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Coert Peter Krabbe

REDACTIONEEL DE KUNST BOVEN ALLES*
Over architect A.C.Bleijs en de St.-Cyriacuskerk te Hoorn

Eindelijk ligt dan de Sluitsteen nr. 2 van deze jaargang 
bij u in de bus. De redactie biedt haar excuses aan voor 
dit late verschijnen. Ook wij kunnen nu meepraten over 
de nadelen die het gebruik van (verschillende) compu
ters met zich mee kan brengen. Doordat uiteindelijk het 
CG zelf de verwerking van de copy op de computer 
heeft verzorgd, ontstond al een forse vertraging. Ook de 
verdere produktie zelf nam meer tijd dan voorzien. We 
hopen dat de kwaliteit van dit nummer de late ver
schijningsdatum goed maakt. In ieder geval is de weer
gave van de illustraties, waarover we in het eerste num
mer in de nieuwe opzet nog niet helemaal tevreden 
waren, verbeterd.

Naast de architect naar wie ons genootschap is 
genoemd, waren er in Nederland in de negentiende 
eeuw vele begaafde architecten die de laatste tijd meer 
en meer aan de vergetelheid ontrukt worden. Deze keer 
besteden we in het hoofdartikel aandacht aan A.C. 
Bleijs. In het kort wordt leven en werk van deze architect 
geschetst en vervolgens dieper ingegaan op zijn eerste 
belangrijke gebouw, de St.-Cyriacuskerk te Hoorn (1879- 
1882). Dit artikel is gelukkig geen laatste poging - zoals 
zo vaak voorkomt - om het belang van een met sloop 
bedreigd gebouw aan te tonen. Een sinds 1985 
bestaande Stichting tot behoud is met succes actief.

De toekomst van een verfijnd gebouw van een andere 
begaafde Amsterdamse architect uit dezelfde periode 
lijkt onzekerder. Het betreft Amstelstraat 17 van
I. Gosschalk. Deze straat ligt in een deel van de Amster
damse binnenstad, waarvoor de gemeente beheersplan
nen voorbereidt die gericht zijn op behoud en herstel van 
de aanwezige waarden. Wilfred van Leeuwen, kenner 
van het werk van Gosschalk, houdt in het desbetref
fende artikel een overtuigend pleidooi voor behoud van 
dit pand, waarvoor ook ons genootschap bij de ge
meente al aandacht vroeg.

Het tweeluik over stations in dit nummer betreft niet 
alleen twee sterk van elkaar verschillende gebouwen, 
maar ook twee artikelen van geheel verschillende sig
natuur. Het architectenverhaal over het Amsterdamse 
Amstel Station geeft een levendige "impressionistische" 
visie op dit nog uitstekend functionerende gebouw. In de 
bijdrage over het bedreigde station van Nieuw-Amster- 
dam wordt dit gebouw vanuit een omlijnd historisch 
kader belicht: een oproep om het te behouden door het 
een functie te laten blijven vervullen.

De rubriek "De Rafelrand..." bevat met het oog op de 
komende Algemene Ledenvergadering op 31 oktober 
(zie programma op deze bladzij) een uitgebreid verslag 
van een aantal principiële zaken waarmee het 
genootschap zich op dit moment bezig houdt. Doordat 
deze rubriek moest worden ingekort, kan over de acties 
in de regio Amsterdam pas in het volgende nummer wor
den bericht. Eén actie dient vanwege het grote belang 
dat in het geding is hier vermeld te worden. Het CG 
achtte het noodzakelijk in beroep te gaan tegen het ver
lenen van een vergunning die in het kader van 
aanpassingen van de Beurs van Berlage voor de nieuwe 
concertfunctie is verleend. Het betreft onder meer het 
verplaatsen van één van de sectieltableaux van Jan 

2 Toorop, waardoor het verband met de andere onderde

len van de door hem ontworpen triptiek verloren zou 
gaan.

Diegenen die in de regio Amsterdam wonen verwachten 
we bij de door de kring georganiseerde lezingencyclus 
(zie programma op deze bladzij). Deze lezingen zijn 
vooral bedoeld om als genootschap naar buiten te tre
den. We hopen, dat onze leden geïnteresseerden, die 
nog geen lid zijn van ons genootschap, attent zullen 
maken op deze mogelijkheid tot kennismaking, 

j.b.-r.

Algemene Ledenvergadering 1987 
- Excursie Nijmegen
Bijeenkomst ca. 11.00 uur bij Concertgebouw De Ver
eniging (ingang café-restaurant), gelegen aan het 
Keizer Karelplein, 5 minuten lopen vanaf het station. De 
Algemene Ledenvergadering zelf wordt gehouden van 
ca. 11.30 tot ca. 12.3$ uur. Een agenda zal ter plekke 
verstrekt worden. Het verslag van de vorige ALV, dat bij 
deze gelegenheid goedgekeurd zal moeten worden, is 
eerder opgenomen in de laatste Sluitsteen van 1986. Na 
de vergadering volgt tot 13.15 uur een korte lunchpauze. 
Men wordt verzocht hetzij zelf etenswaren mee te 
brengen, hetzij ter plekke een lunch te bestellen.
Om 13.15 uur start het middagprogramma: bestuurslid 
drs E.M. Dolné houdt een kort betoog over de kerken- 
problematiek in Nijmegen. Vervolgens bespreekt CG-lid 
drs W.J. Pantus de restauratie van De Vereniging, die 
daarna onder zijn leiding bezichtigd zal worden. Het pro
gramma wordt voortgezet met een Singelwandeling en 
de bezichtiging van de St.-Jozefkerk met een beroemd 
raam van Jan Toorop en de Maria-Geboorte-kerk van 
Jan Kaiser.
Het einde van het programma valt ca. 16.00 uur.

UITNODIGING
Drie architectuur-historische lezingen met dia- 
toelichting

georganiseerd door het Cuypers Genootschap te 
Amsterdam in het Vlaams Cultureel Centrum, Brakke 
Grond, Nes 45, Amsterdam.

1. Dinsdag 17 november 1987, 20.15 uur 
"Neogotiek: imitatie of interpretatie?" Een vergelijking 
van gotiek en neogotiek in de Nederlanden door
drs Arjen J. Looyenga, architectuur-historicus, 
Amsterdam.
2. Dinsdag 19 januari 1988, 20.15 uur 
"Neo-renaissance", een vergelijking van renaissance en 
neo-renaissance in de Nederlanden door Jean Hubert 
van Tongeren, Maarssen.
3. Dinsdag 22 maart 1988, 20.15 uur 
"Vlaamse bouwkunst in de periode 1850-1910" door 
Mark Dubois, Gent.

Voor meer informatie:
Secretariaat: Mw. P.A. Hengeveld-Brand 

Prinsengracht 610,
1017 KS AMSTERDAM

Een ranke koepel en een forse toren bekronen 
het silhouet van Hoorn. Katholiek en hervormd 
broederlijk naast elkaar; de koepel van de St.-Cy- 
riacus en de toren van de Grote Kerk. Beide 
bouwwerken dateren uit de late 19de eeuw maar 
zijn op fraaie wijze vervlochten met de nog goed
deels 17de-eeuwse omgeving. Met name de 
koepelkerk doet het goed in het stadsbeeld. Een 
ieder die gaat spelevaren op het Hoornse Hop kan 
zichzelf hiervan overtuigen.

Beide bouwwerken zijn bovendien belangrijke 
voorbeelden van 19de-eeuwse kerkelijke archi
tectuur. Stedebouwkundige en architectonische 
kwaliteiten vormen echter niet altijd een waarborg 
tegen sloop. Zo was de toekomst van deze kerken 
een tijd geleden onzeker. Alles wees erop dat de 
Grote Kerk, die al geruime tijd aan de eredienst 
was onttrokken, met de grond gelijk zou worden 
gemaakt. Een levensvatbaar plan dat het inbou
wen van winkels en woningen behelsde, verijdelde 
dit evenwel. Concrete plannen om de St.-Cyria
cuskerk te sluiten - vaak het begin van een proces 
van verval dat uiteindelijk leidt tot sloop - zijn er 
nimmer geweest. Desalniettemin is er in het verle
den wel eens aarzelend met de gedachte gespeeld 
dit gebouw als parochiekerk af te stoten. De kerk, 
die eigenlijk te groot is voor de parochie, ligt name

lijk aan een drukke winkelpromenade; project
ontwikkelaars plegen voor een dergelijk perceel 
een goede prijs te betalen. Illustratief is in dit ver
band de trieste geschiedenis van de Alkmaarse 
Dominicuskerk van P.J.H.Cuypers. De waarde van 
de grond - de kerk lag eveneens aan een winkel
straat - telde louter voor het kerkbestuur; die van 
de architectonische schepping zag men niet of 
wilde men niet inzien. Een plan om winkels in te 
bouwen, hetgeen in de Hoornse Grote Kerk zoals 
gezegd wel gerealiseerd is, mislukte met name 
door genoemde desinteresse.

Wellicht met de Alkmaarse wandaad voor ogen 
besloten enige Hoornaars, die overtuigd waren van 
de architectonische kwaliteiten van de St.-Cyria- 
cuskerk en haar belang voor het stadsbeeld, in de
cember 1985 de Stichting Koepelkerk op te richten, 
met als doelstelling behoud en restauratie van dit 
gebouw. De stichting streeft overigens niet alleen 
het behoud van de kerk na, maar ook van de func
tie waarvoor zij gebouwd werd. Dankzij een 
voortvarend beleid wist men in een jaar tijd het 
aanzienlijke bedrag van ruim één ton te vergaren.
De bijdrage van Jim Rijper elders in dit bulletin 
bevat meer informatie over de activiteiten van deze 
stichting.

Voor A.C.Bleijs - de precies 75 jaar geleden 
overleden ontwerper van de St.-Cyriacuskerk - valt 
momenteel een groeiende belangstelling te be
speuren. Aan de viering van de honderdste ver
jaardag van de St.-Nicolaaskerk aan de Prins 
Hendrikkade te Amsterdam, die grote gelijkenis 
vertoont met de St.-Cyriacuskerk, besteedde men 
royaal aandacht. Naast het organiseren van 
activiteiten bracht de nog zeer jonge stichting 
Vriendenkring Nicolaaskerk Amsterdam ter gele
genheid van dit eeuwfeest een boek uit over de 
geschiedenis van de kerk en de parochie1’. Teke
nend voor de grote zorg en aandacht voor dit 
gebouw zijn de werkzaamheden van de 
parochiaan Daan Hensens, die op zorgvuldige 
wijze de toegetakelde sjabloonschilderingen 
restaureert.

Eveneens in Amsterdam legde men onlangs de 
laatste hand aan de restauratie van de Begijn- 
hofpanden, waarvoor Bleijs de gevels aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal ontwierp. Het is een ver
heugend verschijnsel dat laat-19de-eeuwse 
woonhuizen meer en meer beschermd en gecon
serveerd worden. Verschillende bouwmeesters uit 
die tijd waren namelijk ware virtuozen in het vorm
geven van gevels.

Dit artikel valt in twee delen uiteen: een levens
schets van de architect en een bespreking van de 
St.-Cyriacuskerk. Wat het laatste betreft, eerst be
handel ik de voor- en bouwgeschiedenis, ver
volgens het bouwwerk zelf en tenslotte de over- 3



eenkomsten en verschillen met de St.- Nicolaas- 
kerk te Amsterdam.

A.C.BLEUS, “DEN ARTISTIEKEN 
BOUWMEESTER”

Dat Adrianus Cyriacus Bleijs (1842-1912) in 
Hoorn het levenslicht aanschouwde, blijkt reeds uit 
diens tweede voornaam, een eerbetoon aan de 
Romeinse martelaar die in deze westfriese stad zo 
vereerd wordt. Evenals - en waarschijnlijk in na
volging van - P.J.H. Cuypers (1827-1921) genoot 
hij een architectenopleiding aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. 
Deze opleiding was op klassicistische leest ge
schoeid; een neerslag hiervan vormt zijn museum- 
ontwerp uit 1862, een inzending op een prijsvraag 
uitgeschreven door de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst. In 1864 voltooide Bleijs zijn 
studie. In hetzelfde jaar werd de Polytechnische 
School in Delft opgericht, zodat eindelijk sprake 
was van een volwaardige architectenopleiding in 
Nederland. Vóór die tijd ging men doorgaans of 
naar het buitenland, of bij een al dan niet gerenom
meerde architect in de leer. Bleijs maakte in feite 
gebruik van beide mogelijkheden. Vóór zijn studie 
in Antwerpen was hij namelijk korte tijd werkzaam 
op Cuypers’ atelier2*.

Enige tijd na zijn komst brak er een ruzie uit 
tussen Cuypers en zijn beeldhouwers. Het gevolg 
was dat de bouwmeester geen gebruik van hun 
diensten meer wenste te maken. Bleijs, die partij 
had gekozen voor de beeldhouwers, moest net 
zoals dezen zijn excuses aanbieden, hetgeen hij 
weigerde. In een brief (d.d. 14 juni 1861) aan zijn 
zwager Joseph Alberdingk Thijm schrijft Cuypers: 
“Het spijt mij vooral voor die jonge Noordhollander 
M.(ijnheer) Bleijs van Hoorn hij beloofde veel maar 
is nu verloren. Morgen vertrekt hij naar Antwerpen 
-Zijn vader is hier geweest van daag, hij kon echter 
de zoon niet bewegen om mij vergeving te vra
gen ...”3*. Dat de relatie tussen Bleijs en Cuypers te 
wensen overliet, is niet verwonderlijk. Veel ta
lentvolle architecten konden zich op het atelier van 
de neogotische bouwmeester niet ten volle ont
plooien en zeker de temperamentvolle Bleijs niet.

