peters het Departement van Justitie 
in Den Haag. Architectonische motieven als het 
werken met speklagen ter accentuering van de gevel, 
en het bekronen van de vensters met zowel 
functioneel als decoratief werkzame ontlastings- 
bogen, keren ook in het ARA-complex terug.2*).

Trait-d'union tussen het rationele bouwen, het 
objectieve expressionisme en de herleving van de 
bouwkunst, vormde het begrip organisch ®). Ten 
aanzien van het eerste hield dit in dat het destilleren 
van de plattegrond uit het bouwterrein voorafgaat aan 
het tekenen van de opstand van de gevels.Daarbij 
bepalen de functies de uiterlijke vorm, zodat de 
structuur van het gebouw zich eerlijk openbaart.27). 
De betekenis voor het objectieve expressionisme - 
het gebouw moet zijn bestemming uitdragen via de 
vormgeving en decoratie van het exterieur - ligt hierin 
reeds besloten. Ook de voor de herleving van de 
bouwkunst was de organische analogie van belang,14 15



De drukaccumulator voor het openen en sluiten van de luiken.

De gewelven met alternerende bogen en contrabogen van de fundering van het ARA - complex.
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daar deze de natuurlijke en spontane uitdrukking 
vormt van maatschappij, land en klimaat - men denke 
aan de nadruk op het inheemse - waaruit zij organisch 
groeit. In alle mogelijke varianten, van Cuypers tot 
Berlage, werden deze ideeën beleden. 28). Ook in 
historiografische zin, zoals blijkt uit de opvattingen in 
de archivistiek eind 19de eeuw. De toen uitgegeven 
'Handleiding voor het ordenen en het beschrijven 
van archieven'- een inmiddels klassiek werk 
waarmee iedere archivaris in Nederland wordt 
opgeleid - stelt reeds in het eerste hoofdstuk, 'Een 
archief is een organisch geheeh. In de toelichting 
wordt betoogd dat het archief 'een levend 
organisme (is), dat volgens vaste regelen groeit, zich 
vormt en vervormt'. Enkel uit 'den bouw van het 
organisme', de organisatie van het archief, c.q. van de 
archiefvormende instelling of persoon, kan men 
afleiden hoe het geordend moet worden. Mutatis 
mutandis gaat dat op voor een 'programma van eisen' 
in de architectuur. In de archivistiek vindt een 
opmerkelijke gelijkstelling plaats: 'Evenals een 
archief een organische geheel is, zo is ook een 
archiefdepot (een samenstel van archieven, 
gevormd door elkaar opvolgende instellingen) een 
historisch gevormd product 29). 'Historisch gevormd' 
en 'organisch’ gaan hier hand in hand. Vanuit dit licht 
bezien zijn de Handleiding en het ARA-complex de 
vrucht van één samenhangende visie op kunst en 
cultuur. Men zou zonder moeite het woord 'archief' 
kunnen vervangen door 'architectuur' om een 
manifest voor 19de-eeuwse bouwkunst te krijgen. 

'Schilderachtige'schoonheid en functionaliteit

Van Lokhorsts werk past in het hierboven 
geschetste stramien. Een vergelijking met de 
rijksbouwkunst van zijn tijdgenoten, Cuypers en 
Peters, toont onmiddellijk dat hij vanuit dezelfde 
organische, rationele principes werkt. Hij houdt 
daarbij vast aan een uitgangspunt, dat vooral 
Cuypers zeer dierbaar was en door diens grote 
voorbeeld, Pugin, samenhangend werd 
geformuleerd: bij de planning van een gebouw 
moet men de plattegrond niet aan het bouwterrein 
op leggen, maar uit diens karakteristiek voort laten 
komen, als een organisme. Het gebouw zelf, dat 
daaruit verrijst, dient een uitdrukking te zijn van zijn 
functies, maar zal tevens schoonheid bevatten:
'By turning the difficulties which occur in raising an 
elevation f rom a convenientplan into so many 
picturesque beauties" 8°). Oftewel eerlijk en 
functioneel bouwen houdt onvermijdelijk een 
onregelmatig aanzien in, dat beschouwd als 
'schilderachtig' in termen van schoonheid vertaald 
werd. Een belangrijke legitimatie in een tijd, die 
schoonheid nog lang volgens klassicistisch 
normen beoordeelde. Zo kon het gebeuren dat het 
begrip pittoresk van een aanvankelijk puur 
schilderkundige term in de loop van de 18de en de 
19de eeuw evolueerde tot een zowel architectonisch 
als stedebouwkundig criterium. Het 20ste-eeuwse 
■form follows function' - een Darwiniaans concept - 
vindt er zijn eerste formulering in31).

Vooral het administratiegebouw voldoet geheel aan 
het schilderachtige harmoniemodel, dat strikte 
functionaliteit met schoonheid en representativiteit

verzoende. Ondanks bezwaren van de Algemeen 
Rijksarchivaris hield Van Lokhorst vast aan de 
schuins verlopende rooilijn van het Bleyenburg, 
waaraan het gebouw zijn onregelmatige volume 
dankt. De om veiligheidsredenen voorgeschreven 
afstand tusen kopgebouw en depot daargelaten, 
heeft hij het bestaande bouwterrein optimaal benut. 
Hierdoor, c.q. door de situering van het 
depotgebouw werd tevens de positie van de as van 
het gebouw, de middenrisaliet met daarbinnen de 
trappenhal, afgedwongen. Dit hield in dat Van 
Lokhorst aan de ene zijde meer ruimte had dan aan 
de andere kant in een verhouding van drie tot vier. In 
de hoofdgevel is dit via de vensterpartijen, 
gemarkeerd door de o zo functionele regenpijpen, 
op eerlijke wijze uitgedrukt. Vanuit zijn rationele 
visie op architectuur had Van Lokhorst ook niet in 
het minst problemen met het verzoek van de 
Algemeen Rijksarchivaris om tijdens de planning het 
gebouw met een aantal kamers uit te breiden. Deze 
functionele eis werd schilderachtig vertaald via de 
extra verdieping ter linkerzijde van de hoofdgevel.
Het gevarieerde aanzien dat door dit alles ontstond, 
droeg bij aan de aangename ongeregeldheid die een 
rationeel gepland gebouw mocht sieren. Hoezeer 
Van Lokhorst vasthield aan de opvatting dat men 
alleen schilderachtigheid als gevolg van 
functionaliteit mocht nastreven, toont het 
depotgebouw. Het zeer strenge programma van 
eisen, met name ter voorkoming van brandgevaar, liet 
hier geen andere vormgeving toe dan die van een 
rechthoekig volume. De weerspiegeling van het 
interieur met zijn stellingsgewijze opbouw en indeling 
in het exterieur laat daar geen enkel misverstand over 
bestaan32).

In hoeverre de 'schilderachtige' doctrine ook het 
interieur bepaalde blijkt uit de organisatie van het 
hoofdgebouw. Hier manifesten zich de pittoreske 
harmonie in het bijzonder via de trappenhal, een 
juweeltje van pragmatische planning. Deze vormt de 
slagader van het complex. Van hieruit vertakt zich de 
werkstroom zowel in verticale als in horizontale 
richting over het hoofdgebouw en worden de 
verbindingen gelegd met het depot. Is zo de 
doelmatig gegarandeerd, tevens biedt de hal ons 
klimmend en dalend een parallaxmatige suggestie. 
Hoewel verschillend van het depotgebouw is deze 
zeker zo fascinerend. Men staat in een schacht van 
stijgende spitsbogen die, van lancetscherp smal tot 
Tudor-achtig stomp, zich in de vensteromlijstingen 
herhalen om te verdwijnen in een puntig tongewelf. 
Indien ergens de hang naar een 'aangename 
afwisseling en onregelmatigheid' als 'spontaan' 
gevolg van 'functionaliteit' van belang is geweest dan 
wel hier. Door de trappenhal meteen lichtkokerte 
combineren, wordt een maximum aan 
overzichtelijkheid geboden, maar tevens het 
parallaxmatige effect mogelijk gemaakt. Mutatis 
mutandis gaat dit op voor de bogen, waarvan de 
afmetingen rationeel zijn bepaald door de variërende 
hoogten van de gangen, verdiepingen en overlopen. 
Vanuit de lichtkoker gezien wordt zelfs op eerlijke 
wijze het stijgen van de trappen gemarkeerd door het 
schuinse verloop van de balustrades van de bogen.
Als het ware uitgesneden in de wand, doen zij sterk 
denken aan het trappenhuis van Berlage's 'De 17
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Nederlanden van 1845', even verderop in Den Haag. 
Ondertussen draagt dit het zijne bij aan het 
esthetische genot van variatie en ongeregeldheid. 

Objectief expressionisme

Werden rationaliteit en schoonheid via een 
schilderachtige aanpak versmolten, de 
betekenisdragende functie werd er eveneens in 
uitgedrukt. Ook hier kan gewezen worden op 
Cuypers' voorbeeld Pugin, in wiens geschriften het 
op en top doelmatige, constructivistische karakter van 
de gotiek niet tegenstrijdig wordt geacht aan zijn 
symbolische inhoud. Zoals bekend heeft Cuypers' 
zwager, Thijm, deze ideeën verwerkt in wat hét 19de- 
eeuwse handboek zou worden over de symboliek als 
objectief expressionisme: "De Heilige Linie. Over de 
oostwaardsche richting van kerk en autaer als 
hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst", uit 1858.
Het typeert de invloed van dit werk dat ook Berlage 
een druk geanoteerd en beduimeld exemplaar naliet 
33). Hoewel Thijm de wens uitsprak, is het tot een 
even samenhangend werk over de symboliek in de 
profane architectuur nooit gekomen. Niettemin heeft 
De Heilige Unie, gezien onder meer het 
iconografische programma van het Rijksmuseum, ook 
in de rijksbouwkunst zijn weg gevonden.

Dit laatste was mogelijk doordat Cuypers en Thym de 
mening van Viollet-ie-Duc deelden, dat de 
kathedrale' gotiek in oorsprong geen clericale, maar 
een burgerlijke bouwstijl vormt 34), met alle 
symbolische consequenties vandien. Deze stelling 
viel goed te verenigen met het nagestreefde ideaal

18 van de 'Oudhollandsche' stijl van Cuypers en De

Stuers: "De renaissancefagades zijn op de gotische 
gekalkeerd. De XVIe Eeuw heeft zonder gotische 
intentie steeds gotisch gekonstrueerd en ik meen te 
hebben aangetoond dat ook goede constructies met 
renaissance-vormen kunnen samengaan.", schreef 
Cuypers in 1864 aan Thijm35). Zo kon men het 
voorstellen als vormde de 'Oudhollandsche' stijl niet 
alleen een nationale maar ook constructief logische 
en organische ontwikkeling uit de gotiek.

Ten aanzien van de symboliek huldigde Thijm de, 
overigens ook middeleeuwse opvatting, dat kerk en 
overheid zich van dezelfde heersers-c.q. 
bestuurssymbolen bedienen. 36). Hij stelt het impliciet 
waar hij opmerkt: "Bij de heidenen was het 
bouwfrontispies (de driehoekige topgevel) eene 
uitsluitende eigenschap van den 'tempel'; het paleis 
van Caesar werd er niet mede vercierd, dan als eene 
voorbeduiging zijner aanstaande vergoding. Het 
frontispies, fronton of frontaal, namelijk is het teeken 
der 'bekapping';de 'kap'behoort der 'kapel', en ook 
de heidensche tempels waren plaatsen van vereering 
als de kapellen. "37). Zo werd de sacralisering van 
profane gebouwen gelegitimeerd. We vinden dit 
terug in typisch 19de-eeuwse vergelijkingen als: het 
Concertgebouw als tempel der muziek - niet zomaar 
wordt te Amsterdam de voorgevel bekroond door 
een klassiek fronton 38) - en het (Rijks)museum als 
tempel der kunst. Wat betreft dit laatste heeft recent 
onderzoek aangetoond dat mede als gevolg van de 
sacralisering van kunst in de vorige eeuw het gebouw 
opgevat kan worden als één grote cultusruimte. De 
voor Thijm c.s. onbetwistbare analogie tussen de 
kunstenaar in zijn scheppingsdaad en God in zijn 
wereldschepping is hier inherent aan geweest. 39).
Als tempel werd het museum aan de buitenzijde 
aangekondigd door het frontispies': de 
middenrisaliet van de Schauseite met haar 
'triomfboog' en de driehoekige topgevel!40).

Wanneer vanuit deze achtergrond de hoofdgevel van 
het ARA-complex wordt geanalyseerd, dan behoeft 
de betekenis van het 'bouwfrontispies' als bekroning 
van de hiërarchisch iets naar voren tredende 
middenrisaliet met haar (neo)gotische triomfboog' - 
waarin 's rijkswapen straalt in glas-in-lood - nauwelijks 
betoog. Geflankeerd door twee met spitsbogen 
omlijste vensters, manifesteert zich het kathedrale 
trinitasmotief. Dit herhaalt zich in de topgevels van 
voor- en achterzijde, waar het even symbolisch als 
functioneel de lichtval in de opengewerkte 
trappenhal regelt. Door het logische, organische 
verband tussen binnen en buiten, c.q. tussen 
trappenhal en topgevel, openbaart zich het 
monumentale trinitasmotief ook in het interieur. 
Veelzeggend genoeg is hier in glas-in-lood het 
openingsjaar: '1902', vastgelegd.41). Het zal geen 
toeval zijn dat de enige neogotische, sacraliserende 
elementen zich bevinden in de tempel' fagade en zijn 
pendant aan achterzijde, alsmede in de topgevel 
boven de kamer van de algemeen rijksarchivaris. En 
passant typeert dit de volstrekte gelijkberechtiging 
van alle gevels bij het rationele bouwen. 
Overeenkomstig het iconografisch schema van de 
Schauseite van het Rijksmuseum als tempel der 
kunst', wordt de bezoeker aan het Bleyenburg 
geconfronteerd met de betekenis van het ARA-

complex als tempel der wetenschap'. En wel in het 
bijzonder als: tempel der historische wetenschap', 
waarop ook de gestileerde letters H en W op de rijk 
gedecoreerde troggewelven van de studiezaal 
duiden. Niet zo maar worden in De Heilige Linie Kunst 
en Wetenschap als pijlers van de wereldordening 
gezien en figureren zij in het frontispies van het 
Rijksmuseum resp. als Kunst en Geschiedenis als 
pijlers van de tempelfagade! Verantwoordelijk voor de 
totstandkoming van de beide instellingen en hun 
gebouwen was dan ook de gelijknamige (!) afdeling 
van De Stuers, die zelf afwisselend het epitheton 
tempel' of 'paleis' voor het Rijksmuseum 
gebruikte W.

De architectonische allegorie van de tempel der 
wetenschap' wordt voortgezet in het interieur, waar 
het sacrale karakter manifest is in de met 
kruisribgewelven overdekte vestibule, direct in het 
verlengde van de middenrisaliet en haar neogotische 
portaal. Deze vormt als het ware een voorgeborchte 
tussen de prozaïsche 'heidense' buitenwereld en de 
tempel der wetenschap. Het voorgeborchte, waarde 
'oningewijde' bezoeker wordt opgevangen, opent 
zich via de als een Jacobsladderte interpreteren 
trappenhal 43>- het in graden opstijgen naar het 
'Goed, Waar en Schoon' - naarde 'verheven' 
cultusruimten op de eerste verdieping: de Leeszaal, 
de Collegezaal en de kamer van de Algemeen 
Rijksarchivaris. Thijms Heilige Linie zal aan de 
'verheven' plaatsing van deze representatieve 
ruimten niet vreemd zijn geweest.44). Net zoals bij het 
Rijksmuseum konden deze onmogelijk 'laag-bij-de- 
gronds' worden gesitueerd. Ook aan buitenzijde 
werkt deze hierarchische meerwaarde door: 
gemarkeerd door muurankers en vensterpartijen, valt 
de eerste verdieping op door zijn hogere afmeting. In 
deze zone bevindt zich dan ook het reliëf met de 
aanduiding 'Rijks Archief'. We merkten het reeds op: 
binnen en buitenwerken organisch in elkaar door.

De differentiatie van het sacrale thema wordt 
behandeld in de uitmonstering van het gebouw. Zijn 
in de Collegezaal de woorden 'VERUM, PULCHRUM, 
BONUM' in de decoratie opgenomen, in de Leeszaal 
troont bij wijze van cultusbeeld de Nederlandsche 
Maagd op een voetstuk waarin de hoofdletter C is 
afgebeeld. Temidden van de symbolen van kunst en 
cultuur - boeken, handschriften, archiefstukken etc. - 
heeft zij in haar hand een zwaard met lauwerkrans. 
Deze attributen herinneren aan het in een 
neogotisch tympaan gevatte, strijdbare opschrift 
tegenover de Leeszaal: 'Labor. Improbus. Omnia. 
Vindt.' (noeste arbeid overwint alles) en: '1902'. 
Behalve de reeds genoemde letters W en H worden 
gewelfvakken gevuld met 'speurende ogen' en 
'schrijvende handen met pennen' ten teken van de 
'noeste arbeid' tijdens het onderzoek, en 'zonnetjes' 
als zinnebeeld van de verlichting of inspiratie. Als 
onmisbare voorwaarden tot de beoefening van kunst 
en cultuur kregen Arbeid en Bezieling eerder een 
prominente plaats bij de 'tempel der kunst', het 
Rijksmuseum, en wel als steunpunten van 
frontispies 45). In de Leeszaal zijn tegen de consoles 
van de hoofdbalken de haan, de leeuw, de pelikaan 
en de slang geschilderd. We vinden hen stuk voor 
stukterug in Van Manders 'Wytbeeldinghe' - een bij

het Rijksmuseum druk gebruikt werk - waar ze als 
symbolen gelden voor resp. kracht 
(doorzettingsvermogen) en waakzaamheid: 
waakzaamheid sec; liefde (tot de studie): en wijsheid 
of voorzichtigheid 46). Al bij al schiep deze decoratie 
een motiverende ambiance voorde bestudering van 
de bronnen van het nationale verleden. Het portaal 
met het opschrift: 'Labor. Improbus. Omnia. Vindt', 
leidt naarde kamer van de Algemeen Rijksarchivaris, 
waar in het plafond de roterende AR figureert. Boven 
de deur is in de boogtrommel een schildering van 
een opengeslagen register gevat met schematisch 
aangegeven regels, waarvan de H van Historie op 
middeleeuwse wijze is vergroot. Op de schouw staan 
de woorden, die niet alleen typerend zijn voor het 
Algemeen Rijksarchief als instituut voor de bewaring 
van de bronnen der vaderlandse geschiedenis, maar 
ook - zoals we inmiddels weten - voor het ARA als 
architectonisch complex: IN OMNI RE VINCIT 
IMITATIONEM VERITAS'. Niet zomaar hebben wij 
deze, om ons van een Thijmiaanse uitdrukking te 
bedienen, 'in het frontaal van dit opstel' geplaatst47).

EVALUATIE

We hebben Van Lokhorsts Algemeen Rijksarchief 
geschetst als een kwalitatief hoogwaardig product 
van de rijksbouwkunst uit de tweede helft van de 
vorige eeuw. Dit geldt niet alleen de wijze van 
planning en ontwerpen volgens de regels van het 
rationele annex schilderachtige bouwen, maar ook 
voor de iconologische en iconografische invulling van 
het objectieve expressionisme van het gebouw. Dat 
binnen dit stramien niet meer tot stand gebracht is 
dan een afschaduwing van Cuypers lijkt ons een 
miskenning van Van Lokhorsts capaciteiten. Eerder 
zouden wij hem willen typeren als een man, die in 
dezelfde tijd als Berlage - zich wellicht gesteund 
wetend door Cuypers' waardering voor deze architect - 
streefde naar versobering en vereenvoudiging van 
de bouwkunst. De reductie van historiserende 
decoraties aan buitenzijde tot een minimum dat kon 
volstaan om de 'boodschap' van het gebouw uit te 
dragen, wijst onzes inziens in die richting. Een 
vergelijking met het oeuvre van zijn leermeester,
Cuypers en zijn collega, Peters, maar ook met zijn 
eigen vroegere werk, laat zien dat hij binnen het 
strakke 'decorum' of idioom van de rijksbouwkunst 
vereenvoudiging rigoreus heeft doorgezet.
Weliswaar draagt het bij aan het gewraakte strenge en 
ietwat sombere karakter van het gebouw maar dit zou 
nog een uiting kunnen zijn van het 'pleasing gloom', 
dat - nauw verbonden met de schilderachtige 
esthetica - ook door Berlage volop beleden werd 48).

Doordat de kunstgeschiedschrijving de Beurs van
Berlage heeft uitgeroepen tot 'begin' van de
moderne architectuur is het werk van architecten als
Van Lokhorst - volgens de periodiserende stijlkritiek
tussen neogotiek en nieuwe kunst - onbedoeld sterk
in de schaduw komen te staan. Ten onrechte temeer
daar Van Lokhorst de voorbeeldfunctie van de
rijksbouwkunst in de herleving van de architectuur op
even persoonlijke als onmiskenbare wijze heeft
uitgedragen. Voor hem geldt wat Bock in een recente
analyse van Cuypers, Berlage en De Stijl zo treffend 19



formuleerde: 'het is heel goed mogelijk dat er binnen 
een traditioneel kader vormen en ontwerp-concepten 
kunnen worden bedacht, die anticiperen op 
ontwikkelingen die pas in een volstrekt nieuw kader 
tot bloei kunnen komen.' Met name de manier waarop 
Van Lokhorst in navolging van Cuypers de factor 
beweging via de parallax uitbuit, tekent hem als een 
modem, eigentijds architect49). Anderszins geldt dat 
zijn assimilatie van Berlage's vernieuwingen of 
accentverschuivingen met de erfenis van Cuypers op 
een moment dat de Beurs nog maar nauwelijks uit de 
steigers is. Een voor die tijd zeer vooruitstrevende 
houding. Zowel in depot- als in hoofdgebouw kan 
Van Lokhorst dan ook gezien worden als een 
persoonlijkheid die het 'être-de-son-temps' volop 
waarmaakte. De grove vertekening door het gebruik 
van stereotypen bij de beoordeling van monumentaal 
erfgoed, mag hiermee duidelijk zijn. Wij zouden 
daarom dit artikel willen beëindigen met een 
karakterisering van Van Lokhorst door De Stuers, die 
allerminst geflatteerd opgevat behoeft te worden:

'Zonder in deze rubriek (van de officiële leerlingen 
van Cuypers) te behooren, moet ook de 
Rijksbouwkundige bij het Departement van 
Binnenlandse Zaken J. van Lokhorst hier genoemd 
worden, omdat deze intelligente man, door de 
aandacht welke hij aan den adviezen van den 
meester schonk, zich in diens richting ontwikkeld 
heeft tot een der beste architecten van ons land. ,5°)
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Peter Karstkarel en Sible de Blaauw

DE NEOGOTISCHE KERKEN VAN BLAUWHUIS EN 
ROODHUIS IN FRIESLAND.

De St. Vituskerk te Blauwhuis, de oudste (1896) Cuyperskerk van 
Friesland

De St. Martinuskerk te Roodhuis. Gezicht op de kerk vanuit het 
Z.Z.O. (foto Sj. Andringa)

Inleiding

In een plotseling ervaren besef van een belangrijke 
lacune in de bescherming van monumenten werden 
in de winter van 1974136 kerken op de lijst van 
beschermde monumenten geplaatst. Het waren de 
meest monumentale voorbeelden van jongere 
bouwkunst. Die autorisatie van de neogotiek kwam in 
Friesland voor twee kerken te laat: de Franciscuskerk 
van Franeker, in 1865 onder leiding van Charles 
Weber en de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming 
te Wytgaard in 1870 gebouwd naar ontwerp van 
Pierre Cuypers waren in respectievelijk 1960 en 1967 
gesloopt. Zeven kerken in Friesland kwamen op de 
ontwerp-lijst, de Bonifatius te Leeuwarden, de 
Martinus te Sneek, de Michael te Harlingen, de 
Martinus en Bonifatius en gezellen te Dokkum, de 
Werenfridus te Workum, de Nicolaas te St.-Nicolaasga 
en de Clemens te Nes op Ameland.
Het is volkomen raadselachtig gebleven waarom de 
overige vier neogotische kerken buiten deze 
waardering bleven: de Willibrordus te Lemmer, de 
Ludgerus te Balk, de Vitus te Blauwhuis en de 
Martinus te Roodhuis.