Een tijdgenoot, de architect A.W.Weissman 
(1858- 1923), ontwerper van onder meer het Am
sterdamse Stedelijk Museum, schrijft in 1912 in 
een aan Bleijs gewijde necrologie: “Bleys had het 
echte kunstenaars-temperament en kon zeer 
hartstochtelijk zijn. Dit heeft hem in vele moeilijkhe
den gebracht (...)’’4}. Soortgelijke woorden leest 
men in een andere necrologie van de hand van 
Jan Stuyt (1868-1934), een leerling van Bleijs: 
“Kunstenaar tot in merg en been was heel zijn 
levenssfeer van kunst doordrongen, en wanneer 
het woord artistiek, door het misbruik wat men er 
van maakte, niet zoo in discrediet ware gebracht, 
wij zouden onzen ouden Meester Bleijs het type 
van den artistieken Bouwmeester willen noemen. 
Artistiek tot in de kleinigheden van zijn dagelijksch 
leven; dat was een man die opging in zijn werk, in

4 zijn kunst en met die kunst zijn heele leven wist te

doordringen!'^.
Bleijs zag - in tegenstelling tot Cuypers - de go

tiek niet als belangrijkste inspiratiebron voor zijn 
werk. Dit blijkt reeds uit diens stellingname tegen 
Cuypers’ ontwerp voor het nationale monument 
voor 1813 in Den Haag, waarvoor in 1863 een 
prijsvraag werd uitgeschreven. Er ontbrandde een 
ware stijlstrijd tussen ‘neogothen’ en klassicisten, 
die uiteindelijk beslist werd in het voordeel van het 
klassicistische ontwerp van J.Ph.Koelman (1818- 
1893) en W.C. van der Waeyen Pietersen (1819- 
1874). In 1864 - het jaar waarin zoals gezegd 
Bleijs zijn opleiding beëindigde en terugkeerde 
naar Hoorn - sprak hij met vele andere Neder
landse architecten zijn voorkeur uit voor het boven
genoemde klassicistische ontwerp6*.

In de ogen van Bleijs stelde ieder bouwwerk an
dere eisen aan de architect, die zich derhalve van 
verschillende uitdrukkingsvormen had te bedienen. 
Oftewel, de aloude regels van het ‘decorum’ die 
Bleijs op de Antwerpse Academie bijgebracht zijn7*. 
Hij kon zich dan ook niet verenigen met het auto
matisch toepassen van de neogotiek voor katho
lieke kerken, zoals door Cuypers en diens leerlin
gen werd gedaan, om maar te zwijgen van het ge
bruik van de laat-middeleeuwse bouwwijze voor 
overheidsgebouwen. Wanneer een zekere II Put- 
tino in 1883 schrijft dat het verwerpelijk is om on
gemotiveerd in stijlen te bouwen, vertolkt hij zonder 
twijfel ook de mening van Bleijs8*. Deze auteur stelt 
vervolgens dat men bijvoorbeeld geen schouwbur
gen in kerkstijl moet optrekken, want stijl slaat niet 
alleen op het karakter van de kunstenaar, maar 
ook op dat van het gebouw.

Bleijs bouwde overigens een aantal kerken in 
neogotische stijl en zijn schetsboeken bevatten 
prachtige tekeningen van altaren en ander kerk- 
meubilair in deze vormentaal. Als de aard van de 
opdracht het toeliet was het gebruik van de gotiek 
zoals gezegd niet strijdig met de regels van het 
‘decorum’. Toch heeft men de indruk dat Bleijs niet 
graag de voorkeur aan deze bouwwijze gaf. Zo 
bekritiseerde hij de schilderingen die Jan Dunsel
man in de St.- Nicolaaskerk te Amsterdam aan
bracht door ze te kenschetsen als “veel te go- 
thiek”9’. In de gevallen dat hij de spitsboog han
teerde, schreven wellicht de opdrachtgevers de stijl 
voor. Na het herstel van de bisschoppelijke hiërar
chie in Nederland in 1853 werd de neogotiek im
mers meer en meer de uitdrukkingswijze van het 
zich emanciperende katholieke volksdeel. Mede 
door toedoen van de ‘neogotische’ voormannen 
kreeg de (bouw)kunst een sterk ideologische in
slag. Levensbeschouwing speelde in de strijd om 
het nationaal monument voor 1813 dan ook een 
belangrijke, zo niet doorslaggevende rol. Gedu
rende zijn loopbaan ontpopte Bleijs zich daaren
tegen als een architect die wars van iedere vorm 
van ideologie of dogmatiek in de kunst was.

Het spreekt voor zich dat Bleijs zich voor zijn 
kerken van andere bouwstijlen dan de gotiek be
diende. Hij ontwierp verschillende kerken in neoro- 
maanse stijl. Een mooi voorbeeld bevindt zich in 
Kethel. Jan Stuyt schrijft over Bleijs’ dorpskerken, 
waarvoor het romaans als belangrijkste inspira-

De St.-Cyriacuskerk te Hoorn (1879-1882): “Hier werden inzake 
kerkebouw nieuwe, althans andere banen betreden”.

tiebron fungeerde: “(...) hij wist veel meer dan de 
meeste zijner collega’s de groote waarde van het 
zich aanpassen aan de omgeving - de dorpskerk 
was voor hem niet een verkleinde editie van een 
kerk voor een stad ontworpen - doch (en hierin 
toonde hij zich de rasechte architect) hij voelde 
met zijn artistiek gemoed zoo feilloos juist wat de 
‘mise en page’ in elk bijzonder geval vereischte, 
dat zijn dorpskerken als het ware samen gegroeid 
zijn met de omgeving.”"» Voor zijn geboorteplaats 
ontwierp hij de St.- Cyriacuskerk (officieel: St.-Cyri- 
acus- en Franciscuskerk), een bouwwerk dat “der
mate in opvatting en uitvoering afweek van wat in 
zake kerkebouw bij de Katholieken toen ter tijd 
gangbare munt was, dat die koepelkerk niet alleen 
zeer de aandacht trok, doch voor velen tot een 
teeken van tegenspraak is geworden. Hier werden 
in zake kerkebouw nieuwe, althans andere banen 
betreden aldus wederom Jan Stuyt11’. “Over 
die kerk, welker plattegrond met den koepel boven 
het kruis en de torens naast den gevel aan den 
Baroktijd doet denken, en welker details Romaan- 
sche, Renaissance en zelfs Oostersche elementen 
vertoonen, is heel wat te doen geweest. In Room- 
sche kringen bestond toen de meening - nog vaak 
gehuldigd - dat alleen de stijl der middeneeuwen 
voor een kerk gepast was. Dat ook de zestiende, 
de zeventiende en de achttiende eeuw prachtige 
Roomsche kerken hadden gemaakt, wilde men 
niet erkennen”'2^. De auteur van dit citaat, Weiss- 
man, overdrijft wel iets. Binnen roomse kringen 
bestond ook weerstand tegen de neogotische rich
ting13’. Nuchter ingestelde katholieken - en daartoe 
behoorde Bleijs ook - zagen bovendien weinig in 
de overladen symboliek, volgens bepaalde ge
loofsgenoten een meerwaarde die de gotiek boven 
alle andere stijluitingen deed uitstijgen.

Tijdens de bouw van de St.-Cyriacus, in 1880, 
verplaatste Bleijs zijn praktijk naar Amsterdam; hij 
ontwierp zelf zijn woonhuis annex atelier aan de 
Haarlemmer Houttuinen. Wist Bleijs in Hoorn met 
een koepelkerk het stadsprofiel te bepalen, het
zelfde lukte hem in Amsterdam. In 1882 won hij de 
besloten prijsvraag voor de St.- Nicolaaskerk, die 
in de jaren 1884-1887 werd gebouwd. Gelegen op 
een magnifiek punt tegenover het vrijwel tegelij
kertijd gebouwde Centraal Station is deze kerk met 
haar barokke torenhelmen en slanke koepel een 
bijzondere en enigszins vreemdsoortige noot - 
doch beslist geen dissonant - in het stadsbeeld.
Het bouwwerk vertoont overeenkomsten met de 
Hoornse kerk; hier zal ik dan ook nog nader op in
gaan.

De vraag werpt zich op wat de inspiratiebronnen 
voor Bleijs’ koepelkerken zijn geweest. In zijn tijd 
maakte men de geforceerde vergelijking met de 
Basilica di Superga (1718) van de architect Juvara, 
op een heuvel hoog boven Turijn gelegen. De eni
ge overeenkomst is dat in beide gevallen sprake is 
van een kerk met monumentale koepel, geflan
keerd door lagere torens met barokke helmen14’. 
Voorbeelden van koepelkerken - inherent aan een 
academische opleiding - heeft Bleijs zeker in 
Antwerpen onder ogen gehad. Op zijn buiten
landse reizen had Bleijs natuurlijk ook zijn ogen 
niet in de zak. Het werken met koepels hangt nauw 
samen met Bleijs’ voorliefde voor het monumen
tale, waarover Jan Stuyt schrijft: “Hetzij dat dit zijn 
aangeboren aard was, hetzij dat hier de Antwerp- 
sche-academie-invloed is te herkennen - zeker is 
het dat een bijzondere zin voor monumentaliteit 
hem eigen was - en de wijze waarop hij over de 
breede opvatting van de groote lijnen kon spreken 
was steeds een verheuging en leering tevens”' 
Duidelijk komt dit tot uiting in de St.-Nicolaaskerk, 
waar de detaillering een ondergeschikte rol speelt 
en vrij grof is. Tijdgenoten merkten dit reeds op en 
lieten hun mening voorzichtig doorschemeren. 
Bleijs voelde zich zeer gekrenkt en sabelde de kri
tiek op meedogenloze wijze neer, zoals doorgaans 
bij aanmerkingen op zijn werk het geval was. Over 
de wijze van detailleren stelt Bleijs dat de “voor
gevel bijna nooit door de zon beschenen wordt en 
fijne profielen daar geen effect zouden maken; dat 
in Amsterdam na verloop van eenigen tijd, die 
profielen allen met een grauwe vuile laag bedekt 
worden en voor ‘t oog verloren gaan, en gerekend 
moet worden op de over eenstemming met onzen 
baksteenbouw. Ook met den grooten afstand, 
vanwaar de kerk en den voorgevel in ‘t bijzonder 
meestentijds gezien wordt, had ik rekening te 
houden; door zich te plaatsen op de brug tegen
over het Centraalstation kan ieder door beschou
wing zich overtuigen of ik geslaagd ben in mijn 
berekening der effecten van details en profielen.
De profielen der klassieken, hoe schoon die ook 
zijn, vinden alleen hun juiste toepassing in ‘t 
Zuiden, in ‘t land van marmer en zonneschijn. ”16>

Zowel bij de St.-Cyriacus- als bij de St.-Nicolaas
kerk bespeurt men een mengeling van bouwstijlen. 5



De St.Nicolaaskerk te Amsterdam (1884-1887). Opvallend, in 
vergelijking met de St.-Cyriacus, zijn de forse torens en de 
sterke hoogtewerking. De kerk ligt dan ook niet in een straat 
maar aan het Open Havenfront, schuin tegenover het Centraal 
Station.

Winkelpand hoek Leidsestraat-Keizersgracht te Amsterdam 
(1881). Door te werken met een erker heeft Bleijs profijt getrok
ken van het gegeven dat het pand op een belangrijke kruising 
is gelegen.

Het ontwerp (uit 1884) voor de Begijnhofgevels aan de 
N.Z. Voorburgwal te Amsterdam dat gedeeltelijk uitgevoerd is. 
Kenmerkend voor Bleijs is het streven de gevelwand te ver
rijken en de schaal van bebouwing in de binnenstad te hand
haven.

Karakteristieke onderdelen van met name de 
St.-Nicolaaskerk - men denke aan de transept
gevels - zijn ontleend aan de zogenaamde Hol
landse Renaissance, de schilderachtige bouwwijze 
in de trant van Lieven de Key en Hendrik de Key- 
ser, met als belangrijkste kenmerk de afwisseling 
van berg- en baksteen. In het bijzonder wat betreft 
zijn woonhuizen maakte Bleijs deze stijl vanaf het 
eind van de jaren ’70 meer en meer de zijne17’. 
Vooral het protestantse en liberale deel van de na
tie zag de Hollandse Renaissance als belangrijkste 
inspiratiebron voor een nationale 19de-eeuwse 
bouwstijl. Hoewel men geenszins kan spreken van 
een neorenaissance-stroming - uitgangspunten en 
principes van de architecten liepen sterk uiteen - 
kan men stellen dat Bleijs een vrij unieke positie 
innam als katholiek architect die de Hollandse 
Renaissance prefereerde boven de gotiek. Zoals 
gezegd blijkt deze voorkeur in het bijzonder uit zijn 
woonhuizen. Ik behandel daarom enkele 
voorbeelden die tevens typerend zijn voor Bleijs’ 
omgaan met de historische gebouwde omgeving.