De kerkbesturen van Blauwhuis en Roodhuis 
22 hebben zich niet bij de keuze neergelegd en zullen

de Minister van WVC binnenkort verzoeken (het 
kerkbestuur van Blauwhuis doet dit al voor de derde 
keer) om hun neogotische kerken op de ontwerplijst 
van beschermde monumenten te plaatsen. 
Blauwhuis en Roodhuis hebben hun ontstaan en 
groei te danken aan de kerk, aanvankelijk slechts 
bescheiden bedehuizen voor kleine staties van 
groepen mensen die na de reformatie de rooms
katholieke kerk trouw waren gebleven in het verder 
overwegend protestantse Friesland. Blauwhuis en 
Roodhuis behoren tot de jongste dorpen van de 
provincie. Zij kregen in 1950 resp. 1956 die status, 
maar hadden al sinds het einde van de achttiende 
eeuw als nederzetting vorm gekregen. In die 
nederzettingen zijn de in 1869-1871 en 1891 -1892 
royale neogotische basilieken met hoge torens tot 
stand gekomen waardoor de buurtschappen hun 
historische reden van bestaan ook architectonisch 
uitdrukken. De kerkbesturen van Blauwhuis en 
Roodhuis hebben Sible de Blaauw en Peter 
Karstkarel mede als leden van de Bisschoppelijke 
Commissie van Kerkelijk Kunstbezit Groningen, 
verzocht om architectonische rapportages van de 
twee kerken te maken. Deze rapportages worden 
hierna gepubliceerd.

DE SINT VITUSKERK TE BLAUWHUIS

Bij de Hervorming in 1580 werden in het gebied ten 
zuidwesten van de lijn Bolsward-Sneek een tiental 
kleine parochies opgeheven. Zij die het rooms
katholieke geloof trouw bleven werden door reizende 
priesters bezocht. In dit gebied werd in 1632 de 
Sensmeer drooggelegd. Het polderbestuur kwam 
bijeen in een gebouw dat wegens het gebruikte 
bouwmateriaal van het dak, het Blauwhuis werd 
genoemd. In 1651 stelde de Katholieke eigenaresse 
dit gebouw ter beschikking voor de rooms-katholieke 
eredienst. Ook de priester die tot die tijd in Hieslum 
had gewoond kwam in dit Blauwhuis wonen. Het werd 
in 1780 eigendom van de RK-statie, maar het werd 
spoedig te klein bevonden en in 1785 werd er naast 
het Blauwhuis dat pastorie zou blijven een eerste 
kerkje gebouwd dat toegewijd werd aan de martelaar 
St. Vitus. In 1855 kreeg de statie de status van 
parochie. Deze werd nog Sensmeer genoemd naar 
de twee eeuwen eerder plaatsgegrepen 
droogmakerij. Er ontwikkelde zich om de kerk 
geleidelijk een nederzetting, een rooms-katholieke 
buurtschap.
Blauwhuis ontving uiteindelijk in 1950 de status van 
dorp en behoort daarmee met o.a. Roodhuis dat een 
vergelijkbare ontwikkeling kende, tot de jongste 
dorpen van Friesland.
Voorde sterk groeiende parochie die buiten de vele 
rooms-katholieken van Blauwhuis bestaat uit 
geloofsgenoten van een tiental dorpen moest in de 
loop van de negentiende eeuw een nieuwe en 
grotere kerk gebouwd worden. Nadat Wennekers al 
enkele kerken in Friesland gebouwd had was in 1865 
te Franeker een eerste min of meer zuivere 
neogotische kerk in Friesland tot stand gekomen 
onder architectuur van Charles Weber. Het 
kerkbestuur van Blauwhuis nodigde in 1868 Pierre 
Cuypers uit een ontwerp te maken. Het werd een 
eerste bouwwerk dat deze belangrijkste van de 
neogotici in het noorden tot stand bracht en is 
daarom en mede omdat de latere rijksbouwmeester 
en postkantorenbouwer C.H. Peters zijn 
bouwkundige opleiding voltooide met het uitoefenen 
van het opzicht bij de bouw van deze kerk van belang 
voorde architectuurgeschiedenis. Van nog groter 
belang is de architectonische kwaliteit van het 
gebouw zelf. Het kerkgebouw met toren, traptoren, 
sacristie en pastorie kwam van 1868 tot 1871 tot 
stand en werd op 15 oktober 1872 geconsacreerd.

De kerk is een driebeukige transeptbasiliek. het koor 
wordt gesloten door een iets inspringende absis met 
5/1O-sluiting. De westelijke travee van het 
middenschip wordt geflankeerd door twee haaks 
geplaatste kapellen waarvan de zadeldaken tot aan 
de daklijst van het middenschip oprijzen. De vierkante 
torenromp bestaat uit drie geledingen, eindigt in 
spitse topgevels en wordt bekroond door een 
achthoekige naaldspits. Het exterieur kenmerkt zich 
door het rode baksteenmetselwerk, verlevendigd 
door lijsten en friezen waarin gele ijsselsteen is 
toegepast. Lancetramen, roosvensters en tripletten 
doorbreken het muurwerk.
Het inwendige beantwoordt aan de uit het exterieur 
sprekende orde van hoge en lage delen. Het schip 
en het koor worden begeleid door zijbeuken. In het

schip wordt de verhouding tussen middenbeuk en 
zijbeuken bepaald door het alternerend stelsel van 
pijlers en kolommen. De lengtewerking van het 
interieur wordt doorbroken door de scheibogen naar 
de dwarskapellen en de kruising met het dwarspand. 
Het inwendige is afgewerkt in schoon 
baksteenmetselwerk, in transept en koor 
geaccentueerd door met verf aangebrachte kleuren. 
De gehele kerk wordt door stenen kruisribgewelven 
overkluisd - behalve de dwarskapellen van het schip, 
die houten tongewelven hebben.
De inventaris van de kerk stamt uit de bouwtijd en 
werd, evenals de beschildering en beglazing, 
grotendeels vervaardigd door het atelier Cuypers en 
Stoltzenberg in Roermond. De ontwerpen zullen van 
Cuypers zelf afkomstig zijn geweest; met de 
uitvoering ter plekke was de atelierwerker Klumpkens 
belast.

De parochiekerk van Blauwhuis markeert, samen met 
de kerken van Sappemeer en Kloosterburen, het 
begin van Cuypers'werkzaamheid in de noordelijke 
provincies. Het ontwerp vertoont alle kenmerken van 
de periode waarin Cuypers op originele wijze 
elementen uit de vroege Franse gotiek combineerde 
met laat-romaanse vormen uit het Rijnland. De in het 
ontwerp van Blauwhuis gevonden oplossingen 
mogen goed geslaagd worden genoemd. De 
dwarskapellen van het schip werken als een 
verkleinde versie van het transept - Cuypers noemde 
ze dan ook 'kleine transepten' - en zorgen voor een 
fraaie afwisseling van volumes in het exterieur. De in 
het schip toegepaste Stützenwechsel verleent het 
interieur een aangename variatie van ritmes. De toren 
is een zorgvuldig gedetailleerde variant van het type 
dat Cuypers in deze periode veelvuldig ontwierp. De 
massa's van het schip, kleine transepten, dwarsschip 
en pastorie krijgen een levendig aanzien dankzij de 
verticale elementen van toren, dakruiter boven de 
viering en hoge traptoren tussen zuiderdwarspand 
en pastorie. Het geheel munt uit door een simpele 
constructie en een ingenieuze afwerking (Taverne, 
1972).
De originele uitmonstering van de kerk is vrijwel gaaf 
bewaard. Dankzij de offervaardigheid van individuele 
parochianen, met name welgesitueerde boeren, 
deed zich in Blauwhuis de uitzonderlijke 
omstandigheid voordat meubilering en aankleding 
meteen bij de bouw konden worden uitgevoerd. De 
eenheid van architectuur, inrichting en decoratie die 
Cuypers voorstond kon hierdoor worden 
gerealiseerd op een wijze die op veel plaatsen een 
ideaal zou blijven. De St. Vitus van Blauwhuis is niet 
alleen in historische, maar ook in monumentale zin 
raison d'être van het dorp. De ligging van het complex 
aan de noordzijde van de Hemdijk is schilderachtig.
De kerk beheerst het omliggende vlakke weideland 
op een ingehouden-pregnante wijze. Het complex 
verdient zowel vanwege zijn landschappelijke functie 
en zijn intrinsieke architectonische kwaliteiten als 
vanwege de gave eenheid van kerkgebouw en 
inventaris in zijn geheel wettelijke bescherming als 
monument.
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Tekening Rooms-Katholieke kerk van Bauwhuis 1876

De Sint Martinuskerk te Roodhuis. Interieur naar het oosten. Jammer genoeg is het interieur in de zestiger jaren 
veranderd.

St. Vituskerk Blauwhuis. Interieur naar het oosten. DE SINT MARTINUSKERK TE ROODHUIS

Na de Hervorming in 1580 bleef er in de grietenij 
Hennaarderadeel, thans deel uitmakend van de 
gemeente Littenseradeel, een aanmerkelijke groep 
mensen van Oosterend en omgeving het oude 
geloof trouw, zoals dat eveneens gebeurde in en 
rond het oostelijker en zuidwestelijker gelegen 
Oosterwierum in Baarderadeel en Blauwhuis in 
Wymbritseradeel. Zij bleven bijeenkomen en 
vormden staties. Deze gelovigen van Oosterend 
kwamen bijeen in een boerderij met een rood 
pannedak die hemelsbreed zo'n 3 kilometer ten 
zuiden van Oosterend lag. Dit Rode Huis kan in 1639 
voor het eerst in bronnen aangetroffen worden en zal 
later de naamgever van de erom heen ontwikkelde 
buurschap worden. Veel later, in 1778, wordt nog 
opgetekend: 'de Roomsch-Katholyken hebben 'er 
eene (gemeente) te Oosterend, vergaderende in het 
zogenaamde Roodhuis, vrij eenzaam in het veld 
staande, nabij de vaart tussen Sneek en Franekeri.
Dit Roodhuis lag niet alleen bij die vaart, maar ook 
dicht bij de Slachtedijk, een van de oudste 
dijkcomplexen van Friesland. Iets ten westen van de 
buurschap, later dorp, ligt de kruising van waterweg 
en dijk, de Sanleansterzijl.
Eén kunstwerk uit het parochiebezit herinnert nog 
aan de middeleeuwen en is vermoedelijk afkomstig 
uit de kerk van Oosterend: een uit het einde van de 
vijftiende eeuw daterend gepolychromeerd houten 
beeld van de wijheilige van Oosterend en later ook 
Roodhuis, Sint Maarten te paard met de bedelaar, dat