Het winkelpand op de hoek Keizersgracht-Leid- 
sestraat in Amsterdam uit 1881 sluit qua volume 
geheel aan bij de bebouwing van de grachten
gordel. Aan schaalvergroting deed Bleijs niet; het 
contrast met de overbuurman, het pand Metz en 
Co. - bovendien een kopie van een Weens gebouw 
- is daardoor frappant18’. Opvallende kenmerken 
zijn de overdadige decoratie - belangwekkend is 
het portret van P.C. Hooft, een huldeblijk aan de 
toen exact 300 jaar geleden geboren schrijver - en 
als hoekoplossing de arkeltoren, een voor Neder
land karakteristiek laat-19de-eeuws bouwonder
deel. Helaas is het pand in de loop der tijd ver
bouwd; de winkelpui beslaat momenteel de gehele 
breedte van de gevel aan de Leidsestraat, hetgeen 
oorspronkelijk niet het geval was. Weissman 
schrijft in 1912 over dit pand: "De motieven der 
zestiende en zeventiende eeuw zijn hier met 
groote vrijheid gebruikt. Van bepaalde navolging 
kan niet gesproken worden, en na dertig jaar blijkt 
deze schepping nog kwaliteiten te hebben, zooals 
maar weinig voortbrengselen van dien tijd ze bezit
ten. ”19’.

Oorspronkelijkheid - hoe paradoxaal het in onze 
oren ook moge klinken, een door veel architecten 
gestelde eis gedurende de 19de eeuw - stond bij 
Bleijs veelvuldig centraal. Over het algemeen ver
stond men hieronder het met behulp van de 
vormentaal van het verleden tot stand brengen van 
een originele schepping, die voorts beantwoorden 
moest aan de eisen van de eigen tijd20’. Bouw
meesters als P.J.H.Cuypers, J.L.Springer, I.Gos- 
schalk, A.C.Bleijs en A.L. van Gendt - om slechts 
een paar voorbeelden te noemen - waren hiertoe 
in staat; de mindere góden vervielen al gauw in 
kopiëren (een verschijnsel dat voor elke eeuw 
geldt).

Het inpassen in een bestaande omgeving en het 
verrijken van een gevelwand komt wellicht het 
sterkst tot uiting in de Begijnhofgevels die Bleijs in 
1884-1886 bouwde. Nadat in 1883 de Nieuwezijds 
Voorburgwal - waarin voorheen de achtergevels 
van de Begijnhofpanden zich spiegelden - ondanks 
protesten gedempt was, maakte Bleijs een groots

plan voor nieuwe gevels dat gedeeltelijk uitgevoerd 
is. De bestaande pretentieloze achtergevels wer
den vervangen door fagades met ornamentiek en 
afwisseling van bak- en bergsteen. Bleijs ontwierp 
geen uniforme gevelwand, maar voorzag ieder 
pand van een eigen front. In een toelichting stelt hij 
dat profielen en versieringen grotendeels ontleend 
zijn aan nog bestaande Noordhollandse gebouwen 
uit de 16de en de 17de eeuw21’. Naast het hand
haven van de schaal van bebouwing van de bin
nenstad en de afwisseling in vormgeving van de 
afzonderlijke panden huldigt Bleijs hier klaarblijke
lijk het denkbeeld van ‘genius loei’.

Bleijs’ belangrijkste profane bouwwerk van 
monumentale proporties is het St.-Elisabethge- 
sticht aan de Mauritskade te Amsterdam (1888- 
1890). Wederom zocht hij wat bouwstijl en mate
riaalgebruik betreft aansluiting bij de Hollandse 
Renaissance. Aangaande de plattegrond nam hij 
de principes van de moderne ziekenhuisbouw in 
Europa over. Naast het aloude corridorsysteem - 
zalen of kamers aan weerszijden van een gang - 
maakte hij gebruik van het toentertijd zeer mo
derne paviljoensysteem, waarbij de zalen aan 
beide lange zijden licht ontvangen en aan een der 
korte zijden in verbinding staan met de rest van het 
gebouw. R.Meischke schrijft over dit gebouw: “Het 
was het eerste volgens moderne principes ge
bouwde ziekenhuis in Amsterdam”22). Naar E. 
Gugels mening is het St.-Elisabethgesticht “een 
der belangrijkste en meest monumentale schep
pingen in deze stijlrichting” (dit wil zeggen, de her
leving van de Hollandse Renaissance)23’. Het ge
bouw zou in twee fasen gebouwd worden; aan de 
laatste kwam men echter nooit toe. De dakruiter 
van de kapel, die geënt was op de Westertoren in 
Amsterdam, is inmiddels gesloopt en de kapel zelf 
danig toegetakeld.

Ontwerp voor het St.-Elisabethgesticht in Amsterdam dat in de 
jaren 1880-1890 gebouwd is. De achterzijde - met uitzondering 
van de kapel - is nooit uitgevoerd. Op deze vogelvlucht-tekening 
komt de rationele plattegrond - Bleijs paste hier het toendertijd 
moderne paviljoensysteem toe - goed tot uiting. Dit gebouw is ook 
van groot belang vanwege de goed geproportionneerde voor
gevel.

Soberder en somberder is het Onze-Lieve- 
Vrouwe Gasthuis (1895) in Amsterdam, waarin 76



onlangs - onder hoerageroep en trompetgeschal - 
de slopershamer is gezet. Het bouwwerk werd ge
kenmerkt door een rationele bouwwijze en een ui
terst logische plattegrond. Alle afdelingen behan
delde Bleijs als afzonderlijke gebouwen, verbon
den door galerijen. De achterzijde van het complex 
bood een schilderachtige aanblik met centraal de 
interessante kapel. Op een vroege vogelvlucht- 
tekening bezat deze, in tegenstelling tot het defini
tieve ontwerp, lucht- en spitsbogen. Origineel was 
de vormgeving van het torentje.

Gesteld kan worden dat Bleijs er een bloeiende 
architectenpraktijk op na hield. Daarnaast was hij 
actief lid van de Amsterdamse gemeenteraad, als 
bestuurslid van de architectengenootschappen, 
“Architectura et Amicitia”, en de “Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst”, als vice-president 
van “Arti et Amicitiae” en als voorzitter van de RK 
Leesvereniging “d'Geelvinck”. Vlak na de eeuw
wisseling beëindigde Bleijs niettemin zijn loopbaan 
als architect. In 1903 ontving hij zijn benoeming als 
inspecteur voor volksgezondheid, in het bijzonder 
belast met de handhaving van de wettelijke bepa
lingen met betrekking tot de volkshuisvesting in 
Noord-Brabant, Gelderland en Limburg, en 
verhuisde naar Den Bosch. De oorzaak was waar
schijnlijk Bleijs' weinig plooibare karakter dat me
nigmaal een goede relatie met opdrachtgever of 
aannemer in de weg stond. Op de buitengewoon 
onplezierige samenwerking tussen Bleijs en de 
aannemer van de St.-Cyriacuskerk ga ik nog nader 
in. Na beëindiging van de eerste bouwfase van het 
St.-Elisabethgesticht sprak men met betrekking tot 
Bleijs over “de vele beschuldigingen en laster
praatjes die voor de aanvang van het werk tegen 
hem bij Regenten zijn ingebracht.”24’ De samen
werking met de architect verliep evenwel zonder 
problemen. Later ontstond niettemin een contro
verse tussen regenten en Bleijs. De carrière als 
ambtenaar was weinig succesvol. “Voor iemand 
met een scheppingsdrang gelijk Bleys die had, 
moet het onaangenaam geweest zijn in een amb
telijke betrekking te ‘s-Hertogenbosch, waar alleen 
administratief werk kon gedaan worden, zijn loop
baan te besluiten'25'1. Om gezondheidsredenen 
moest hij deze functie spoedig weer neerleggen. In 
1912 overleed Bleijs in het “Liefdesgesticht” te 
Kerkdriel. Zijn lichaam werd naar Amsterdam over
gebracht, waar in de St.-Nicolaaskerk een herden- 
kingsmis werd gehouden. Hij werd begraven op 
het - door hem ontworpen - kerkhof “De Liefde”.

DE SINT-CYRIACUSKERK

De voor- en bouwgeschiedenis.

In 1877 brandde de toenmalige St.-Cyriacuskerk 
te Hoorn - de voormalige kapel van het Mariakloos- 
ter aan de Achterstraat - af “L Er ontbrandde een 
jarenlange juridische strijd tussen de eigenaar van 
het gebouw, de gemeente Hoorn, en de parochie 
die vanaf 1825 toestemming had godsdienst
oefeningen te houden in deze kerk. Beide partijen 
vonden dat zij recht hadden op het door de

verzekerings-maatschappij uitbetaalde bedrag; de 
parochie omdat zij jarenlang de premie had be
taald. In 1879 bereikte men een compromis. Uitein
delijk kwam de bouwval in handen van de gere
formeerden, die de kerk weer keurig wisten op te 
metselen.

De katholieken, die ongeveer een derde deel 
van de Hoornse bevolking uitmaakten, vormden 
eeuwenlang een achtergestelde bevolkingsgroep. 
“Katholieken waren eraan gewend geraakt zich 
klein te maken. Te Hoorn werd die kleinheid wel 
heel treffend gesymboliseerd. Tot ver in de vorige 
eeuw verdrongen de gelovigen zich in kerkjes in 
straten met de toepasselijke namen: Slijksteeg, 
Achterstraat en Achterom.’27'1 Er brak echter een 
tijd aan dat deze bevolkingsgroep zich zelfbewus
ter ging manifesteren. In 1877, meteen na de 
brand, nam men het besluit een nieuwe ruime kerk 
te bouwen op een perceel - reeds in het bezit van 
de parochie - tussen Grote Noord en Achterom. 
Hier bevond zich onder meer de St.- Franciscus- 
kerk. In 1868 was de St.-Franciscus- bij de St.- Cy- 
riacusparochie ingelijfd, zodat dit bouwwerk was 
gedegradeerd tot bijkerk. Zij moest worden ge
sloopt, een noodkerk diende te worden opgetrok
ken. De aangewezene om de toekomstige paro
chiekerk te bouwen was de jonge architect A.C. 
Bleijs, ingezetene van Hoorn en bovendien katho
liek. De parochie verwierf nog enige panden aan 
de Grote Noord. Bleijs verbouwde het pand aan de 
linkerzijde van de - toen nog te bouwen - kerk tot 
pastorie en voorzag het van een nieuwe gevel.

Op 23 december 1879 vond de aanbesteding 
plaats. De laagste inschrijver - voor een bedrag 
van ƒ 126.675,- - was aannemer D.Tool28’. Deze 
decemberdag zou voor hem het begin van een ja
renlange martelgang markeren, zoals te lezen valt 
in een brochure geschreven door een anonymus, 
waarschijnlijk Tool zelf29’. Hoewel deze bron wel
licht niet altijd even betrouwbaar is, volg ik de 
bouwgeschiedenis aan de hand van dit geschrift. 
De anonieme schrijver rept over een vriend
schappelijke relatie die aanvankelijk bestond tus
sen Bleijs en Tool. Aangezien laatstgenoemde 
mede-eigenaar was van de “Nederlandsche Kunst- 
zandsteenfabriek” bij Velsen, liet Bleijs weten van 
het produkt gebruik te willen maken30’. “Korten tijd 
echter voor de besteding werd door den Heer 
Bleijs het wenschelijk betoogd, dat de Heer Tool 
zou trachten het werk in zijn geheel aan te nemen 
met het oog op een meer zorgvolle afwerking van 
het fabrikaat tot betere aanbeveling, doch na eeni- 
gen tijd werd die aanbeveling in een anderen zin 
omgewerkt, n.l. dat wanneer die leve ring voor de 
fabriek werd gewenscht, de Heer Tool moest trach
ten minste inschrijver te worden, omdat bij aan
neming door een ander, gevaar bestond, dezelve 
door prijsverschil in andere handen kwam. ” (p.4)

Tool schreef derhalve voor een laag bedrag in, 
ondanks het feit dat Bleijs’ bestek geenszins zorg
vuldig uitgewerkt was. In zijn begroting nam de 
aannemer de door Bleijs verstrekte prijzen van 
“buitengewone bouwstoffen” a\s marmer, Lahn- 
steen, gebrandschilderd glas over, “vermits de 
Heer Bleijs verzekerde, dat alle hoeveelheden en 
prijzen juist waren. ”(p.5) En toen “de Heer Tool

verschillende bezwaren opperde, werden deze 
door den Heer Bleijs op (...) geruststellende wijze 
weersproken.” (p.5) Al met al droeg het boven
staande dan ook “meer het karakter (...) van een 
onderling vriendschappelijk compromis, dan wel 
van het treffen een overeenkomst van aanbeste
ding zooals dit gebruikelijk is”, (p.6) Klaarblijkelijk 
ging Tool er van uit dat bij tegenslagen een schik
king zou worden getroffen. Bovendien geschiedde 
dit alles “met medeweten van den Eerwaarden 
Pastoor” (p.5), aldus de anonieme schrijver. Eén 
ding verliest hij uit het oog. Moge “Bestek en Voor
waarden voorden Bouw (...)”op bepaalde punten 
vaag en onvolledig zijn, één zinsnede laat aan 
duidelijkheid niets te wensen over: “Al deze werken 
moeten in massa worden aangenomen; zoodanig, 
dat de aannemer al de noodige bouwstoffen en ar- 
beidsloonen zal moeten leveren en te werk stellen, 
zonder iets voor onvoorziene werken te kunnen 
rekenen. ’81’

Het uitblijven van de levering van “Nassausch 
marmer” vormde de eerste tegenslag; Bleijs had 
contact gezocht met een firma die in het geheel 
niet in staat was het product te leveren. Een ander 
bedrijf kon dit wel, doch tegen een hogere prijs. 
Deze kwestie leverde - naast extra kosten - een 
aanzienlijke vertraging op, zodat “de overkapping 
achterwege moest blijven en de oplevering der 
kerk een jaar later plaats had”, (p.7) Problemen 
ook met kunstzandsteen. Tijdens de bouw bleek 
dat voor het inwendige een ander formaat en een 
grotere hoeveelheid kunstzandsteen gebruikt dien
de te worden dan zoals omgeschreven was in het 
bestek. Volgens de schrijver van de brochure zeg
de Bleijs aanvankelijk toe dat extra kosten vergoed 
zouden worden; later ontkende hij dit echter. Bo
vendien werd een partij door Bleijs afgekeurd, om
dat deze “volgens ordonnantie"geleverd diende te 
worden, hetgeen niet geschied was. Kosten van 
andere materialen vielen ook veel hoger uit, mede 
omdat meer nodig was dan het bestek aangaf. Het 
gebrandschilderde glas bleek ruim vier maal duur
der te zijn dan door Bleijs begroot was.

In februari 1881 overleed pastoor M. van Rijn.
Hij “was den aannemer (...) een zedelijke steun 
geweest voorde verwachte verrekening", (p.11) 
Van Rijns opvolger, N.J. Smeulders, was waar
schijnlijk weinig gecharmeerd van alle onderlinge 
afspraken en verklaarde “dat alles volgens de be
palingen van het bestek moest behandeld worden”. 
(p.11) De oplevering van de kerk vond op 6 sep
tember 1882 plaats, met een overschrijding van 
het tijdschema van ruim een jaar. De extra kosten 
voor materialen bedroegen maar liefst 
ƒ44.696,7832’. Deze kwamen voor rekening van 
Tool; een rechtszaak kon daar geen verandering in 
brengen. De anonieme schrijver besluit zijn ge
schrift dan ook met de pathetische woorden:
“Mocht zijn naam als Bouwmeester door dit mo
nument beteekenis hebben verkregen en daardoor 
zijn eergevoel gestreeld zijn, hij vergete hierbij nim
mer dat dit zelfde monument de maatschappelijke 
ruïne werd van den man wiens grootste fout was in 
de verzekeringen van den Heer A.C.Bleijs 
vertrouwen te stellen", (p.16)

In de brochure wordt geen melding gemaakt van

een ander incident tijdens de bouw. Men bespeur
de “een bedenkelijk gebrek aan fundering van een 
der vier hoofdpijlers, gelukkiglijk onder den bouw, 
die onmiddellijk voorziening vorderde. ’83) Een 
levensgroot probleem waarmee men voorts te 
kampen had, was de financiering van de kerk. De 
financiële basis was allesbehalve hecht. Het over
lijden van pastoor Van Rijn was niet alleen voor 
Tool rampzalig, ook voor de kerkbouw. Men reken
de erop dat hij een groot deel van de kosten zou 
dragen34’. De parochie mocht zich gelukkig prijzen 
dat zij een daadkrachtige opvolger voor Van Rijn 
kreeg, die het benodigde geld bijeen wist te garen. 
Dankzij Smeulders schonk de Haagse jonkvrouw 
Melort de kerk een bedrag van ƒ 83.000,-. Op 30 
oktober 1882 werd de St.-Cyriacuskerk plechtig in
gewijd. Hoorn was verrijkt met een groots bouw
werk. Tegelijkertijd verrees nóg een kloek bede
huis: de Grote Kerk. In 1878 ging de voorganger, 
de middeleeuwse hoofdkerk die in 1842-1844 - na 
brand - door K.G.Zocher herbouwd was, in vlam
men op. Bleijs bood het kerkbestuur meteen zijn 
diensten aan35’. De heren gingen hier evenwel niet 
op in en schreven een besloten prijsvraag uit.
Bleijs had de eer ook een ontwerp te mogen ma
ken. Toen - om een niet bekende reden - de inle
verdatum werd vervroegd (van 1 september naar 1 
augustus 1879) kwam Bleijs, die druk doende was 
met de St.- Cyriacuskerk, in tijdnood en zond zijn 
plannen dientengevolge te laat in. Het ontwerp van 
C.Muysken, de enige architect die op tijd inleverde 
- de andere uitgenodigde bouwmeesters waren 
reeds afgevallen - werd gekozen en uiteindelijk (in 
de jaren 1881 -1883) in sterk gewijzigde vormen 
uitgevoerd. Nog jaren later uitte Bleijs zijn woede 
over deze merkwaardige gang van zaken36’.

HET GEBOUW

De plattegrond van de St.-Cyriacuskerk, een 
driebeukige kruisbasiliek met galerijen en een 
koepel boven de viering, toont dat optimaal van het 
te bebouwen terrein gebruik is gemaakt. Zowel aan 
de voor- als achterzijde had de architect te kampen 
met een gerende rooilijn. De oplossing aan koor- 
zijde is waarlijk knap gevonden. Aan de kant van 
de absis waar de meeste ruimte te benutten was, 
plaatste Bleijs de sacristie, waarvan een deel van 
de achterwand de rooilijn volgt.
Hetzelfde geldt voor een der wanden van het zes
hoekige traptorentje aan de ene zijde en van de 
doopkapel, absis en Mariakapel aan de andere 
zijde van de sacristie. Tussen laatstgenoemde 
ruimte en de absis ligt de (voormalige) doopkapel 
ingeklemd. Dat elke vierkante meter benut diende 
te worden, bewijst het torentje dat Bleijs tussen 
Mariakapel en absis inpaste. Aan de voorzijde is 
het probleem van het onregelmatige bouwvolume 
minder kunstig opgelost. Veel ruimten hebben een 
weinig rechthoekige vorm, aangezien veelal een 
wand haaks op de lengteas van de kerk staat ter
wijl de tegenoverliggende zijde de rooilijn volgt. Het 
inwendige - waar weliswaar na het Tweede Vati
caans Concilie de witkwast iets te kwistig gehan- 98
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De façade van de St.-Cyriacuskerk doet het goed in de 
straatwand.

teerd werd - maakt nog altijd een harmonische in
druk. Vooral de werking van de koepel is geslaagd. 
Het middenschip is even breed als de zijbeuken te 
zamen, zoals dat in zoveel kerken het geval is. 
Beide zijbeuken eindigen in kapellen; achter de 
St.- Antoniuskapel bevindt zich de sacristie. Het 
schip mondt vanzelfsprekend uit in het koor, waar
van de absiswand de vorm van een halve cirkel 
heeft. Een houten tongewelf met cassetten vormt 
de overkapping van middenschip en transept. Ook 
de koorsluiting bezit cassetten en is van hout. De 
zijbeuken en kapellen zijn daarentegen in steen 
overwelfd. Aanstonds behandel ik de merk
waardige oplossing voor het plafond van de galerij
en. De arcade van beide galerijen wordt deels 
gedragen door de pijlers van het schip, deels door 
gekoppelde zuiltjes. Door te werken met steek- 
kappen, om zodoende grote vensters te kunnen 
aanbrengen, valt een ruime hoeveelheid licht het 
middenschip binnen.

De voorzijde van de kerk alsmede transept, koe
pel en koor bevatten eveneens veel glas. Bijzonder 
is de belichting van de galerijen. In de daken 
boven de zijbeuken - en dus boven de galerijen - 
zijn vensters geplaatst; het plafond van de gale
rijen, de vloer van de vliering, bestaat voor een 
deel uit ruitvormige vensters, zodat sprake is van 
indirecte belichting. Noch op de inrichting van de 
kerk (schilderingen van Jan Dunselman, Frans 
Loots en Trautwein, glas-in-lood van de firma Nico- 
las te Roermond en beeldhouwwerk van J.P.Maas 
en F.L.Stracké), noch op de veranderingen die in 
de loop van de tijd aangebracht zijn (verzwaring 
van de pijlers onder de koepel, wijzigingen in het 
koor, inbouwen van een dagkapel etc.) ga ik verder 
in. Wel dient er op gewezen te worden dat het 
ontwerp van de biechtstoelen en dat van het orgel 
met grote zekerheid aan Bleijs toe te schrijven 
zijn37’.

In de sacristie bewaart men een ontwerpteke
ning van de voorgevel. Deze komt grotendeels 
overeen met de gerealiseerde fagade; de overda
dige decoratie is echter nooit uitgevoerd. Op deze 
tekening - hoe fraai zij op zich ook moge zijn - ziet 
men dat de verhoudingen niet volmaakt zijn. De 
gevel is te breed, de torentjes te spichtig, zeker in 
relatie tot de koepel. In werkelijkheid ervaart men 
de kerk niet zoals op de tekening, aangezien de 
straat waaraan de kerk gelegen is niet al te breed 
is. De - origineel vormgegeven - torens werken van 
dichterbij mijns inziens veel beter. De vraag werpt 
zich op of hier sprake is van een bewust nage- 
streefd raffinement, zoals bijvoorbeeld het geval is 
bij de Ludwigskirche te München, een kerk die 
Bleijs waarschijnlijk gekend zal hebben38’. Fraai is 
het siermetselwerk onder de koepelvormige 
bekroningen van de torens. De overgang van vier
kant naar octogoon wordt gemarkeerd door mas
sieve natuurstenen blokken, welhaast een pre-Ber- 
lagiaanse oplossing. In dit verband is het interes
sant te vermelden dat Bleijs en Berlage nog sa
mengewerkt hebben; in 1893 verbouwden zij het 
pand van “Arti et Amicitiae” aan het Rokin te Am
sterdam. Een puntgevel bekroont het midden
gedeelte, waarvan het monumentale venster de

blikvanger is. De middenpartij is, evenals de flan
kerende torens, vrij rijk uitgevoerd. Het contrast 
met de beide sobere uiteinden van de gevel, waar
achter zich de trappen naar de galerijen bevinden, 
valt derhalve in het oog. Hoog boven de bouwmas
sa rijst de koepel op. De vorm van de vensters in 
de koepel en ook in schip en koor is geinspireerd 
door de (Hollandse) Renaissance. Een variant treft 
men aan in de voorgevel en transeptarmen. Het 
silhouet van de kerk met de steekkappen en vooral 
de koepel doet het goed in het stadsbeeld. De 
mening van enige collega’s van Bleijs - zij vonden 
de kerk “in deze omgeving geheel misplaatst” - 
snijdt dan ook in mijn ogen geen hout39’.

Schets van de faQade van de St.-Cyriacuskerk. Opvallend in ver
gelijking met de afbeelding op de omslag zijn de geringe hoogte- 
werking, de brede middenpartij en het ontbreken van trap- 
pehuizen.

Uit mijn weergave van de bouwgeschiedenis 
bleek dat de jonge Bleijs in veel opzichten als on
ervaren, eigenzinnig en niet zachtzinnig geken
schetst kan worden. Gelukkig is dit de keerzijde 
van de medaille. Bleijs, betiteld als “den artistieken 
Bouwmeester” (zie citaat aan het begin van dit ar
tikel), was terdege in staat kunst te scheppen, 
hetgeen hem reeds in Antwerpen een eremedaille 
opleverde. De kerk in Hoorn is het resultaat van 
een artistiek proces dat pas ten einde kwam toen 
het in de ogen van de bouwmeester ideale ontwerp 
tot stand gekomen was. Hetzelfde geldt voor de 
St.- Nicolaaskerk te Amsterdam. Het is daarom be
grijpelijk waarom Bleijs zo furieus reageerde op 
elke vorm van kritiek op zijn werk.

Een aantal tekeningen in bewaard gebleven 
schetsboeken van Bleijs vormt de neerslag van 
diens zoeken naar het geschikte kerkgebouw. 11
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Ontwerp voor de St.-Cyriacuskerk, doorsneden. Elke travee 
van het schip is anders vormgegeven. Wellicht om het verschil 
in architectonische werking tussen verschillende bouwstijlen te 
tonen.

Ontwerpen voor de St.-Cyriacuskerk: vier plattegronden die te 
beschouwen zijn als een recapitulatie en uitwerking van varian
ten die Bleijs in de loop der tijd vervaardigd heeft; twee opstan
den in romaanse stijl; twee plattegronden van de pastorie aan 
de linkerzijde van de kerk.