mogelijk door een der trouwen meegenomen is.
Hoewel er aan het einde van de achttiende eeuw nog 
nauwelijks sprake is van nederzettingsvorming, moet 
de Statie niet onaanzienlijk geweest zijn, gezien de 
relatief rijke kerkschat die voor een belangrijk deel uit 
zeventiende en achttiende eeuwse stukken bestaat.
In de negentiende eeuw is er in Roodhuis een kapel 
gebouwd, een waarvoor de uit Woudsend afkomstige 
schilder Otto de Boer in 1852, bij het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie en stichting van de 
parochie Roodhuis, veertien kruiswegstaties 
vervaardigde. In 1854 volgde een geschilderde 
voorstelling van de patroonheilige: Sint Maarten als 
bisschop die een blinde geneest. De kapel lag in het 
land ten zuiden van de Slachtedijk. In 1886 kon de 
Roodhuister Parochie dicht bij die dijk een stuk land 
kopen van het Old Burger Weeshuis te Sneek, dat in 
deze omgeving landerijen bezat die afkomstig waren 
van de kerkelijke goederen die het na de Hervorming 
toegewezen kreeg. De Parochie had de bedoeling 
om op dit land een kerk met pastorie te bouwen. De 
voornaamste architect van het Aartsbisdom Utrecht,
Alfred Tepe die in Friesland al kerken te Workum 
(1877), Harlingen (1881) en Balk (1883) had 
gebouwd, werd uitgenodigd om een ontwerp te 
maken. Zo kon het Rode Huis en de daarbij 
behorende gemeenschap een kerkbuurschap 
vormen. In 1892 kon het gebouw ingewijd worden:
Roodhuis was een echt dorp al heeft het op de 
officiële status nog 64 jaar moeten wachten: tot 1956.
De St. Martinuskerk is een pseudo-basiliek die
bestaat uit schip en zijbeuken van vier traveeën lang, 25
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een vieringstravee met vierzijdig gesloten zijkapellen 
die ruimtelijk in een aangename overgang van 
zijbeuken naar koor resulteren en een koor dat 
gesloten is met vijf zijden van een regelmatige 
achthoek. Schip en zijbeuken zijn gedekt door 
gestucadoorde kruisribgewelven zonder verzwaarde 
gordelbogen. Alleen tussen schip en viering is een 
zware gordelboog gevormd. Schip en zijbeuken zijn 
wel gescheiden door scheibogen. De gewelven 
rusten met schalken en veelzijdige lijstkapitelen op 
zware kolommen. Aan de zuidzijde van de zijbeuk is 
de sacristie uitgebouwd, waarbij de zijkapel aan die 
zijde vrij is gebleven.
In het midden van de jaren-zestig is het interieur 
aangepast voor de veranderingen die toen in de 
eredienst plaatsgrepen. Architect Haagsmate 
Bolsward liet viering en koor drie treden verhogen.
De drieledige opstelling in schip en beuken van het 
bankenplan verdween en de banken werden naar het 
middenschap verschoven. Daarmee werd de 
ruimtelijke geleding geweld aangedaan en zijn de 
zijbeuken tot brede gangpaden gedegradeerd. Op 
de vloer werden grote platen van volstrekt 
wezensvreemd en zeer storend grindbeton gelegd. 
De gebrandschilderde glas-in-lood-ramen in de 
koorsluiting en zijkapellen zijn in 1911 en 1913 
vervaardigd door de 'hofglasmaker* Carl Hertel uit 
Düsseldorf en het neogotische altaar werd in 1900 uit 
het gerenommeerde atelier Mengelberg te Utrecht 
betrokken. Ook de zijaltaren waren al in 1895 bij dit 
atelier besteld. De communiebank (1903) is 
waarschijnlijk ook van Mengelberg afkomstig. De 
eenvoudige ornamenten op wanden, lijstkapitelen 
e.d. zijn in 1914 in het koor en in 1925 in het schip 
aangebracht en zijn bij een latere verfbeurt enigszins 
gemoderniseerd.
Aan de rand van het weidse nieuwe land van de 
voormalige Middelzee hebben de hoog oprijzende 
kerk en vooral toren een zeer belangrijke 
landschappelijke functie. De toren verheft zich 
zonder verjonging of versnijding, maar de torenromp 
kreeg met cordonlijsten van profielsteen wel een 
geleding in vieren. De eerste lage, van een iets 
uitgemetseld basement voorziene geleding gaat tot 
iets boven de latei boven de recht gesloten dubbele 
deur. De tweede hoge geleding vat registers van 
blindnissen met driepassen en een daarboven 
liggend breed spitsboogvenster met maaswerk 
samen. In de derde lage geleding zitten nabij de 
hoeken hoge blindnissen met driepassen. De 
verdiept liggende middenvelden, die de grote 
galmgaten in de volgende geleding voorbereiden, 
bevatten de uurwerkplaten. De galmgaten in de 
vierde en laatste hoge geleding zijn in drieën 
gegroepeerd en samengevat in grote spitsbogige 
nissen met maaswerk. Ter weerszijden van de 
galmgaten zitten opnieuw hoge blindnissen nabij de 
hoeken. De torenromp wordt bekroond met een 
spitsboogfries. Tot net bij de vierde geleding wordt 
de forse vierkante toren aan de zuidzijde begeleid 
door een achtzijdige traptoren die de geleding van de 
grote toren volgt en een vergelijkbare plasticiteit 
bezit. Het torentje kreeg een vrij stomp, ingesnoerd 
naaldspitsje. De grote kerktoren heeft een met leien 
gedekte, hoog opgaande ingesnoerde naaldspits.
De levendige plastiek van toren, traptoren en ook van 
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materiaal van verschillende kleuren nader 
geaccentueerd. De dagkanten van ramen en nissen 
zijn van helderrode, geprofileerde baksteen 
gemetseld in verder van bruingrijs baksteenmateriaal 
gemetselde muurvlakken.
De geveltop van de westgevel ter weerszijden van de 
toren is voorzien van een klimmend spitsbogen
register. Aan beide zijden zijn kleine 
spitsboogvensters aangebracht in nissen ter grootte 
van de vensters van de kerk. Het kerkgebouw heeft 
een geleding in traveeën die aan de buitenzijde door 
twee maal versneden steunberen zichtbaar is. Elke 
travée is geopend met een groot spitsboogvenster 
met maaswerk. Zoals er binnen een boeiende 
zijbeukbeëindiging is gevonden met kapellen voor 
de zijaltaren, zo is er aan de buitenzijde een nog 
boeiender vorm voor gevonden. De kap versmalt op 
een enkelvoudige wijze waar de zijbeuken eindigen, 
maar de kapellen, achtzijdig als ze zelfstandig 
ontwikkeld waren, zijn als aparte elementen in de 
oksels tusen zijbeuken en viering geschoven. Omdat 
ze op de hoeken versneden steunberen kregen en 
van veelzijdige tentdaken zijn voorzien, rijzen ze, 
zonder erg hoog te zijn, op tegen het hoge en smalle 
koor dat door deze oplossing nog langer lijkt dan het 
al is. Architect Tepe die in Roodhuis een flinke 
dorpskerk bouwde, heeft niet alleen met de 
plastische geleding van de gevelvlakken, maar vooral 
met de oplossing van de oostelijke partij een 
kerkgebouw ontworpen dat een slanke rijzigheid 
bezit.

De parochiekerk van Roodhuis beschikt over alle 
kwaliteiten die in het werk van Tepe doorgaans 
geloofd worden: robuuste, maar niet uitbundige 
vormen, een sobere maar uitgebalanceerde 
massawerking en detaillering en een harmonische 
situering in de omgeving. Het eenvoudige silhouet 
van kerk en toren voegt zich als vanzelfsprekend in 
de wijde horizon van de Friese greidhoek. Toch 
geven de tegen de toren geplaatste wenteltraptoren 
en de fraaie, afzonderlijke bedaking van de beide 
zijkapellen van het koor het exterieur een 
onmiskenbaar eigen cachet. In het dorpsbeeld van 
Roodhuis en in het landschap van de kronkelende 
Slachtedyk kan het markante gebouw van Tepe niet 
gemist worden. Het interieur valt ondanks de 
bescheiden afmetingen op door gelukkige 
verhoudingen en een verrassende ruimtewerking. 
Van de inventaris zijn met name de altaren van 
Mengelberg en de glazen van Hertel van behoorlijke 
kwaliteit. Zij verdienen het in hun oorspronkelijke 
context bewaard te blijven. De kerk van Roodhuis zou 
om deze redenen de status van wettelijke beschermd 
monument behoren te krijgen.

EEN SCHIP VOER LANGS DE HORIZON
Krophollerkapel Canisiuscollege te Nijmegen gesloopt

Kapel Canisiuscollege. Architect A. J. Kropholler. Gezicht van de kapel vanuit het westen.

"Onze kapel, het middelpunt van het college, is 
voltooid. Ze is groots, robuust en waarlijk een rots in 
de Nijmeegse branding, zoals ons college altijd al 
was. Kijkt de stadsbewoner naar het oosten of komt 
van om het even welke zijde een reiziger naarde 
stad, dan ziet hij een machtig schip varen langs de 
horizon, het kruis in top. Een schip de Heer waardig 
die zelve aan het roer staat om zijn passagiers met 
een Goddelijke Koers de goede weg te wijzen door 
de wilde baren van het maatschappelijk leven. "1>

Aldus de woorden van de Hoog Eerwaarde pater 
V. Esserop19juni 1937 in zijn rede t.g.v. de 
consecratie van de splinternieuwe kapel van het 
Canisiuscollege aan de Berg en Dalseweg te 
Nijmegen. Voorde Nederlandse architectuur was 
het gereedkomen van de kapel eveneens een 
gebeurtenis van de eerste orde, dit om verschillende 
redenen. De kapel markeert het einde van de bouw 
van kapellen voor particuliere instituten, d.w.z. als 
een losstaand objekt toegevoegd aan reeds 
bestaande bebouwing. Een dergelijke opdracht 
zou in Nederland niet meer plaatsvinden. 
Voortkomend uit het door de architect zelve 
(A. J. Kropholler, 1881-1973) ontworpen type van 
volkskerk, voldeed de kapel niet alleen aan alle 
specifieke eigenschappen daarvan, maar vormde 
ze tevens een uniek exemplaar door alle eisen die de 
opdrachtgever aan de bouw van de kapel stelde. Een 
necrologie.

HARMONIE TUSSEN MENS EN 
KERKARCHITECTUUR

'Het hoofddoel van de kerkarchitectuur in het 
algemeen is om de mens te brengen in een toestand 
van harmonie, rust, contemplatie, deemoed en 
eerbied voor het hogere. Daardoor wordt de ziel 
opengesteld voor het beleven van de godsdienst.
Het kerkgebouw moet dus in zijn vormen en kleuren 
een uiting zijn van harmonie, die ons rustig stemt, 
onze gedachten doet bezinken en tot zwijgen brengt 
en ons daardoor in staat stelt om naar de stem van 
God te luisteren, het doel waarvoor wij in de kerk 
komen'. Sleutelwoorden tot begrip van zijn 
architectuur uitgesproken door architect A. J.
Kropholler in het Canisius Jaarboek 1936-19372)
Bedoelde harmonie bestaat uit: a. Eenheid van 
samenstelling (dat wil zeggen: vormen moeten uit de 
constructie voortvloeien), b. Eenheid met het 
eeuwige (de architectuur moet een onverwoestbaar 
uiterlijk hebben), c. Eenheid met het tijdelijke leven 
(zij moet beschutting bieden tegen alles wat de 
buitenwereld te bieden heeft). Het overgrote deel 
van Krophollere architectuurtheorie heeft zijn wortels 
nog in de 19de eeuw, met name in het werk van 
P.J.H. Cuypers en verder in het werk van H.P.
Berlage, aan wiens theorieën hij niet alleen veel 
ontleende, maar van wie hij vooral veel stijlvormen 
overnam. Na een samenwerkingsperiode met J.F.
Staal, van 1902-1910, volgde voor de in 1908 tot het 27



Kapel Canisius college. Opstand oostelijke kapelwand.

katholiek geloof bekeerde architect een tijd van 
bezinning hoe verder te gaan.
Kiezend voorde 'romantische' bouwvormen en 
materialen van de vroege middeleeuwen besluit 
Kropholler zich volledig te werpen op het vraagstuk 
van de kerkbouw, dat op dat ogenblik in Nederland 
zeer actueel is.