Interessant is een pagina in één der schetsboeken 
met plattegronden die te beschouwen zijn als een 
recapitulatie en uitwerking van varianten die Bleijs 
in de loop der tijd vervaardigd heeft. In één geval is 
sprake van een centraalbouw (het zgn. ingeschre
ven Grieks kruis); kenmerkend voor de overige 
plannen is de lengte-as. Eén van de laatstgenoem
de varianten benadert het uiteindelijke grondplan.
In alle gevallen is een koepel of vieringtoren inge
tekend. Op dezelfde tekening laat de architect door 
middel van twee opstanden een oplossing in ro
maanse vormen zien, die merkwaardigerwijs niet 
correspondeert met één van de plattegronden. 
Vanwege het geren van de rooilijn is de gevel niet 
symmetrisch behandeld. Een vieringtoren domi
neert het geheel; voor een kerk in romaanse (of 
gotische) stijl ligt een dergelijk bouwonderdeel voor 
de hand, voor een renaissancekerk een koepel.

De volgende tekening in hetzelfde schetsboek is 
de studie van een koepel, de oplossing waar Bleijs 
uiteindelijk voor koos. Voorts een schets waarop 
een gotische kerk met hoge vieringtoren en een 
renaissancekerk met koepel naast elkaar getekend 
zijn. Een volgende tekening met verschillende 
oplossingen voor de vormgeving van de traveeën 
van het middenschip laat eveneens het verschil 
tussen beide bouwstijlen zien, De vraag is of de 
gotische ontwerpen werkelijk als een alternatief 
bedoeld waren of louter om het verschil in architec
tonische werking tussen de verschillende bouw
stijlen te tonen. Gezien Bleijs’ houding ten opzichte 
van de gotiek ligt de laatste mogelijkheid het meest 
voor de hand. Een ander schetsboek bevat een 
studie van de voorgevel. Overeenkomsten met de 
uiteindelijk gerealiseerde fagade zijn reeds te be
speuren. Met name door de geringe hoogtewer- 
king, de brede middenpartij en het ontbreken van 
de trappenhuizen verschilt dit voorontwerp van de 
definitieve versie. Obelisken markeren de over- 
gang van vierkant naar achthoek. Opvallend in dit 
ontwerp zijn de wel zeer imposante dakkapellen 
van de koepel. Bleijs zou ze later vervangen door 
vensters van meer bescheiden omvang, in de vak
literatuur wel aangeduid als oeil-de-boeuf. De 
schetsboeken zijn van grote waarde. Veel teken
werk van Bleijs is verloren gegaan. Toen Bleijs zijn 
loopbaan als architect beëindigde, liet hij namelijk 
de inventaris van zijn atelier veilen. De schets
boekjes behield hij echter; zij zijn nog steeds in het 
bezit van de familie Bleijs.

TWEE KOEPELKERKEN

Voor de St.-Nicolaaskerk te Amsterdam (1884- 
1887) nam Bleijs de Hoornse kerk als uitgangs
punt. De overeenkomsten zijn dan ook overduide
lijk. In beide gevallen is sprake van een driebeu- 
kige kruisbasiliek met boven de viering een koepel, 
die het uit-en inwendige van de kerk in sterke mate 
bepaalt. Voorts wijs ik op de trapeziumvorm van 
het bebouwde terrein, het cassettenplafond boven 
het middenschip, de stenen overwelving van de 
zijbeuken en de toepassing van boogvormige ven
sters met renaissance-tracering.

Hoe groot de overeenkomsten mogen zijn, op 
bepaalde punten wijken de gebouwen van elkaar 
af. In de St.-Nicolaaskerk overheerst veel meer 
dan in Hoorn de hoogtewerking. In het interieur 
bracht Bleijs daarom geen galerijen aan. Verder 
geert in Amsterdam de rooilijn minder sterk dan in 
Hoorn. Voor de koorpartij hoefde de architect 
derhalve niet zo inventief te werk te gaan. De ar
chitectonische behandeling van de voorzijde van 
de Amsterdamse kerk heeft Bleijs daarentegen des 
te meer hoofdbrekens gekost. Een plattegrond in 
één der schetsboeken laat zien dat hij aanvankelijk 
onder meer dacht aan een oplossing in de trant 
van de St.-Cyriacuskerk. Uiteindelijk kwam Bleijs 
met een meer geslaagd plan; hij plaatste de torens 
niet op één lijn. Hierdoor bezit het gebouw geen 
ongelukkige, onregelmatige ruimten. Schadelijk 
voor de werking was deze truc evenmin. In sterke 
mate bepalend voor het uiterlijk van de kerk was 
natuurlijk de ligging schuin tegenover het Centraal 
Station aan het Open Havenfront. Uit een citaat 
aan het begin van dit artikel blijkt dat Bleijs hier
mee bewust rekening heeft gehouden.

Drie fraai uitgewerkte ontwerptekeningen van de 
fagade zijn bewaard gebleven40). Bij een vooront
werp valt de grote gelijkenis met de St.-Cyriacus- 
kerk in het oog. De vensters in de koepel en het 
grote venster in de middenpartij zijn overduidelijk 
aan dit gebouw ontleend. Pretentieloze pyramidale 
spitsen bekronen de torens. In het volgende ont
werp introduceerde Bleijs de sierlijke barokke to
renhelmen, die hij in het definitieve ontwerp hand
haafde. Dat een grotere nadruk op de hoogtewer
king is komen te liggen bewijzen de uitgevoerde 
vensters van de koepel van de St.- Nicolaaskerk.

Alvorens ik dit artikel met een citaat afsluit, be
nadruk ik nogmaals de voornaamste architectoni
sche kwaliteiten van de Hoornse kerk: de platte
grond met de bijzondere oplossing voor de koorpar 
tij, het harmonische interieur (waartoe de koepel in 
sterke mate bijdraagt), de werking van de gevel in 
de straatwand en - last but not least - die van de 
kerk in het stadsbeeld. Het gebouw, dat een be
langrijke plaats in het oeuvre van Bleijs inneemt, is 
voorts van groot belang voor de bestudering van 
de ontwikkeling van de laat-19de-eeuwse kerke
lijke bouwkunst in Nederland. Jan Stuyt stelt aan
gaande de St.-Cyriacuskerk: “(...) het was een 
stout ondernemen onder menig opzicht en moge 
de jeugdige bouwmeester destijds niet geheel en 
al zijn ontwerp hebben beheerscht, moge het waar 
zijn dat de geniale greep (want dat was het zeker) 
niet in alle opzichten werd gerechtvaardigd in de 
uitvoering, en zouden de details nog veel te wen- 
schen overlaten -diezelfde bouwmeester zou zich 
later schitterend hierover wreken in de prachtige 
St.Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade te Am
sterdam.’^

* In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar Bernadette van 
Hellenberg Hubar die waardevolle suggesties en inlichtingen 
verstrekte. Ook Arie Boezaard voorzag mij van belangrijke in
formatie. Jim Rijper van de Stichting Koepelkerk Hoorn zorgde 
er voor dat velerlei praktische problemen opgelost konden wor
den. J.P.H. van der Knaap was zo vriendelijk mij rond te leiden -| 3
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in het kerkgebouw. Tenslotte een woord van dank aan C.Bleijs, 
architect te Zandvoort, die mij toestemming verleende om de 
schetsboeken van zijn grootvader te bestuderen.

De auteur studeert kunstgeschiedenis aan de VU te Amster
dam en is lid van de redactie van De Sluitsteen. Hij publiceerde 
eerder over Bleijs en diens St.-Nicolaaskerk in het blad 
Heemschut en in de monografie geciteerd in noot 1.

Herkomst van de afbeeldingen:
Thomas von der Dunk, Amsterdam: 2, 3, 4, 9.
Coert Peter Krabbe, Amsterdam: 1.
C.Bleijs, Zandvoort: 5.
De Bouwmeester 2 (1886): 6.
Bouwkundig Tijdschrift 14 (1896): 7.
Architectenbureau Hangelbroek-Gouwetor, Hoorn: 8 
Drukkerij Th. van Vliet, Hoorn

NOTEN:

1 Sint Nicolaaskerk Amsterdam, Amstelveen 1987 (Nicolaas- 
kerk [1]).

2 Daarvoor was hij in de leer geweest bij architect B.Blanken 
en ingenieur H.Linse. Het denkbeeld dat Bleijs na zijn op
leiding in Antwerpen enige jaren op het atelier van Cuypers 
gewerkt heeft, is onjuist. Zie o.a.: H.P.R.Rosenberg, De 
19de-eeuwse kerkbouwkunst in Nederland, ‘s-Gravenhage 
1972, 93.

3 Nijmegen, Katholiek Documenatiecentrum, Thijmarchief nr 
76, Brief van Cuypers aan Alberdingk Thijm d.d. 14 juni 
1861. Zie ook: G.Brom, Herleving van de kerkelike kunst in 
katholiek Nederland, Leiden 1933, 300 (Brom [3]).

4 A.W.Weissman, “A.C.Bleijs E”, Bouwkundig Weekblad 32 
(1912), 29 (Weissman [4]).

5 J.Stuyt, “In Memoriam A.C.Bleijs”, Architectura 20 (1912), 
26-27 (Stuyt [5]).

6 Over de discussie aangaande dit monument: J.Schiferli, 
“Een ‘Nationaal gedenkteeken voor november 1813 (Den 
Haag, 1863-1869)”, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 
34 (1983), Weesp 1984, 73-131.

7 Over het 'decorum': J.Bialostocki, “Das Modusproblem in 
den bildenden Kunsten”, Stil und Ikonographie, Studien zur 
Kunstwissenschaft, Keulen l98^, 12-42. Voor meer litera
tuur verwijs ik naar dit artikel (met name p.42). Over de 
opleiding in Antwerpen schrijft Victor de Stuers het en en 
ander in zijn opstel over Cuypers: V.de Stuers, “Dr P.J.H. 
Cuypers”, Mannen en vrouwen van beteekenis in onze da
gen, Haarlem 1897, 1-42.

8 II Puttino, “Stijl, school en oorspronkelijkheid”, Bouwkundig 
Weekblad 3(1883), 71-72.

9 P.J.C. van Dael, “Het interieur van de St.-Nicolaaskerk”, 
Nicolaaskerk [1], 81.

10 J.Stuyt, “A.C.Bleijs, Bouwmeester 1842-1912”, Maandblad 
voor beeldende kunsten, 2 (1925), 77-78 (Stuyt [10]). Inter
essant in dit kader is het werk van Paul Abadie (1812- 
1884): “Fr die Dorfkirchen, die er in der Gironde und Dor- 
dogne baut, verwendet er den romanischen Stil des 11. 
Jahrhunderts, für die Vize-perfekturen von Bergerac und 
Lesparre-Médoc jedoch nimmt er die Gotiek des 13. Jahr
hunderts zum Vorbild, und der byzantinische Stil von Sacre- 
Coeur in Paris (1876 beg.) der Pilgerkirche der Hauptstadt, 
ist der Kirche Sant-Front in Prigueux im Depar-tement 
Dordogne nachempfunden." Zie: C.Mignot, Archi-tektur des 
19. Jahrhunderts, Stuttgart 1983, 104 en 107. Wellicht 
kende Bleijs ook de sobere dorpskerkjes van de Engelse 
architect G.E.Street.

11 Stuyt [10], 76.
12 Weissamn [4], 29.
13 Brom [3], 294 e.v.
14 Weissman [4], 29. Tijdgenoten van Bleijs wezen ook op de 

overeenkomsten met de Westerkerk te Amsterdam van 
Hendrik de Keyser. De gelijkenis is ook in dit geval weinig 
frappant, ondanks het feit dat bepaalde onderdelen van de

14 St.-Nicolaaskerk - men denke aan de vorm van de vensters

of aan de transeptgevels - geinspireerd zijn op de Hollandse 
Renaissancestijl.

15 Stuyt [5], 26-27.
16 A.C.Bleijs, “Ingezonden. Nog eens de excursie”, De Op

merker, 21 (1886), 305. Voor een compleet overzicht van 
de pennestrijd tussen Bleijs en zijn anonieme opponent - 
waarschijnlijk Weissman - verwijs ik naar C.P.Krabbe, ‘“Een 
tempel Christus waardig’. Over het kerkgebouw en de 
architect”, St.-Nicolaaskerk [1], 61-67 (Krabbe [16]).

17 Een vroeg voorbeeld is het in 1879 gebouwde pand van de 
firma Kaag te Hoorn, een schitterend winkelhuis, waarvan 
het inwendige nog gaaf is bewaard. Voor een lijst van uit
gevoerde werken van Bleijs verwijs ik naar de ongepubli
ceerde doctoraalscriptie die ik bij het schrijven van een 
vorig artikel (zie noot 16) geraadpleegd heb: Tjits van der 
Kooy, Een feestalbum voor A.C.Bleijs, 25 jaar bouwmees
ter, Vrije Universiteit-Amsterdam, 1986.

18 T.A.P.van Leeuwen, “The method of Ariadne: tracing the 
lines of influence between some American sources and 
their Dutch recipients", Bouwen in Nederland, Delft 1985, 
246-248. Dit bouwwerk, gebouwd door J. van Looy voor de 
New York Life Insurance Company Building, dateert uit 
1891. Vanaf de jaren '90 komt schaalvergroting in Amster
dam op grote schaal voor (vriendelijke medeling van W.R.F. 
van Leeuwen).

19 Weissman [4], 29.
20 Over het begrip oorspronkelijkheid is gedurende de 19de 

eeuw veel gediscussieerd. Zie bijvoorbeeld: M.Bock, 
Anfänge einet neuen Architektur, ‘s-Gravenhage-Wiesba- 
den, 1983, 242 e.v.

21 A.C.Bleijs, “Herbouwing van het Begijnhof te Amsterdam”, 
De Bouwmeester, 2 (1886), plaat 3-4 (Hedendaagse 
Kunst).

22 R.Meischke, .“Amsterdam. Het R.C.Maagdenhuis, het hui
zen bezit van deze instelling en het St. Elisabeth-gesticht”, 
Geïllustreerde Beschrijving van de Nederlandse Monumen
ten van Geschiedenis en Kunst, ‘s-Gravenhage 1980, 243 
(Meischke [22]).

23 E.Gugel, Geschiedenis van de bouwstijlen, Rotterdam, s.a. 
(19204), 401.

24 Meischke [22], 251. Opvallend is dat ook slechts één aan
nemer inschreef op de bouw van de St.-Nicolaaskerk in 
Amsterdam (Voor de bouw van de St.-Cyriacus meldden 
zich 17 aannemers).

25 Weissman [4], 30.
26 Enkele gegevens over de voorgeschiedenis zijn ontleend 

aan: J.Onstenk, De bouwers van de St.Cyriacus en Fran
ciscus, Hoorn 1982 (Onstenk [26]). Het parochiearchief heb 
ik niet geraadpleegd. Voor een volledig beeld van de voor- 
en bouwgeschiedenis dient dit vanzelfsprekend nog te 
gebeuren. Voor de meer algemene achtergronden beveel ik 
aan: J.M.M.Leenders, “De papieren kapelaan. Katholiek 
Hoorn (1905-1911)”, “Broeders, sluit U aan”. Aspecten van 
verzuiling in zeven Hollandse gemeenten, Hollandse 
Historische Reeks, dl 3, s.l., 1985, 199-246 (Leenders [26]).

27 Leenders [26], 210. Het schuilkerkje aan de Slijksteeg werd 
reeds in 1828 verkocht. Parochianen die weigerden naar 
het kerkje aan de Achterstraat te gaan, woonden sedertdien 
de mis bij in de St.-Franciscuskerk aan het Achterom.

28 De aanbesteding van de fundamenten vond reeds op 10 
september plaats. De opdracht werd aan Tool gegund. Hij 
was de laagste inschrijver voor een bedrag van 10.695,-. 
Zie: De Opmerker, 14 (1879), nr 35, 3-4; nr 36, 2; 4; nr 37, 
3.

29 Overzicht van den Bouw der R.K.Cyriacus te Hoorn, Hoorn 
s.a.

30 Over de “Nederlandsche Kunstzandsteenfabriek”, zie: M. 
Stokroos, Terra Cotta in Nederland. Het gebruik van terra 
cotta en kunststeen in de 19de eeuw, Amsterdam s.a. 
(1985), 43. Afbeelding 55 toont een paviljoen van de “Ne
derlandsche Kunstzandsteenfabriek” op de Nationale Ten
toonstelling te Arnhem in 1879. Bleijs was de ontwerper van 
het gebouwtje, getuige de voorstudies in een bewaard ge
bleven schetsboek.

31 Artikel 1 van Bestek en voorwaarden voor den Bouw eener 
Kerk, met aanhoorenden, ten dienste der R.C. Parochie

St. Cyriacus te Hoorn, Hoorn, s.a. (1879) (Bestek [31]).
32 Dit is het totaalbedrag dat de schijver in de brochure geeft. 

Voorts vermeldt hij bij elk product afzonderlijk de extra kos
ten. Bij optelling blijkt het bedrag niet gelijk te zijn aan, maar 
hoger dan (!) 44.696,78. Het is mij voorts niet duidelijk of 
het totaalbedrag inclusief de boete voor het te laat op
leveren van de kerk is. Op elke dag vertraging stond een 
boete van 10,-. Daarnaast diende de aannemer bij over
schrijding van het tijdschema de architect 90,- per maand te 
betalen.

33 Onstenk [26], 21 (de pagina's zijn niet genummerd). In
1934 achtte men het evenwel noodzakelijk de koepel door 
betonnen pijlers te stutten.

34 J.P.Huibers, De kerk van de H.H. Cyriacus en Franciscus 
te Hoorn, s.l., s.a., (1932), 20.

35 Gegevens ontleend aan: P.Wiersma, “De Grote Kerk van 
Hoorn”, Bulletin KNOB, 80 (1981), 169-232. Wat betreft de 
huidige kerk, de prijs en de rol van Bleijs, zie p.219-230.

36 A.C.Bleijs, “Ingezonden”, De Opmerker, 18 (1883), 135- 
136.

37 In een schetsboek van Bleijs bevinden zich ontwerpen voor 
het orgel.

38 Suggestie van Thomas von der Dunk. De Ludwigskirche 
werd in de jaren 1829-1840 gebouwd door Friedrich von 
Grtner.

39 De Opmerker, 19 (1884), 250. Verslag van een excursie 
gemaakt door leden van het architectengenootschap “Archi
tectura et Amicitia”: “De nieuwe R.K. kerk lag nu aan de 
beurt bezocht te worden. De indruk, dien dit gebouw 
maakte, was het onderwerp van veel bespreking. Terwijl 
sommige leden aan het ontwerp zekere originaliteit niet 
wilden ontzeggen, vonden andere het in deze omgeving 
geheel misplaatst. De wijze, waarop de koepel uit de 
kruisdaken verrijst, vond geen onverdeelde goedkeuring, en 
ook de twee torens, hoe elegant van vorm overigens, 
droegen volgens de meesten te zeer een Oostersch 
karakter, om te Hoorn, waar de Hollandsche Renaissance 
zoozeer inheemsch is, op hun plaats te zijn. Het inwendige 
werd meer geprezen, vooral om het schoone lichteffect van 
den koepel.” Een soortgelijke mening verkondigt Leenders 
[23], 244: “Dit gebouw, enigszins byzantijns van vormgeving 
en op zichzelf niet onfraai, misstaat tussen de betrekkelijk 
lage zeventiende eeuwse huizen. Zo getuigt het tot van
daag van het krampachtige in de toenmalige katholieke 
bewustwording: een groot volume bij een nog geringe 
(geestelijke) inhoud.”

40 Voor afbeeldingen zie: Krabbe [16], 66-67.
41 Stuyt [10], 76-77.

GOEDE HOOP OP RESTAURATIE 
VAN BLEIJS’ KOEPELKERK

De eerste hindernissen om te komen tot de res
tauratie van de tussen 1879 en 1882 door 
A.C.Bleijs gebouwde St.-Cyriacus- en Francis- 
cuskerk te Hoorn zijn overwonnen. In oktober 1957 
stemde de parochievergadering in met de oprich
ting van een stichting om de mogelijkheden tot res
tauratie en behoud van deze nog steeds in gebruik 
zijnde kerk te onderzoeken en om bij positieve 
uitkomst, dit ter hand te nemen. De nu ruim een 
jaar oude, onafhankelijke Stichting Koepelkerk 
heeft inmiddels weten te bereiken, dat de kerk nu 
definitief op de rijksmonumentenlijst is geplaatst en 
dat het rijk - via monumentenzorg - de kosten van 
het bouwkundig onderzoek, het restauratieplan en 
de begroting met ingang van 1990 zal vergoeden. 
Dankzij deze toezegging is het Hoornse 
architectenbureau Hangelbroek- Gouwetor - het
zelfde dat het herbestemmingsplan voor de Grote 
Kerk ontwikkelde - hiermee reeds begonnen. De 
resultaten zullen als basis dienen voor het

aanvragen van de restauratiesubsidie.
Door middel van publiciteit en een aantal acties 

naar de burgerij en het bedrijfsleven toe heeft de 
stichting al meer dan een ton ingezameld. Dit is 
een hoopvolle start, maar nog lang niet voldoende 
om de 10 % voor eigen rekening van de restauratie 
kosten te dekken. Naar ruwe schatting is er met 
het herstel van het casco inclusief de gebrand
schilderde glazen minimaal twee miljoen gemoeid. 
Zou men tevens overgaan tot een opknapbeurt van 
het interieur dan zal het bedrag zeker met een 
miljoen verhoogd moeten worden. Het exterieur is 
in de loop van de tijd vrijwel niet veranderd en de 
kerk siert onverminderd met haar imponerende sil
houet het Hoornse stadsbeeld. Het interieur daar
entegen is tijdens een herinrichting in de jaren ’60 
danig aangetast. Gelukkig heeft de stichting ook 
hier al enige veranderingen ten goede kunnen 
bewerkstelligen. Zo heeft het orgel, gebouwd door 
Maarschalkeiweerd, een grondige opknapbeurt 
gehad, is de 18de-eeuwse preekstoel gerestau
reerd en in de kerk teruggezet, en is een aantal 
schilderingen, waaronder enkele van Jan Dun
selman, weer op zijn plaats teruggehangen.

De kerk van dé HH Cyriacus en Franciscus, 
Grote Noord 15 te Hoorn is 's zomers op 
woensdagen voor bezichtiging geopend. Op deze 
dagen wordt tevens het orgel bespeeld. Voor de 
kerk staat dan een stalletje van de Stichting Koepel 
kerk, waar men boeken, foto’s en kaarten van de 
kerk kan kopen, waarvan de opbrengst aan het 
restauratiefonds ten goede komt.

Is men niet in de gelegenheid de kerk te be
zoeken of wil men voorshands enige informatie ter 
beschikking hebben dan kunnen de volgende twee 
werkjes besteld worden door het verschuldigde 
bedrag over te maken aan de Rabobank Hoorn, 
rekeningnummer 16.14.44.008 ten name van 
Koepelkerk, onder vermelding van naam en adres 
en de aanduiding “Huibers” en/of “Onstenk”:

J.P.Huibers, De kerk van de H.H. Cyriacus en 
Franciscus te Hoorn 30 october 1882-1932, Hoorn 
1932, 24 p., A5-formaat. 5,- inclusief verzendkos
ten. Offsetreproduktie van het boekje, waarin de 
pastoor-deken, later bisschop van Haarlem, het 
toenmalige interieur van de kerk beschrijft.

J.Onstenk, De bouwers van de St. Cyricus en 
Franciscus, Hoorn 1982, 32 p., 10,- inclusief ver
zendkosten. Gedrukt boekwerkje uitgegeven bij 
gelegenheid van het 10O-jarig bestaan van de 
kerk. De schrijver behandelt de voorgeschiedenis 
tot en met de bouw en de inrichting van de kerk. 
Voorzien van vele foto’s, waaronder afbeeldingen 
van in- en exterieur.

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelin
gen rond deze fraaie kerk kan zich als begunstiger 
aanmelden voor minimaal 25,- en ontvangt auto
matisch het informatiebulletin.

Stichting Koepelkerk Hoorn Secretariaat: Kruit- 
molenstraat 2, 1623 LN Hoorn 02290-15051 Post- 
banknr: 48.88.25 ten name van Penningmeester 
Stichting Koepelkerk Hoorn.

Jim Th. Rijper 15
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HET AMSTELSTATION
Geopend 13 oktober 1939

“En ik vond alles goed, het leven en de mensen. 
En toen die lange tocht vanaf het AMSTELSTA
TION door de bijna donkere als betoverde stad. ”

(Dagboek van Etty Hillesum)1>

De ingangshal met de monumentale wandschildering van 
Peter Alma, afb. 11 uit: Opening Amstelstation Amsterdam 13 
10 ’39, (Utrecht 1939}.

De imponerende indruk van het 19de-eeuwse 
stedelijke station wordt gewekt door het samen
gaan van architectuur en ingenieurskunst. De ge
bouwen zijn bewuste bouwkunstige scheppingen 
en de perron-overkappingen zijn specimina van 
technisch kunnen. Gaande van de vaak indrukwek
kende hal naar de groots overspannen perrons 
ondergaat de reiziger een evocatie van het begrip 
‘spoorwegen’.Er is geen sprekender voorbeeld van 
deze samenhangende indruk dan bij het Centraal 
Station van Amsterdam. In het tweede kwart van 
de 20e eeuw gaat bij de bouw van nieuwe stations 
deze samenhang verloren. De ontwikkelde 
stoomwolken van afremmende en optrekkende lo
comotieven, die de grote overkappingen hebben 
opgeroepen, verdwijnen geleidelijk: de electrische 
tractie doet haar intrede. De perronoverkapping 
wordt daardoor vaak niet meer dan een wat groot 
uitgevallen abri. Het stationsgebouw zelf volgt 
deze verandering vooralsnog niet: het blijft een 
indrukwekkend gebouw met een vaak al even 
indrukwekkende hal. Een hal die bijna eerder tot 
meditatief vertoeven uitnodigt dan dat ze dienst
baar is aan de haastige reiziger.