VOLKSKERK

De wens van een grondige liturgievernieuwing in de 
katholieke kerk werd aan het einde van de 19de 
eeuw reeds uitgesproken door Leo XII (pontificaat 
1878-1903). Het was echter zijn opvolger Pius X 
(pontificaat 1903-1914) die met vastomlijnde ideeën 
kwam op welke manier de liturgische veranderingen 
hun beslag moesten krijgen. De H.Miszou het 
middelpunt van de katholieke geloofsbeleving en 
belijdenis worden en gevierd worden in de 
gemeenschap der heiligen, waarbij het volk zich rond 
het altaar zou scharen. Daarvoor was een nieuwe 
kerkruimte nodig. De neo-gotische kerken waren 
ongeschikt voor de nieuwe liturgieviering. Pilaren 
tussen de zijbeuken en het middenschip hinderden 
het uitzicht op het altaar en tevens zat men daar veel 
te ver vandaan. Met zijn Onze Lieve Vrouwe van 
Goede Raadkerkte Beverwijk uit 1914 zette 
Kropholler in Nederland de beslissende stap naar wat 
wij nu noemen de volkskerk. In dit type zijn alle

28 bezwaren weggenomen die de neogotische kerk had

t.o.v. de nieuwe liturgieviering. Een grote kerkruimte, 
met aan de zijkanten ervan slechts scheibogen naar 
de processie- annex wandelgangen. Meestal ook 
een brede ruimte en liefst banken tot aan het altaar 
zodat iedereen dichtbij het altaar zit en daarop een 
onbelemmerd uitzicht heeft. Ook het interieur 
onderging een complete metamorfose. I.p.v. een 
interieur vol pracht en praal, nog voortkomend uit de 
manifestatie- en emancipatiedrang van de 
katholieken, nu een heel sober interieur, opgebouwd 
uit hoogwaardige materialen, d.w.z. bij Kropholler, uit 
baksteen, natuursteen en hout (beton en ijzer 
slechts verborgen!). Tevens wordt die sobere 
kerkruimte op een geraffineerde manier door 
vensters verlicht. Een donker schip, een nog 
donkerder presbyterium en daarachter een heldere 
absis waarin het altaar, zodat als men de kerk betreedt 
het oog meteen naar het altaar getrokken wordt. Een 
eerlijk gebruik van materialen ondersteunt 
Krophollere theorie over de harmonie tussen mens 
en architectuur. In de constructie zie je dan ook de 
verschillende materialen in elkaar overlopen, en 
omdat alles eerlijk wordt getoond drukt het volgens 
de architect mede de hogere gévoelens uit die wij 
voor God koesteren. De kapel van Kropholler bij het 
Canisiuscollege voldoet op alle manieren én op 
bijzondere wijze aan de door Kropholler ontwikkelde 
gedachten over het kerkgebouw. Naast alle 
karakteristieke eigenschappen die de kapel maken 
tot een typisch stuk Kropholler architectuur (bak
steen, hout, natuursteen, zware gesloten vormen 
ontleend aan de vroeg-middeleeuwse bouwkunst en 
het typisch Hollandse element van het steile 
pannendak tegen de regen) zijn er de bijzondere 
details die tot stand kwamen door het eisenpakket dat 
de opdrachtgever (Jezuieten) optafel legde. De 
kapel kon niet gebouwd worden in het verlengde van 
de hoofdingang. Daarvoor zou men immers teveel 
hebben moeten slopen. Ze kwam nu aan de zijde van 
de Museum Kamstraat.
Om niet teveel last te hebben van het wegnemen van 
licht, werd op de grote dware-as door het college 
i.p.v. het bestaande trappenhuis een narthex 
aangelegd, die enerzijds ervoor zorgde dat de kapel 
op voldoende afstand van het bestaande college 
kwam te liggen, anderzijds door het aanbrengen van 
een grote schildering boven de toegangsdeuren tot 
de kapel (H. Bijvoet) de bezoeker in een meditatieve 
stemming zou brengen. De narthex kreeg een fraaie 
koepel als afdekking met bovenin een lichtvenster 
met geel glas de Zon als Goddelijke lichtbron 
symboliserend. Omdat hetcollegevloerniveau hoger 
is dan dat van de straat kon onder de kapel een krypte 
worden aangelegd. Mede omdat het koor in de kapel 
weer enkele treden hoger was dan het vloerniveau 
van de kapel kon daaronder in de krypte een 
stralenkrans van zes kapellen worden aangelegd die 
dienden voor de Jezuieten-leraren om hun ochtend
mis op te dragen. Tevens waren in de gangen van de 
krypte muziekcellen gemaakt, waardoor men niemand 
met herrie in het college hoefde lastig te vallen. Zoals 
eerder hierboven vermeld, was de inrichting van de 
kapel sober. De 1.600.000 bakstenen waren te zien 
als schoonmetselwerk, dit in twee kleuren, waarvan 
een als een soort lambrizering langs de muren. 
Tufsteen, trachiet en Beierse graniet werden 
verwerkt in de zuilen, muren etc., terwijl trappen en
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Houten kapconstructie kapel

vloer van de kapel waren vervaardigd van 
kwartsietplaten. De communiebanken werden 
gemaakt uit Paonazzomarmer, de raamplaten en het 
wijwaterevat in de crypte uit Comblaciën marmer en de 
kruiswegstatie uit Savonière zandsteen. De kapel 
meet: 39 meter in de lengte, 18,40 meter in de 
breedte en 24 meter in de hoogte.
Kropholler ontwierp zelf het gehele interieur. Van de 
kerkbanken tot de credens in de sacristie. Zowel 
interieurverzorging als architectuur zijn zoals heel 
Krophollere oeuvre zeer ambachtelijk. Genoemde 
maatvoering is heel bijzonder. Niet eerder had 
Kropholler in zijn kerken voorde ruimte-opzet deze 
verhoudingen toegepast. De indruk van de kapel was 
zeerwijds. Niet alleen door de verlaagde scheibogen 
(ze neigden zelfs naartudorvorm) en een hogere 
opbouw met lichtvensters, maar tevens door de 
geweldige open kap-constructie boven de 
kapelruimte. In de lengte vergrootte Kropholler het 
ruimte-effect door kapelruimte en presbyterium te 
scheiden, en de laatste met schuine muren wel direkt 
te laten doorlopen in de absis. Een bijzonder 
geraffineerde manier van bouwen, die Kropholler zelf 
de kapel 'Een waar koninklijk domein voor de 
genadeuitdeling door God' deed noemen 3). Ten 
aanzien van de zware vormen voegde hij er nog aan 
toe: 'De zware vormen geven de indruk van stabiliteit, 
zo kenmerkend voor de goede architectuur uit de 
vroege middeleeuwen en voor het geloof zelf. 'Dat 
de toevoeging van glas-in-loodvensters (b.v. 
Geboorteraam, Pinkstervooretelling, Visitatie en 
Annunciatie) naar het ontwerp van Max Weiss (1938-

1939) bij de architect bezwaren 
opriep, kan in de contekst van zijn 
theorie over het lichteffekt in de 
kapelruimte, nauwelijks 
verwondering verwekken.

EEN SCHIP VOER VOORBIJ

'Na de eerste steenlegging groeit 
de belangstelling meer en meer* 
schreef A.W. in het 
Canisiuscollegeboek.4). Zo gaat 
het steeds. De muren rijzen, het 
stadsbeeld zindert, een nieuwe 
creatie wordt geboren die 
voorgoed het stadsbeeld zal 
beïnvloeden. Alsof een mist 
optrekt en tergend langzaam zijn 
geheimen prijsgeeft vordert de 
bouw van het object tot de nok. 
Dan ineens staat het er, in volle 
glorie.
Waarlijk, in het geval van de 
Canisiuskapel een schip aan de 
horizon. Vanmorgen keek ik in alle 
stilte uit van het Erasmusgebouw 
(K.U.) over Nijmegen. Een lichte 
mist trok langzaam op totdat mijn 
blik kon reiken naar de horizon. 
Het schip dat voer aan de horizon 
is verdwenen. Een grote leegte 
bepaalt de plek waarheen ik 
verbijsterd staar. Opnieuw 
hebben mooumentenminnend 

Nederland én de verantwoordelijke bestuurders 
gefaald een belangrijk stuk architectuur als 
tijdsdocument voorde natie te behouden. Mijn 
verweer tegen afbraak van de kapel was dat van de 
eenling tegen de rest. De harmonie van de 
architectuur van de Krophollerkapel met die van het 
Nijmeegse stadsbeeld en de Nijmegenaren zelf, is 
voorgoed verstoord. Een onvervangbaar stukje 
Canisiuscollege is niet meer.

NOTEN

1

2

3

4

Toespraak van de Hoog Eerwaarde Pater Provinciaal V. Esser 
S.J. getiteld: 'Een schip vaart langs de horizon'. Uitgesproken 
op vrijdag 18 juni 1937 t.g.v. de consecratie van de kapel van 
het Canisiuscollege.

Ons College Jaarboek 1936-1937. A.J. Kropholler, de nieuwe 
Kapel. p.g.

Overgenomen door A.W. in Ons College Jaarboek 1936-1937 in 
artikel Onze Glorieuze nieuwe kapel, p.6

Ons College Jaarboek 1936-1937. A.W., Onze Glorieuze 
nieuwe kapel. p.7.
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DE RAFELRAND VAN DE MONUMENTENZORG
Nieuws en initiatieven

S.O.S.! WVC ANTWOORDT 
NIET MEER

De verhouding tussen WVC en 
het Cuypers Genootschap is, 
zeker door alle 'misverstanden' bij 
de procedurele gang van zaken bij 
de restauratiecontroverse rond de 
St.-Servaaskerk, nooit optimaal 
geweest. Tot voor kort was zij 
echter evenmin diep bedroevend. 
Al dan niet te wijten aan alle 
bezuinigingsronden, is het 
tegenwoordig met de 
dienstverlening die WVC 
ingevolge de Wet Openbaarheid 
van Bestuur (WOB) moet 
verrichten bijzonder treurig 
gesteld. Een uit de koers 
geslagen schip van staat, dat het 
primair door de wetgever beoogde 
'goede verkeer tussen burger en 
overheid' geheel uit het oog 
verloren heeft. Door het 
hardnekkig niet-beantwoorden 
van verzoeken om informatie op 
grond van de WOB worden 
initiatieven met betrekking tot het 
behoud van landelijke 
monumenten vrijwel onmogelijk 
gemaakt. Een korte schets van 
een gedwongen 'monoloog':

Als gevolg van een besluit van de 
Algemene Ledenvergadering op 
26 april 1986, hebben voorzitter 
en secretaris van het CG zich 
afgelopen jaar verdiept in de 
totstandkoming en betekenis van 
het voormalig Algemeen 
Rijksarchief te Den Haag, met als 
doel dit complex tegen al te 
ingrijpende verbouwingsplannen 
te beschermen. Het hoofdartikel in 
deze Sluitsteen vormt daar het 
resultaat van. Lopende het 
onderzoek bleek echter dat reeds 
een verbouw-c.q.
sloopvergunning op grond van art. 
14 van de monumentenwet was 
aangevraagd.
Hoewel vermoedelijk de 
vastgestelde de termijn van twee 
maanden, waarbinnen men bij de 
Kroon in beroep kan gaan al 
verstreken was, heeft het CG 
principieel beroep ingesteld. 
Ondertoezending van een kopie 
van het beroepschrift verzocht het 
21 augustus 1986 de minister van 

30 WVC op grond van de W.O.B. de

relevante stukken met betrekking 
tot deze zaak toe te sturen. Er 
volgde geen antwoord.
Wel ontving het CG op 21.09.86 
bericht van de Raad van State dat 
het niet in zijn beroep ontvangen 
kon worden: blijkens de overlegde 
stukken had de minister op 17 
februari 1986 het ARA-complex al 
weer van de - voorlopige - 
monumentenlijst afgevoerd. Er 

was dus geen sprake meer van 
een beschermd gebouw, 
waarvoor op grond van de 
monumentenwet beroep 
ingesteld kon worden. Restte 
niets anders dan het beroep in te 
trekken en de minister om 
opheldering te vragen omtrent de 
wel zeer selectieve 
informatieverstrekking van zijn 
ministerie. Het CG schreef hem 30 
september 1986:

'Wederom kunnen wij een van 
onze brieven starten met de 
aanhef: 'Tot onze grote 
teleurstelling', nadat wij van de 
Raad van State hebben mogen 
vernemen dat ons beroep inzake 
het depotgebouw van het 
voormalige Algemeen Rijksarchief 
aan het Bleyenburg te 's- 
Gravenhage niet ontvankelijk kon 
worden verklaard, aangezien dit 
pand sedert 17 februari j.l. niet 
langer als monument 
geregistreerd staat.
Is dit bericht inhoudelijk al een 
teleurstelling - stellig gaat nu een 
meer dan interessant gebouw van 
rond de eeuwwisseling tegen de 
vlakte ten behoeve van Uw 
Rijksdienst voorde Beeldende 
Kunst - ook 'administratief' is de 
gang van zaken niet vlekkeloos 
verlopen.
Waar wij op grond van de W.O.B. 
bij brief van 21 augustus j.l. de 
stukken inzake deze affaire bij uw 
ministerie hebben opgevraagd, 
had men ons toch op de hoogte 
kunnen brengen van de afvoer 
van het depotgebouw van de 
monumentenlijst. Het 
genootschap ware dan in de 
gelegenheid geweest de eer aan 
zich te houden door het 
beroepschrift in te trekken. Zulks 
hebben wij ook aan Kamer X van 
de Raad van State medegedeeld.