Het Amstelstation te Amsterdam met zijn 
achtergelegen perrons is een sprekend voorbeeld 

16 geworden van deze ingetreden, maar nog onvol

tooide ontwikkeling. Budgettair gezien maakte het 
Amstelstation (en het vrijwel gelijktijdig gereali
seerde Muiderpoort-station) slechts een fractie uit 
van de werken die Amsterdam-Oost - door gelijk
vloers liggende railtrace’s en vele beveiligde spoor
wegovergangen geblokkeerd - uit haar isolement 
moesten verlossen. Ondragelijke toestanden van 
lang wachtende files voor neergelaten spoor
bomen hebben ertoe geleid dat in de jaren dertig 
de spoorwegwerken-oost ter hand werden geno
men, bestaande uit het omhoogbrengen van de 
rails op aarden banen met inbegrip van de bouw 
van een groot aantal viaducten en van gelijktijdige 
electrificatie. Het kopstation Weesperpoort kwam 
te vervallen en de railstructuur werd zodanig 
gewijzigd dat vanaf het Centraal Station, via het 
Muiderpoortstation, de doorgaande route richting 
Utrecht tot stand kwam.

In deze route werd het Amstelstation opgeno
men, als tussenhalte voor Amsterdam-Zuid. Hoe
wel de kosten van de stationsgebouwen op het 
geheel van deze werken marginaal waren, lukte 
het toch niet de daarvoor uitgetrokken gelden ge
heel te besteden, ondanks de verfijnde detaillering 
die vooral het Amstelstation vertoond. Bij dit station 
ontstond niet alleen de situatie die het Centraal 
Station al kende, bestaande uit een entree op 
straat-niveau waarop aangesloten een via opgaan
de trappen bereikbaar hoger gelegen perron-ni- 
veau, er werd ook een via neergaande trappen be
reikbaar lager gelegen verkeersniveau ten dienste 
van de aansluiting op het stedelijk tram- en busnet 
geintroduceerd. De hiermee ingezette integratie 
van vervoerssystemen zou nog worden uitgebreid 
toen het station tevens een halteplaats werd van 
de Amsterdamse metro waardoor zijn belang aan
merkelijk zou toenemen.

Anders dan vrijwel alle andere stations ligt het 
Amstelstation met zijn hoofdas loodrecht op de 
spoorbaan. Het was de latere prof.ir Berghoef die 
deze dispositie opmerkte2’ en toeschreef aan de 
invloed van de toenmalige gemeentearchitect ir. 
Leupen, die daarmee beoogd zou hebben de inte
gratie zo optimaal mogelijk te maken. De con
sequentie hiervan was dat de in- en uitgangen van 
het station zelf aan de zijkanten zijn komen te lig
gen.

Bij de “Dienst weg en werken” van de Neder
landse Spoorwegen functioneerden in de jaren 
voor de oorlog twee architecten voor de stations. 
Via een wat merkwaardige lijn was Nederland in 
een noordelijke en zuidelijke helft verdeeld, waar
door Amsterdam noordelijk en Utrecht zuidelijk 
was gelegen. Zo kreeg architect ir. S. van Rave- 
steijn de spraakmakende verbouwing van het 
Utrechtse station op zijn naam en werd ir. H.G.J.

Schelling de bouw van het Amstelstation toever
trouwd. Over het eigenlijke ontwerpwerk van 
Schelling is helaas weinig te melden, alleen dat hij 
in een vrij vroeg statium werd terzijde gestaan door 
de latëre architect J. Brugman, die de prille schet
sen op fragmentarische wijze uitwerkte tot rijpe 
gegevens voor bestektekeningen.

Op 1 mei 1938 zou de tekenkamer, bemand 
door vier krachten zich op dit werk moeten gaan 
werpen. Ze kenden de weg en de spraak, want ze 
waren in het bezit van de getuigschriften van de 
eigen interne opleiding van de Spoorwegen met de 
titels bouwkundige en hoofdbouwkundige. Maar 
aangezien deze heren gewend waren een jaar te 
besteden aan het uitwerken van een eenvoudig 
seinhuisje, althans in de tijd die overschoot na het 
watergeven van de plantjes op de vensterbank of 
na het afwikkelen van privecorrespondentie en 
Schelling wegens hun rechtspositie niet in staat 
was de bezem er door te halen werden drie 
arbeidscontractanten aangesteld, a raison van nog 
geen veertig gulden per week, om de klus te kla
ren.

Op Koninginnedag, 31 augustus 1938, kon de 
tijdelijk ingehuurde crew aan Schelling niet alleen 
de bestektekeningen, maar ook het bestek en de 
bijbehorende begroting overhandigen. Als uiterst 
consciëntieus man veranderde Schelling in het 
bestek de kleine letter “d” in een hoofdletter “D” 
waar het woord “directie” stond, (want het zijn Go
den, die ingenieurs van de Spoorwegen!) en hij

De oostgevel van het Amstelstation met het beeld: “De Toe
komst der Spoorwegen” (afb.7 uit: Opening Amstelstation 
Amsterdam 13 10 ‘39, Utrecht 1939).

corrigeerde de met de rekenschuif (een nu ach
terhaald logarithmisch rekenapparaat) tot stand 
gekomen vermenigvuldigingen in de begroting, tot 
op de cent nauwkeurige bedragen, want dat moest 
zo van de afdeling Financiën. Toen was alles klaar 
voor de aanbesteding, die lager uitviel dan de be
groting.

Hoewel Schelling tijdens dit alles al van middel
bare leeftijd was, mag het Amstelstation toch als 
een jeugdwerk worden gekwalificeerd. Eerst na de 
oorlog zou hij zijn persoonlijke stijl in een verfijnde 
betonarchitectuur vinden, door J.P. Mieras gety
peerd als mindere van de Fransman Perret (Le 
Havre) en de meerdere van de Zwitser Honegger 
(universiteit van Fribourg)3’. Inderdaad is het 
Amstelstation een nog wat hybridische schepping, 
enerzijds aanleunend tegen de ideeën van het 
Nieuwe Bouwen, anderzijds vol verfijnde ambach
telijke detailleringen. Dat de grote en hoge hal 
wordt overspannen door gelaste ritmisch ge
plaatste stalen portalen valt aan het exterieur niet 
te beleven. Daar ziet de beschouwer fijnzinnig 
metselwerk afgewisseld met dunne natuursteen
lagen als een verre echo van een klassicistische 
aanpak. De dwarsdoorsnede is als van een basi
liek, maar dan van minder geslaagde proporties; 
de 'zij beuken’ hebben zo weinig belang dat ze niet 
in staat zijn een ruimtelijk tegenspel tegen ‘het 
schip’ te bieden. Daardoor is de hal, ook bij druk 
verkeer van vertrekkende en aankomende reizi
gers een wat onaandoenlijke plek geworden, die 
zijn in- en uitgangen niet op het eerste gezicht prijs 
geeft. Wat er bij de totstandkoming van het station 
nog aan zijbeuksruimte open was, is geleidelijk 
dicht geslibd, onder andere met een spoorwegres- 
taurant. Maar de ongenaakbare gesloten kopwan- 
den van de hal vertonen nog onaangetast de grote 
muurschilderingen van Peter Alma. Voor de ont
vangst van een koninklijke stoet was voorzien dat 
de kaartjes-knip-cabines (nu ook verdwenen) tijde
lijk konden worden verwijderd om ruim baan te 
scheppen: een voorziening dus zonder enige al
lure.

De reeds genoemde architect J. Brugman heeft 
als uitwerker van het project veel van de detaille
ring voor zijn rekening genomen. Hij was een vir
tuoos met de passer en heeft dan ook op de talrij
ke kleine en elegante hekwerkjes bij de plaats- 
kaartenloketten en op de trapbalustrade zijn stem
pel gedrukt. De grote aaneengesloten venstervlak- 
ken in de boven de zijbeuken oprijzende zijwanden 
van de hal introduceren wellicht een fenomeen dat 
in de latere stationarchitectuur navolging en 
verduidelijking heeft gevonden, zoals in de stations 
van Venlo en Eindhoven van de opvolger van 
Schelling, architect ir. Van der Gaast, en in het sta
tion van Rotterdam van ir. Van Ravesteijn. In deze 
parallel aan de railbaan gesitueerde stations heffen 
die venstervlakken de drempel tussen de stad en 
het station op en maken een vrij komen en gaan 
mogelijk. Er is zelfs een hypothese dat de gepro
jecteerde grote glazen aanbouw aan het Concert
gebouw in Amsterdam op dit moderne stationsattri- 
buut is geïnspireerd4’.

Hoewel het Amstelstation, louter functioneel ge
zien, eigenlijk een veel te groot volume heeft, is 17



Wilfred van Leeuwen

het, als embleem van de nu - mede onder invloed 
van de metro - drukke verkeersstromen in Amster- 
dam-Zuid, een stedebouwkundig verantwoorde 
schepping, die het tegen latere grootschalige be
bouwing in zijn naaste omgeving opneemt en uit
houdt.

* De auteur is architect te Amsterdam, lid van de 
gemeentelijke monumenteninventarisatie-commissie en was 
één der in het artikel genoemde arbeidscontractanten. De 
illustraties zijn alle afkomstig uit: “Opening Amstelstation 
Amsterdam 13 10 ’39, Utrecht 1939, met foto’s van Spies.

NOTEN EN LITERATUUR AMSTELSTRAAT NUMMER 17
“Kijk op stations" door Peter Saai, Flip Spangenberg.

MCMLXXXIII Elsevier - Amsterdam/Brussel. Voor Amstel
station pag. 22, 81,83, 84.

“Het Amstelstation: de illusie van de vooruitgang” door Dirk 
Baalman e.a., in Kunstlicht nr.2-3 (April 1981) pag. 18-25; 
hierin worden vooral de schilderingen van Peter Alma be
licht.

1 Conform: “Het verstoorde leven, Dagboek van Etty Hille- 
sum 1941-1943”. De Haan Weesp, zeventiende druk pag. 
44. De onderstreping in het citaat is van de schrijver.

2 In een gesprek met de schrijver in de loop van 1939.

3 Conform: “Naar aanleiding van het Nieuwe Station te En
schede” door J.P. Mieras, in Bouwkundig Weekblad 68ste 
jaargang no. 47, 21 november 1950, blz. 747.

4 Conform: “Mag het ietsje minder zijn? Eigentijdse toevoe
gingen getoetst aan het Concertgebouw”. Bernadette C.M. 
van Hellenberg Hubar in De Sluitsteen, jaargang 2, nummer 
1 • pag. 7.

De ingangshal met de lokettenwand (afb.8 uit: Opening 
Amstelstation Amsterdam 13 10 ’39, Utrecht 1939}.

I. Gosschalk (1838-1907) is een voorbeeld van 
een bouwmeester die in eigen tijd hoog in aanzien 
stond, maar alras voor het merendeel van de archi- 

i tectuur-historici en architecten een onbekende
werd, een lot dat meer bouwmeesters uit die tijd 
ondergingen. Degene die zich bezig houdt met de 

l 19de-eeuwse bouwkunst in Nederland is ongetwij
feld op de hoogte van de pogingen van Wilfred van 
Leeuwen om Gosschalk aan de vergetelheid te 
ontrukken. Hij studeerde af op een scriptie gewijd 
aan deze architect, waarvan hij een deel bewerkte 
tot een artikel Rationeel en schilderachtig. Isaac 
Gosschalk en het begin van de neorenaissance 
dat verscheen in het tijdschrift ARCHIS 
(nr.2,februari 1987). Voorts verschenen dit jaar van 
zijn hand artikelen over feestversieringen van 
Gosschalk en over zijn Westergasfabriek, 
respectievelijk in Ons Amsterdam en Heemschut.

Van Leeuwen heeft in zijn artikelen duidelijk 
gemaakt dat Gosschalk invloed onderging van de 
Duitse architect en architectuurhistoricus Gottfried 
Semper (Gosschalk studeerde in Zurich, waar 
Semper doceerde) en de erudiete Franse architec
tuurhistoricus Eugene E. Viollet-le-Duc. Semper 
was een voorman van de neorenaissance, geënt 
op Italiaanse voorbeelden; Voillet-le-Duc van de 
gotische bouwstijl, in zijn ogen de rationele bouw
wijze bij uitstek. Gosschalk was op zoek naar de 
gulden middenweg: rationeel bouwen en daarnaast 
de juiste proporties en eurythmie in acht nemen. 
Een belangrijke inspiratiebron zag hij in de zoge
naamde Hollandse Renaissance, de ‘nationale’ en 
schilderachtige bouwstijl aan het eind van de zes
tiende en begin van de zeventiende eeuw.

Een prachtig voorbeeld van Gosschalks wijze 
van bouwen is het pand Amstelstraat 17, dat in niet 
al te beste staat verkeert. Over dit huis handelt de 
bijdrage van Van Leeuwen, een pleidooi voor be
houd van dit bijzonder fijn gedetailleerde pand. 
Oorspronkelijk was deze als bijlage toegevoegd 

> aan een brief aan de Amsterdamse Raad voor de
Monumentenzorg, waarin aandacht voor dit pand 
werd gevraagd. Er bestaan nieuwbouwplannen 
voor het bewuste perceel, maar op een sloopaan- 
vraag is medio 1986 negatief beschikt. Sindsdien 
is geen nieuwe sloopaanvraag meer ingediend. 
Voorts is het bestemmingsplan voor dit deel van de 
stad nog in ontwikkeling. Wilfred van Leeuwen 
schreef de monumentenraad dan ook:

“In dit stadium lijkt het me vooral van belang als 
architectuurhistoricus (daarbij gesteund door 
enkele andere architectuurhistorici, monumenten- 
zorgers en geïnteresseerden in het Cuypersge- 
nootschap, afdeling Amsterdam) u nader in te

Hoewel verwaarloosd is de gevel van Amstelstraat nummer 17 
nog gaaf (Foto auteur, juli 1985).

lichten over de bijzondere kunsthistorische waarde 
van dit pandje. Zodra sprake is van een nieuwe 
sloopaanvraag, zal ik een afschrift van deze brief 
naar het college van B & W sturen.

Het spreekt vanzelf dat het onze wens is om dit 
bijzonder verfijnd gedetailleerde pand, een juweel
tje in het oeuvre van I. Gosschalk, voor eventuele 
sloop te behoeden. Hoewel niet opgenomen in de 
uiteindelijke selectie van ca 70 voor te dragen 19
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jongere monumenten van de Ftijksdiensi voor de 
Monumentenzorg (1984), komt het pand wel voor 
bij de inventaristatie van ca 1000 waardevolle 
voorbeelden van jongere bouwkunst in Amster
dam, gemaakt door genoemde Rijksdienst (M.C. 
Kuipers, 1984).

Bijgevoegd vindt u een gevelbeschrijving en 
enkele aanvullende opmerkingen over het pand en 
een plaatsbepaling in het werk van de architect. ”

KORTE GEVELBESCHRIJVING

Het woon- en winkelpand Amstelstraat 17 is 
twee venstertraveeën breed en telt twee bewoon
bare bovenverdiepingen. De beganegrond is opge
vat als een gerusticeerd basement: de hoeklisenen 
zijn boven het lage sousterrain bezet met facet- 
koppen. Voor het overige wordt de gehele begane
grond ingenomen door entree en de winkelpui. De 
hoeklisenen worden boven de geprofileerde cor- 
donlijst beëindigd door renaissancistische, voluut
achtige segmentboogfragmenten die als het ware 
het kader aangeven van de twee vensterassen. 
(Vergelijk daartoe de tekening bij de bouwaan- 
vraag met de uitgevoerde gevel.)

Eerste en tweede verdieping lijken streng van 
elkaar gescheiden te zijn door de twee, op zware 
kraagstenen rustende natuurstenen bogen die de 
erker schragen. Bij nadere beschouwing blijkt ech
ter dat het klassieke (renaissancistische) palazzo- 
schema, dat door het gerusticeerde basement 
wordt ingezet, strikt volgens de regels van de kunst 
is doorgevoerd. (Wat ons eraan herinnert dat de 
architect, Gosschalk, zijn opleiding genoot bij de 
renaissancist Gottfried Semper in Zürich, later door 
hem aangepast aan het ‘Oudhollands’). De kroon
lijst wordt immers gevormd door de neuslijst van 
het sterk overspringende erkerdak, daaronder 
modillons en een architraaflijst.

Boven de erker verheft zich de krachtig hori
zontaal gelede topgevel, met zijn opvallende, deels 
aan de Westerkerk ontleende hoekbekroningen.
De bouwaanvraagtekening laat goed zien de wijze 
waarop rekening is gehouden met het perspectief 
van de beschouwer in de relatief smalle Amstel
straat. Op de tekening lijkt de topgeleding te ‘opge
rekt’; vanaf de straat overtuigen juist de proporties 
van de topgevel. Aardig is trouwens ook het hou
ten dakvenster met sierlijke kap en daarboven de 
smeedijzeren hijsbalk. (Of deze is uitgevoerd vol
gens de tekening is moeilijk na te gaan. Zoals wel 
vaker heeft de gevel in vergelijking met de bouw
aanvraagtekening in verschillende details wijzigin
gen ondergaan.)

Gosschalk stond bekend als een verfijnd stilist. 
Detaillering en ornament - ‘de glimlach van de 
materie' in zijn eigen woorden - zijn inderdaad 
subtiel. Een Leitmotiv is het gebruik van gebakken 
profielsteen (kraalprofiel) om de vensters en de 
blinde nissen en oculus in de topgevel. De leven
dige, tweekleurige afwisseling van helderrode 
baksteen (waarschijnlijk van Duits fabrikaat) en 
natuursteen geeft de gevel een (neo-) renaissan
cistisch aanzicht. De natuursteen is met enkele 

20 profileringen en geometrische vlakken versierd. De

De ontwerptekeningen van architekt I. Gosschalk voor 
Amstelstraat 17 (Herkomst: archief van de Dienst Bouw- en 
Woningtoezicht te Amsterdam).

ï

beide bogen onder de erker hebben naar de straat 
toe gewende kinderkopjes. De borstweringen van 
de vensters op de eerste verdieping laten een 
afwisseling zien van zogenaamde dubbele balus- 
ters en bolvormige balusters met kleine rozetten.

De puibalk is hier (wat Gosschalk betreft) bij 
uitzondering een ijzeren ligger, gemaskeerd door 
een breed uitgerolde renaissance-cartouche, die 
vermoedelijk ooit een tekst droeg met de winkel
waar of de naam van de winkeleigenaar.

*

,1

DE KUNSTHISTORISCHE WAARDEBEPALING

Amstelstraat 17 werd in 1883 verbouwd in op
dracht van J.D.Roetemeijer, exploitant van het te
genover liggende café Roetemeijer (tevens winter
tuin en galerij, later het befaamde Panopticum). 
Pandjes op dergelijke smalle kavels behoren wel
licht tot het beste, in ieder geval tot het meest bij
zondere dat de Nederlandse architectuur in deze 
tijd heeft opgeleverd. In het buitenland was de

architectuurkritiek vaak verrast door het vermogen 
van Nederlandse architecten om op een minimaal 
beschikbare oppervlakte tot een economische 
verdeling van ruimten te komen en daarnaast voor 
een levendige en vooral schilderachtige detaillering 
van de gevels te zorgen, althans in het geval van 
de betere architecten. Architecten als P.J.H. Cuy- 
pers, Ed. Cuypers, Gosschalk, J.L. Springer en 
A.C. Bleijs blonken daarin uit.

Als voorbeeld van een dergelijk inventief schip
peren met de ruimte nam L. Klasen in zijn boek 
‘Grundrissvorbilder’ een ‘Geschäftshaus’ van 
P.J.H. Cuypers op, met een gevelbreedte van nau
welijks 5 meter, het pand in de Amstelstraat meet 
zelfs niet meer dan 4,35 m. in de breedte, bij een 
diepte van 10,35 m.

Het huis werd inwendig ontsloten door een in
pandige spiltrap achter in de winkel, terwijl de vroe
gere opkamer en demi-sousterrain gehandhaafd 
bleven. Een bijzonderheid is voorts dat de achter
kamers hun licht uit de vensters in een zijmuur 
ontvingen, daar de achtermuur geheel blind was.

I. Gosschalk (1838-1907) is de eerste geweest 
die zich in ons land toelegde op de herleving van 
motieven en stijlvormen van de Hollandse vroeg
renaissance, waarbij hij zich overigens hoedde 
voor pure navolging. Het accent lag bij hem vooral 
op 'schilderachtigheid’. Aan zijn beste werken ligt 
dat concept ten grondslag: zoals de Westergas- 
fabriek aan de Haarlemmerweg, het restaurant an
nex bodega ‘Die Port van Cleve’ aan de Nieuwe- 
zijds Voorburgwal, de bij veel Amsterdammers 
bekende gedeeltelijk houten woonhuisgevels aan 
de Reguliersgracht en aan het station van Gronin
gen, inmiddels allemaal beschermde monumen
ten.

Kwalitatief doet Amstelstraat 17 mijns inziens 
niet onder voor de - op het eerste gezicht wat 
opvallender - gevels van het woon- en winkelhuis 
Reguliersgracht 57-59 en het woonhuis Reguliers
gracht 63. Gosschalk zelf rekende Amstelstraat 17 
tot zijn beste werken: het pand komt voor bij de 
reeks van 10 geaquarelleerde pentekeningen, 
waarmee hij ca. 1890 op diverse tentoonstellingen 
in binnen- en buitenland aanwezig was (en waar
dering oogstte) en die bewaard worden op het 
Rijksprentenkabinet.

Een motief voor behoud is ongetwijfeld ook het 
geringe aantal bouwwerken van Gosschalk dat ons 
nog rest. Alleen al in Amsterdam werden in de loop 
der jaren gesloopt: de Heinekenbrouwerij (ca 
1932), het monumentale Panoramagebouw (1935), 
het hotel Mille Colonnes aan het Rembrandtsplein 
(1929), het museum ‘het Broekerhuis’ aan de 
Amstelveenseweg (ca 1950?), 5 diamant
slijperijen, fabrieken en entrepots, de godsdienst
school ‘Talmoed Tora’ aan de Plantage Midden- 
laan (ca 1977), het voormalig Nederlands-lsraëli- 
tisch Ziekenhuis (1978) en een aantal woonhui
zen. In Hilversum verdween een aantal kapitale 
villa’s. Van de Westergasfabriek verdwenen in de 
60-er jaren de architectonisch en industrieel- 
archeologisch interessantste gedeeltes (t.w. de 
stokerij en de watertoren). Uit het station van 
Groningen en ‘Die Port van Cleve’ werden belang
rijke interieurgedeeltes weggebroken, van laatst

genoemd gebouw verdween de zeer schilderach
tige gevel aan de Spuistraat in zijn geheel.

Resteren nog de woonhuizen Plantage Midden- 
laan 78 (verminkt), Plantage Middenlaan 17 en 
20ab, Kloveniersburgwal 137-139 (top verminkt), 
het koetshuis-met-bovenwoningen Kerkstraat 427- 
431 (verminkt), de woonhuisblokken Wetering
schans 113;117-129 (verminkt), Weteringschans 
139-151 (idem), Vossiusstraat 1-15, het woonhuis- 
blok Alexanderplein-Alexanderkade-Sarphatistraat 
(verminkt), het winkelhuis Rokin 120, het kantoor 
Lippmann, Rosenthal en Co., Nieuwe Spiegel
straat 10-16 en het woon- en winkelpand Amstel
straat 17. (Deze gebouwen betreffen Amsterdam, 
afgezien van de al genoemde monumenten.)

Een bijzondere inspanning voor bescherming 
verdienen mijns inziens Plantage Middenlaan 78 
(mits hersteld), Vossiusstraat 1-15 en - het meest 
urgent - Amstelstraat 17.

Een gedeelte van de voorgevel. De bijzondere details zijn
duidelijk te zien (Foto auteur, juli 1985). 21



Gert van Kleef

MONUMENT VAN EEN NIET VERVULDE TOEKOMST
Een beschrijving van het bedreigde station Nieuw-Amsterdam.

Soms is de rijke geschiedenis van een gebouw 
niet af te zien aan de architectuur. Precies op de 
grens van Nieuw-Amsterdam en Veenoord (resp. 
gemeenten Emmen en Sleen) staat een dergelijk 
bouwwerk. Op het eerste gezicht een groot, een
voudig en wat verwaarloosd station, maar bij 
nadere studie blijkt het een gebouw te zijn met een 
bijzondere geschiedenis en van een markante 
architect. Dankzij de oplettendheid van dr.ir 
H.Hoestra (correspondent spoorwegarchitectuur 
van het CG) werd bekend dat de Nederlandse 
Spoorwegen plannen had om het station te slopen 
en te vervangen door een kleiner en onderhouds- 
extensiever gebouw. Door snel optreden van het 
Cuypers Genootschap en de volledige mede
werking van de gemeente Sleen zijn deze plannen 
ter discussie gekomen en worden mogelijkheden 
tot behoud onderzocht. Ter ondersteuning van 
deze actie wordt in dit artikel aandacht besteed 
aan de architectuur van dit station en de architect, 
aan de historische achtergrond en aan het verdere 
verloop van de actie.

ARCHITECTUUR EN ARCHITECT

Rond de eeuwwisseling werd door de Noord- 
oosterLocaalspoorweg-Maatschappij (NOLS) de 
spoorlijn Zwolle-Emmen-Stadskanaal aangelegd 
met aansluitingen naar Assen en Groningen. Dit 
was een van de eerste “onrendabele” spoorlijnen, 
die niet vanwege een te verwachten winst werden 
aangelegd, maar als stimulerende factor voor de 
economische bedrijvigheid van de omliggende 
gebieden. De staat betaalde daarom ook een flink 
deel van de aanlegkosten. Hoe onrendabel de lijn 
was, bleek al snel door de opheffing van het ge
deelte Emmen- Stadskanaal, dat minder dan dertig 
jaar in gebruik is geweest.

De NOLS gaf aan Eduard Cuypers (1859-1927) 
de opdracht om voor deze lijn tweeëndertig sta
tions te ontwerpen, uitgaande van een aantal stan
daardvormen. Eduard Cuypers verkeerde toen in 
het gezelschap van zijn beroemde oom P.J.H. 
Cuypers en zijn neef Jos Cuypers. Door deze zeer 
bekende familieleden wordt het belang van Eduard 
Cuypers nogal eens onderschat. Van zijn bekende 
bouwwerken kunnen bijvoorbeeld worden ge
noemd het monumentale station van Den Bosch 
(1893), waarvan de achtergevels de oorlogs- 
verwoestingen hebben doorstaan en opgenomen 
zijn in Van Ravesteyns nieuwbouw), het sanato
rium