Bijzonder teleurstellend is het 
bovendien dat het genootschap 
thans ten derde male heeft 
moeten ervaren hoe ondoenlijk 
het is een positieve bijdrage te 
leveren aan de besluitvorming bij 
art.14-vergunningen inzake 19de 
en vroeg 20ste-eeuwse 
monumenten. Dit wordt enkel en 
alleen veroorzaakt door de 
omstandigheid dat i.t.t. de 
wijzigingen van de 
monumentenlijst, deze 
vergunningen niet gepubliceerd 
behoeven te worden. De ideeële 
belanghebbende c.q. particuliere 
monumentenzorgeris daardoor 
niet in staat tijdig van de datum van 
ingang van de beroepstermijn 
kennis te nemen.
De gemiddelde particuliere 
monumentenzorgerin Nederland 
besteedt met liefde veel van zijn 
energie aan het in stand houden 
en het van stoop redden van ons 
monumentale erfgoed. Terecht 
heeft U dan ook in Uw ontwerp 
voor een nieuwe monumentenwet 
gememoreerd dat de zorg voor 
monumenten een 
gemeenschappelijke taak is van 
de overheden en het particulier 
initiatief. Wil men dit echter serieus 
opvatten dan zal de particuliere 
monumentenzorgerookde 
gelegenheid geboden moeten 
worden om - waar nodig - mee te 
denken bij de 'aanpak' c.q. art. 14- 
vergunningen van onze 
monumenten.
Een publikatieplicht is daarbij 
bittere noodzaak.
Vooruitlopend hierop verzoekt het 
genootschap U thans om het van 
toekomstige art. 14-vergunningen 
inzake monumenten uit de 
periode 1800-1940 opgrond van 
de W.O.B. op de hoogte te 
stellen.
Niet alle zullen deze reden tot 
ongerustheid dan wel nader 
onderzoek geven. Echter hebben 
de kwestie rond het 
Concertgebouw te Amsterdam en 
het bovengenoemde ARA o.i. 
opnieuw gedemonstreerd, dat bij 
tijd en wijle de besluitvorming 
uiterst eenzijdig kan plaatsvinden, 
zonder dat daarbij de in Nederland 
voorhanden zijnde kennis omtrent 
het 19de en vroeg-20ste-eeuwse

cultuurgoed betrokken is. Het 
genootschap met zijn vele op dit 
terrein gespecialiseerde 
kunsthistorici treedt graag uit zijn 
ivoren toren der wetenschap om 
de maatschappij deze kennis ter 
beschikking te stellen.
In het bijzonder zou het 
genootschap tijdig willen 
vernemen hoever de plannen zijn 
met de verbouwing van het 
beschermde monument, 
Departement van Justitie van 
rijksbouwmeester C.H. Peters ca. 
1870, aan het Plein te 
's- Gravenhage.'

Op dit schrijven dat uit voorzorg 
aangetekend 6 oktober 1986 
werd verzonden volgde geen 
antwoord!
Wie schetst echter de verbazing 
toen het CG wel twee dagen later - 
formeel als reactie op de brief van 
21 augustus - opeens de stukken 
binnenkreeg waarom het eerder 
tevergeefs had verzocht!

Een maand later, 6 november 
1986, rappelleerde het CG bij de 
minister van WVC om een reactie 
op de aangetekende brief. Met 
nadruk vroeg het daarin nogmaals, 
in afwachting van een principiële 
beslissing ten aanzien van de 
informatie over art. 14- 
vergunningen, gegevens over het 
Departement van Justitie alsmede 
over de voormalige KB aan de 
Lange Voorhout. Inmiddels was 
bekend geworden dat de 
Leeszaal, waarvoor Cuypers en De 
Stuers gezamenlijk de inrichting 
hadden bedacht, gesloopt zou 
worden ten behoeve van de 
nieuwe huisvesting voorde Hoge 
Raad. Het CG stelde ditmaal het 
uitblijven van enig antwoord 
binnen de termijn van drie weken 
na verzending op te vatten als een 
fictieve weigering ingevolge de 
WOB en zich dienovereenkomstig 
te beraden. Aangetekend 
verzonden op 7 november 1986, 
volgde op deze brief geen 
antwoord!

Op 1 december verviel de termijn 
van drie weken en was de fictieve 
weigering een feit. Het CG had nu 
30 dagen de tijd om zich te 
beraden of het op grond van wet 
AROB bij de afdeling rechtspraak 
van de Raad van State in beroep 
zou gaan. Voordat een beslissing 
gevallen was kwam gedateerd 4 
december een schrijven binnen

van het hoofd van de Afdeling 
Monumenten van WVC. Deze 
verklaarde de vertraging op de 
brief van 21 augustus uit de 
omstandigheid dat zowel de 
Museumafdeling als de afdeling 
Monumenten zich erover hadden 
moeten buigen, afgezien nog van 
het benodigde archiefonderzoek. 
Dat dit niet heeft mogen 
verhinderen dat de Raad van State 
wel gegevens kreeg werd niet 
toegelicht. Evenmin waarom geen 
bericht van ontvangst kon worden 
gestuurd. Belangrijker echter was 
de uitleg van het Hoofd van de 
Afdeling Monumenten over het 
uitblijven van antwoord op de 
aangetekende brief van 6 oktober:

"Ik legde het concept -antwoord 
ter beoordeling voor aan de 
Kunsthistorische Afdeling en de 
Directie van de Rijksdienst voorde 
Monumentenzorg omdat u in de 
brief een aantal zeer principiële 
aspecten inzake de kennisgeving 
van vergunningverleningen aan 
de orde stelt. Niettemin zal ik 
trachten te bevorderen, dat u een 
antwoord op die brief, dat mede 
gedragen wordt door de collegae 
van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg zo spoedig 
mogelijk ontvangt.Wat betreft de 
leeszaal van de voormalige 
Koninklijke Bibliotheek moet ik er 
op wijzen, dat deze zaal inmiddels 
is gesloopt in verband met het 
geschikt maken van het pand 
Lange Voorhout 34 voor de Hoge 
Raad der Nederlanden."

Een betere illustratie van de 
noodzaak tot publicatie van art. 14- 
vergunningen had WVC 
nauwelijks kunnen geven. Maar de 
zaak stagneert in Zeist, waarde 
postkamer over het algemeen 
machtiger blijkt dan de 
afdelingshoofden! Een antwoord 
is tot op heden, eind maart 1987, 
dan ook niet binnen gekomen.

Het CG had met liefde genoegen 
willen nemen met het antwoord 
van het Hoofd van de Afdeling 
Monumenten, ware het niet dat 
zijn brief over het voormalig 
Ministerie van Justitie in alle 
toonaarden zweeg. Daarbij kwam 
dat deze aan de reeks 
onduidelijkheden er nog een 
toevoegde: wat moest het CG 
concluderen uit het feit dat de 
regels boven de handtekeningen 
van het Hoofd van de Afdeling

Monumenten met de cruciale 
woorden: "De Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, 
namens deze", met type-ex waren 
weggelakt, zodanig dat de 
oorspronkelijke tekst tegen het 
licht gehouden nog zichtbaar was? 
Onhandiger kon het al niet. 
Formeel hield dit in dat geen 
antwoord van de minister 
ontvangen was! Hoewel het CG bij 
de brief van 15 december nog 
aangedrongen heeft op een 
schrijven, waarin namens de 
minister werd gesteld dat de nog 
lopende aanvragen om informatie 
in behandeling waren genomen, 
heeft het niet mogen baten. Er 
volgde geen antwoord!

Op 29 december 1986, 
aangetekend verzonden op 30 
december 1986, is de CG bij de 
Raad van State in beroep gegaan 
met het verzoek om er zorg voor te 
dragen dat WVC alsnog de 
verzochte informatie over het 
Departement van Justitie doet 
toekomen. Het is wel het toppunt 
van cynisme dat juist inzake de 
verbouwing van een monument, 
dat in de toekomst dienst gaat 
doen als vergaderruimte voor de 
Tweede Kamer - onze 
parlementaire democratie! - de 
overheid de Wet Openbaarheid 
van Bestuur negeert en geen 
informatie wenst te verstrekken.
Eer deze zaak door de Raad van 
State zal zijn behandeld, heeft zij 
iedere actualiteit verloren. En wat 
is tegen die tijd weer niet al 
verdwenen!

ECHT EN HET
VOORWAARDENSCHEPPEND 
BELEID VAN DE NS

Na een jaar vol moeizame
onderhandelingen, het motiveren
van de politiek van lokaal tot
landelijk niveau, het informeren
van de Monumentenraad, en het
rapporteren van de bevindingen
van twee architecten en een
restauratieaannemer, is de NS ten
aanzien van zijn sloopplannen
voor het stationnetje van Echt
omgegaan. Dit koste wel de inzet
van de Bond Heemschut, de
Stichting tot Behoud van Oude
Stationsgebouwen in Oost-
Nederland, de plaatselijke
heemkundekring 'Echter Landj',
de Stichting tot Behoud van
Monumenten van Bedrijf en 31



Techniek in het Zuiden van 
Nederland, een plaatselijk 
actiecomité, met als coördinatoren 
ir H. Hoestra, o.m. als 
correspondent van het CG, en drs. 
C. Majoor, voorzittervan 
Heemschuts Afdeling Limburg.

In Echt gaat het om een in origine 
vijfdeklas ’Waterstaatstation' uit 
1862, dat later uitgebreid werd 
met twee zijvleugels. Al in 1974 
besloot de NS hier tot sloop en 
nieuwbouw overte gaan, maar dit 
werd verhinderd door een 
eensgezind 'neen' zeggende 
gemeenteraad. De NS liet Echt 
voor wat het was om ruim tien jaar 
later met hetzelfde voornemen 
terug te keren. Waren ditmaal 
zowel het College van B & W als 
de gemeenteraad duidelijk 
verdeeld - ook ten gevolge van de 
inzetten tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1986 - nu werd de NS 
geconfronteerd met een hecht 
gecoördineerd 'actiewezen'. Stuk 
voor stuk werden de door NS 
opgeworpen hindernissen 
genomen: een herinrichtingsplan 
van ir K.J.C. Merks uit Maastricht 
maakte een eind aan het verhaal 
dat het gebouw niet aan te passen 
zou zijn aan het tegenwoordig 
vigerende programma van eisen 
voor de kleinere stations. Tevens 
bleek dat de bovenverdieping 
heel goed zijn oude functie van 
woning zou kunnen behouden, 
mits gerenoveerd, of geschikt 
gemaakt als bedrijfs- dan wel 
kantoorruimte. Daarmee waren 
lang niet alle bezwaren van de NS 
uit de weg geruimd. Hardnekking 
bleek vooral de mening als zou het 
gebouw aan muurkanker lijden en 
door en door verrot zijn. Hoewel 
reeds ir Merks en het 
aannemingsbedrijf Strauss van 
Mierlo uit Roermond tot een 
tegengestelde conclusie waren 
gekomen, wilde men dit pas 
aannemen na een onderzoek van 
een derde deskundige, ir E.J. 
Hoogenberk. Ten aanzien van de 
bovenverdieping stelde deze voor 
er twee HAT-eenheden van te 
maken.

Inmiddels werd als een reactie op 
kamervragen van de drie grote 
partijen door WVC onderzocht of 
het station voor de landelijke 
monumentenlijst in aanmerking 
kwam. Het advies van de 
Rijkscommissie voor de

Monumentenzorg, afdeling II van 
de monumentenraad, die de 
minister bij dit soort zaken 
adviseren moet, luidde niet 
geheel onvoorspelbaar negatief. 
Men concludeerde in een brief 
aan de NS:

'dat het hierbij gaat om een 
gebouw waaraan een zekere 
waarde in dit opzicht niet ontzegd 
kan worden, doch gelet op de 
afspraken die in de totaliteit van 
stationsgebouwen in Nederland 
met U in het begin van de 
zeventigerjaren zijn gemaakt, is 
de Commissie van oordeel dat 
thans niet kan worden afgeweken 
van het tesamen met U in dit 
opzicht uitgestippelde beleid.
Uit ons overlegde stukken is ons 
gebleken dat door U overleg wordt 
gevoerd op lokaal niveau teneinde 
te bezien of behoud van het 
onderhavige gebouw tot de 
mogelijkheden behoort. Uit het 
bovenstaande zal het U duidelijk 
zijn dat onze Commissie het zeer 
positief zou beoordelen, indien dit 
overleg zou leiden tot behoud van 
het gebouw.'

Het is een raadsel hoe de 
monumentenraad, die eerder 
specimina van vijfdeklas 
Waterstaatsstationnetjes voor 
bescherming voordroeg, thans 
beweren kan dat aan een gaaf 
voorbeeld als dat te Echt 'een 
zekere waarde niet ontzegd kan 
worden'! Beter was het geweest 
om te wijzen op de 
voorbeeldwerking die van de 
monumentenlijst uit (zou) 
moet(en) gaan: het effect op de 
langere termijn zou immers 
moeten zijn dat eigenaren, 
particulieren en lokale overheid 
vergelijkbare architectuur met 
meer omzichtigheid zullen 
behandelen, zonder dat dit nu 
persé dwingend via plaatsing op 
de monumentenlijst wordt 
geregeld. Dit schreef het CG al 
eind 1985 aan de NS. Nog 
treuriger, hoewel formeel 
onwrikbaar, is het standpunt van 
de Monumentenraad dat de 
afspraken met de NS in het 
verleden geen ruimte bieden voor 
aanvullende plaatsingsprocedures 
inzake stations. Dat kan nog 
interessant worden wanneer de 
volgende categorie 
spoorweggebouwen de wettelijke 
vastgestelde grens van minimaal 
50 jaar ouderdom is gepasseerd!

Dit alles wil niet zeggen dat de 
kamervragen overbodig zijn 
geweest. Ze schiepen het juiste 
klimaat voor verdere 
onderhandelingen en zorgden 
voorde broodnodige adempauze 
voorde 'actievoerders' om de 
volgende hindernis te nemen, 
terwijl ze bovendien de lokale 
politiek, c.q. de gemeenteraad, de 
legitimatie boden om vast te 
houden aan de inmiddels 
gewijzigde standpunten. Kort voor 
de jaarwisseling besloot ook het 
College van B & W om te gaan. Dit 
was van cruciaal belang: per slot 
van rekening is het gezien de 
eisen van de NS de plaatselijke 
situatie die bepaalt of een 
stationsgebouw blijft bestaan of 
niet. De NS verhuurt overtollige 
ruimten, zoals in dit geval de 
bovenverdieping, uitsluitend aan 
gemeenten, die dan zelf voor 
onderhuurders dienen te zorgen. 
De bedoeling is dat uit de 
huuropbrengsten het verschil in 
exploitatiekosten tussen die van 
nieuwbouw en het bestaande 
gebouw wordt bekostigd. Dit 
stadium bereikten de NS, 
gemeente en 'actievoerders' 
woensdag 21 januari j.l. In de 
persoon van ir. C. Douma, hoofd 
van de Afdeling Gebouwen 
verklaarde de NS het Echter 
station te zullen laten staan, mits 
voor de bovenverdieping een 
oplossing werd gevonden en het 
verschil van exploitatiekosten van 
ƒ 6000,-per jaar werd 
weggewerkt. Het station is dus 
nog niet definitief gered, maar wel 
is eindelijk na een jaar 
onderhandelen de NS met een 
voorwaardenscheppend beleid 
gekomen.

VRIENDENKRING
NICOLAASKERK OPGERICHT

Amsterdam - Op 2 mei 1986 werd 
opgericht de Vriendenkring 
Nicolaaskerk Amsterdam. De 
Vriendenkring stelt zich ten doel:

• het behoud van de 
Nicolaaskerk als 
architectonisch, kunst- en 
cultuurhistorisch monument,

• het vergroten van de 
bruikbaarheid van het gebouw.

De kerk moet open blijven. Ook 
moet ze - gezien de uitstekende 
akoestiek - in gebruik blijven voor

het houden van concerten, 
recitals, kooruitvoeringen. 
Bovendien streeft de 
Vriendenkring ernaar, dat 
technische aanpassingen ertoe 
zullen leiden, dat het gebouw voor 
andere bijeenkomsten gebruikt 
kan worden.
De uitbreiding van de 
gebruiksmogelijkheden zal echter 
de eigenlijke funktie van de kerk 
als plaats voor liturgieviering niet 
aantasten.
De liturgie blijft het hart van de 
kerk.

Een uniek gebouw

In de Nicolaaskerk aan de Prins 
Hendrikkade bezit Amsterdam een 
monumentaal gebouw van bijna 
on-hollandse allure. Met het 
ontwerpen van deze kerk in 
neorenaissance- en barokke stijl 
ging de architect A.C. Bleijs (1842- 
1912) in tegen de heersende neo
gotische mode. Hij onderscheidde 
zich daarmee duidelijk van die 
andere grote negentiende- 
eeuwse bouwmeester: P.J.H. 
Cuypers. Deze en andere 
katholieke architecten meenden, 
dat de uit de Middeleeuwen 
stammende Gotiek de 
aangewezen stijl voor katholieke 
kerken was.
Bleys koos voorde stijl van de tijd 
né de Middeleeuwen. En daarmee 
tegen de restauratief romantische 
neo-gotiek. Om die reden zou 
men Bleys modem kunnen 
noemen.
Maar ook een eenling. Want veel 
navolging vond hij niet. Daarom 
was en blijft de Amsterdamse 
Nicolaaskerk een bouwwerk, dat in 
Nederland enig in zijn soort is.

De Vriendenkring Nicolaaskerk 
Amsterdam is een stichting. 
Voorzitter ervan is de bekende 
Amsterdamse oud-notaris Jan 
Verkade.
Wie jaarlijks tenminste ƒ 25,- 
bijdraagt (giro: 22.08.25. t.n.v. 
Vriendenkring Nicolaaskerk 
Amsterdam) is vriendin of vriend 
van de Nicolaaskerk.

DE POSTHOORNKERK 
TE AMSTERDAM:
KOGEL DOOR DE KERK?

“Fraaie kerktorens die een 
stadsbeeld sieren en een 
stedebouwkundig perspectief

bieden, worden niet meer 
gebouwd alleen nog maar 
afgebroken (tenzij...)

Op 25 juni 1986 werd de Stichting 
De Posthoornkerk opgericht met 
het doel om - in navolging van 
goede resultaten die bereikt 
waren met de Vondelkerk - een 
plan te ontwikkelen vooreen 
nieuwe bestemming voor dit 
belangrijke monument.
Het kerkgebouw maakt deel uit 
van een complex, begrensd door 
de Haarlemmerstraat, Korte 
Prinsengracht en Haarlemmer 
Houttuinen. Sinds twee jaar is de 
Gemeente Amsterdam in oveleg 
met bewoners en gebruikers 
bezig een uitvoeringsplan voor dit 
complex op te stellen. Per 
onderdeel is een afweging 
gemaakt tussen behoud en 
herstel versus stoop- nieuwbouw, 
op basis waarvan de Gemeente in
onderhandeling ging met de 
huidige eigenaar, de R.K.
Citykerk, over de aankoop van het 
complex.

De Gemeente heeft steeds 
gesteld dat zij zelf geen 
mogelijkheden ziet om de kerk te 
behouden. Mocht echter van 
particuliere zijde een plan worden 
ontwikkeld waarbij serieuze 
gegadigden voor hergebruik zijn 
gevonden, dan zou een dergelijke 
oplossing wel de voorkeur van de 
Gemeente hebben. Een 
voorwaarde daarbij is een 
sluitende exploitatie, zonder 
gemeentelijke bijdrage.

De nieuwe stichting nam deze 
uitdaging aan en kreeg tot 15 
januari 1987 de tijd een dergelijk 
plan te ontwikkelen. Het aantal 
potentiële, en ook draagkrachtige, 
huurders bleek verrassend groot 
en er kon dan ook een sluitende 
exploitatie-opzet worden gemaakt. 
Een complicerende factor was wel, 
dat de Gemeente getekende 
huurcontracten eist, terwijl de 
Stichting (nog) geen eigenaar van 
het gebouw is. Daarom trad de 
Stichting met de R.K. Citykerk in 
onderhandeling over de verkoop 
van de kerk aan de Stichting. De 
Citykerk reageerde positief en 
bood de kerk voor ƒ 25.000,- te 
koop aan, hetgeen de Stichting 
onmiddellijk accepteerde, waarbij 
werd medegedeeld dat het geld 
direct op tafel zou kunnen worden 
gelegd.

Tot grote verbijstering van de 
Stichting bleek enkele dagen 
later, dat het Gemeentelijk 
Grondbedrijf ƒ 175.000,- meer 
wilde bieden voor het complex - 
met-kerk, zodat de Citykerk van de 
aankoopovereenkomst met de 
Stichting af wil.

De Stichting ervaart deze gang 
van zaken als uiterst merkwaardig 
en onbehoorlijk om de volgende 
redenen:
• Het Gemeentelijk Grondbedrijf 

heeft steeds gesteld dat er 
slechts oriënterende 
gesprekken met de Citykerk 
werden gevoerd.

• Er bestaat een 
aankoopovereenkomst tussen 
de Citykerk en de Stichting De 
Posthoornkerk.

• Gelet op de hoge sloopkosten 
(ƒ 600.000,-) van de kerk is in 
het ambtelijk vooroverleg 
steeds uitgegaan van 
overdracht van het gebouw 
voor ƒ 1,- aan de Stichting in 
geval van mogelijk behoud. Nu 
echter de Stichting een 
serieuze gegadigde blijkt te zijn 
als koper van het gebouw, is 
het Grondbedrijf bereid de 
Citykerk ƒ 150.000,- (!) cadeau 
te geven.

• Mede gezien de eis, die nu in 
tweede instantie wordt gesteld, 
nl. dat de Stichting bij de 
exploitatieopzet rekening dient 
te houden met de normale 
erfpachtprijs, lijkt het erop dat 
de Gemeente veel meerwaarde 
hecht aan de grond waarop het 
gebouw staat dan zij 
aanvankelijk wilde doen 
voorkomen. Deze indruk wordt 
versterkt door het feit dat de 
Stichting ter ore kwam dat er 
reeds nieuwbouwplanen 
worden gemaakt voor de lokatie 
van de kerk.

• Het bij voorbaat uitgaan van de 
stoop van een cultuurhistorisch 
zeer waardevol gebouw strookt 
niet met het gemeentelijk 
behoud en -herstel beleid, dat 
de Gemeente met de mond en 
in geschrifte beleidt.

De Stichting is bijzónder verheugd 
dat het gelukt is op 15 januari 
1987, dus binnen de gestelde 
termijn, aan Wethouder L. Genet 
te hebben kunnen aanbieden - 
ondanks de buitengewoon korte 
voorbereidingstijd - een plan voor 
hergebruik van de Posthoomkerk 33
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Amsterdam met zijn Posthoornkerk. Foto: J.C. Warffemius, Amsterdam.

op basis van een sluitende 
exploitatie, zonder gemeentelijke 
bijdrage.

Dit plan omvat onder meer:
• een exploitatieopzet, waarin 

opgenomen de lijst van 
bedrijven en instellingen, die 
inmiddels wel een voorlopige 
huurovereenkomst hebben 
getekend;

• begrotingen van casco-herstel 
en inbouwpakket;

• een set plantekeningen met 
diverse inbouwvarianten;

• een set tekeningen, waarop de 
bouwtechnische gebreken zijn 
aangegeven;

• verschillend materiaal, 
waaronder uitgebreide 
kunsthistorische 
beschrijvingen, dat de 
monumentwaarde van het 
gebouw onderstreept.

Samenvattend stelt het bestuur 
van de Stichting dat het er alles 
aan heeft gedaan om het behoud

van de Posthoornkerk veilig te 
stellen volgens de gemaakte 
afspraken en derhalve een 
behoorlijke behandeling van het 
Amsterdamse Gemeentebestuur 
verdiend.

Steun de Stichting De 
Posthoornkerk te Amsterdam! Giro 
5123252
P.A. Hengeveld-Brand, voorzitter 
drs. M. Sloof, tweede secretaris.

EN PASSANT
Bestuurs- en verenigingsnieuws

EXCURSIE KASTEEL 
PIERREFONDS

Een prijsopgave van het 
reisbureau J. van Baal te Breda 
leert ons dat een dagreis naar het 
bekende kasteel Pierrefonds in 
Noord-Frankrijk bij voldoende 
intekening ca. ƒ 45,- per persoon 
kost.
Uitgegaan wordt van een bus met 
42 zitplaatsen die vertrekt vanaf 
het station te Breda en daar ook 
weerde reis zal beëindigen.
Het kasteel Pierrefonds werd 
gesticht in de 11 de eeuw en 
vergroot door Lodewijk van 
Orleans, welke bouwactiviteit in 
1407 werd afgesloten. Na een 
rumoerige geschiedenis werd het 
van 1614-1615 bezet door de 
Malcontenten uit protest tegen de 
Staten Generaal van 1614. In 
1616 werd het ontmanteld als 
verdedigingswerk. In 1857 
besbot Napoleon III het te laten 
restaureren en herbouwen door 
Viollet-le-Duc. Deze schiep een 
'geïdealiseerd middeleeuws 
kasteel, zoals men vanuit de 
Romantiek zich die burchten 
voorstelde' (Gautier).
Ter plaatse is er gelegenheid tot 
het bijwonen van een twee uur 
durende excursie waarin alle 
facetten van de indertijd sterk 
bekritiseerde restauratie kunnen 
worden bekeken. Heeft u 
interesse voor deze dagreis, wilt u 
dat dan laten weten aan de 
redactiesecretaris;
T.H. von der Dunk, Nieuwe 
Hoogstraat 13k, 1011 HC 
Amsterdam.
Bij voldoende intekening hoort u 
nog van ons.

EXCURSIE
CUYPERS GENOOTSCHAP 
2 MEI - DEN HAAG

Behalve de excursie op 
intekening naar Pierrefonds wordt 
in het voorjaar ook de jaarlijkse 
CG- excursie gehouden, en wel 
op 2 mei a.s. naar Den Haag. We 
verzamelen om 11.00 uur bij het 
Bleyenburg voor bezichtiging van 
het oude Algemeen Rijksarchief, 
waar hethoofdartikel van deze

Sluitsteen over gaat. Dit complex 
ligt nog geen tien minuten lopen 
van het station. Vanuit het 
stationsplein slaat men links de 
Herengracht in, richting centrum. 
De tweede zijstraat rechts is het 
Bleyenburg. Ir E.J. Nusselder, 
bouwhistoricus bij de Rijks
gebouwendienst, verzorgt een 
inleiding over het depotgebouw, 
terwijl de secretaris van het CG 
een kort verhaal zal houden over 
het hoofdgebouw. De lunch vindt 
plaats in 'De Boterwaag' aan de 
Grote Markt 8a. Deze bereikt men 
via de Fluwelen- Burgwal (het 
verlengde van het Bleyenburg aan 
de overzijde van de Herengracht), 
De Kalvermarkt en de Grote 
Marktstraat. Daarna begeven we 
ons naarde Elandstraatkerk, waar 
we een toelichting zullen krijgen 
van Dr. P.C.J. van Dael, weten
schappelijk medewerker bij de VU 
te Amsterdam en Drs. H.P.R. 
Rosenberg, hoofd van het 
gemeentelijk bureau Monumen
tenzorg in Den Haag. De 
Elandstraat is te bereiken via 
tramlijn 10 (richting 
Scheveningen/Stratenkwartier; 
halte Grote Markt) - Prinsengracht, 
Lijnbaan, N-W Buitensingel en
Waldeck Pyrmontkade (halte 
Elandstraat). Men kan de afstand 
ook vanaf het centrum lopen (ca.
20 min.).

Van de hand van Dr. P.C.J. van 
Dael verscheen in 1985 in het 
bulletin van de Stichting Oude 
Hollandse Kerken, nr. 20,1 - 23, 
een omvangrijk artikel over: 'Het 
inwendige van de Kerk van Onze 
Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen te 's-Gravenhage'. De 
kerk zelf uit 1892 vormt een van 
de hoogtepunten uit het oeuvre 
van Cuypers' leerlingen, Nicolaas 
Molenaar, die ook het 
monumentale Canisiuscollege te 
Nijmegen ontwierp. Het interieur 
bestaat uit objecten van 
verschillende ateliers, waaronder 
als voornaamste dat van Stoltefus 
en Te Poel - gelegen op de hoek 
van de Elandstraat! - en F. Nicolas 
en Zonen uit Roermond, dat de 
glas-in-lood-ramen leverde.
Doordat de interieurstukken ook in 
hun onderlinge samenhang zo

gaaf behouden zijn gebleven, 
biedt de kerk een bijzonder 
boeiend beeld van een 
neogotisch 'Gesamtkunstwerk'.

Deelname aan de excursie 
bedraagt ƒ 20,- per persoon 
inclusief lunch. Belangstellenden 
worden verzocht dit bedrag voor 
half april over te maken op 
postbankrekening 48.35.002 
t.n.v. Cuypers Genootschap 
Maastricht onder vermelding van 
Excursie Den Haag! Telefonisch 
opgeven bij het secretariaat kan 
ook.

ADVERTEERDERS GEZOCHT

Misschien zijn er leden die het 
Cuypers Genootschap ook op een 
wat meer praktische manier willen 
steunen. Dat kan door het helpen 
werven van adverteerders, of door 
het zelf plaatsen van een 
advertentie. Voortarieven kunt U 
inlichtingen verkrijgen bij het 
secretariaat: 04755-1794.

DE ACCEPTGIROKAART

Voor het overmaken van de 
jaarlijkse contributie is bij dit eerste 
nummer een acceptgirokaart 
bijgevoegd. U weet het nog: ƒ 25,- 
per lid, ƒ 15,- per gezinslid, ƒ 10,- 
per jeugdlid (tot 21 jaar) en ƒ 35,- 
minimaal per begunstigend lid. We 
danken die leden die al spontaan 
tot betaling van de contributie zijn 
overgegaan. Mogen wij de 
overigen ten behoeve van de 
continuiteitvan de
werkzaamheden van het CG - 
waaronder het uitbrengen van dit 
tijdschrift - verzoeken dit goede 
voorbeeld te volgen?

Een aantal leden heeft nog altijd 
niet hun contributie voldaan over 
het afgelopen jaar. Wanneer ook 
op de begin dit jaar verzonden 
aanmaning niet wordt gereageerd, 
zullen zij bij de eerstkomende 
ledenvergadering op zaterdag 5 
september a.s. voor schorsing 
worden voorgedragen en worden 
hun namen in De Sluitsteen 
gepubliceerd. 35



Mochten er vragen zijn, dan kunt U 
contact opnemen met onze 
penningmeester de heerJ.H. 
Sonde ijker te Maastricht (043- 
471957).

UITSTEL HERUITGAVE 
VAN DE HEILIGE LINIE

Een jaar geleden werd in De 
Sluitsteen de intekening geopend 
voor de heruitgaven van het 
standaardwerk van J.A. Alberdingk 
Thijm:

'De Heilige Linie, proeve over de 
oostwaartse richting van kerk en 
autaer als hoofdbeginsel der 
kerkelijke bouwkunst* uit 1858, 
met een inleiding van drs. W. van 
Leeuwen. De streefdatum, medio 
1986, werd helaas niet gehaald.

Wel tekende inmidels bijna 130 
personen in, hetgeen een basis 
biedt voor onderhandelingen met 
een uitgeverij. Daarvan hangt af of 
de heruitgave gerealiseerd zal 
kunnen worden. Voor de goede 
orde: de te verwachten uitgave 
van 300 pagina's beslaat 48 
pagina's inleiding met foto's en 
244 pagina's reprografische 
herdruk, alsmede een lijst van 
intekenaren. De kosten zullen 
vermoedelijk tussen de ƒ 35,- tot ƒ 
40,- bedragen. Belangstellenden 
kunnen nog intekenen.
We houden U op de hoogte!

'SUNNY COTTAGE' TE BREDA 
MAG TOCH WORDEN 
GESLOOPT

Twee maanden geleden werd het 
pand 'Sunny Cottage' in Breda op 
de gemeentelijke monu mente lijst 
geplaatst, de eigenaar Kimenai 
(KIM-vastgoed) tekende protest 
tegen de plaatsing van het pand, 
omdat hij ter plaatse een aantal 
flats wil bouwen, en daarvoor 
reeds een bouwplan heeft 
ingediend. Met een claim van 
ƒ 1.950.000,- als eis tot 
schadevergoeding stapte hij naar 
de rechter. De gemeente Breda is 
nu gezwicht voor deze claim en 
heeft het pand met onmiddellijke 
ingang van de lijst geschrapt (12- 
12-'86), 'Sunny Cottage' mag nu 
gesloopt worden - en de 
zoveelste wandaad op het gebied 
van monumentenbeleid is weer 

36 een feit.

BOUWPLAAT ST.VITUS

In deze tijden waarin de ene na de 
andere kerk met afbraak bedreigd 
wordt, is het een verademing er 
een te kunnen bouwen.

De mogelijkheid daartoe wordt U 
geboden door de Koorschool St. 
Vitus te Hilversum. Ter 
gelegenheid van het 90-jarig 
bestaan van de gelijknamige kerk 
werd een bouwplaat uitgegeven 
waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan het jongenskoor.

De kartonnen bouwplaat is zeer 
zorgvuldig op schaal 1:260 
getekend en in kleur gedrukt op 
vier bladen van 50x35 cm. Enige 
regenachtige zondagmiddagen 
knip- en plakwerk levert U een 
natuurgetrouw en goed

De Walburg Pers is een onafhankelijke uitgeverij die boeken en fac- 
similes uitgeeft op het gebied van historie (algemene en regionale 
geschiedenis, maritieme en krijgsgeschiedenis, rechtsgeschiedenis, 
cartografie, theater-, kunst- en literatuurgeschiedenis), architectuur 
en monumentenzorg.
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de uitgeverij ver
scheen een catalogus, waarin het gehele fonds op systematische 
wijze beschreven wordt. Registers op plaats, periode, trefwoord, 
auteur en ISBN maken de meer dan 500 titels toegankelijk voor de 
gebruiker. Per titel worden de technische gegevens en een korte 
samenvatting van de inhoud gegeven.

WERKEN VAN DE WALBURG PERS 
ISBN 906011.500.7 296 pagina's f 15,—

Boeken van De Walburg Pers zijn verkrijgbaar in de boekhandel of 
rechtstreeks bij de uitgeverij, postbus 222, 7200 AE Zutphen, 
telefoon 05750-10522, postgiro 2069668.

DE WALBURG PERS

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

gedetailleerd schaalmodel van 
deze prachtige Cuyperskerk op. 
U kunt de bouwplaat bestellen 
door ƒ15,- over te maken op Giro 
359497 van de heer J. v.d. Berg 
te Hilversum, onder vermelding 
van 'Bouwplaat St. Vitus'.

RECTIFICATIE

Helaas is in het vorige nummer van 
De Sluitsteen (jaargang II, 1986, 
no. 3) bij de publicatie van het 
artikel 'De Agneskerk te 
Amsterdam, een belangrijk 
monument uit de jaren '30 op 
pag.134 een storende fout 
geslopen, waarvoor onze 
excuses: als onderschrift bij afb. 9 
leze men: gezicht op het 
hoofdaltaar van de St. Agneskerk.

Boekhandel en 
Anti quariaat

BOOM
Limburgensia
Heemkunde

Neerstraat 54a - Roermond 
tel. 04750-34665

Uw speciaalzaak voor
- origenele oude 16e - 19e eeuwse landkaarten, stads- en 

dorpsgezichten.
- Limburgensia - boeken en prenten van Limburgse 

steden en dorpen en Limburg algemeen
- geïllustreerde boeken - o.a. kook- en kinderboeken
- oude ansichtkaarten
- relatiegeschenken - oude en nieuwe kunst - grafiek - 

aquarellen - etsen - schilderijen
- oude poppen

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



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


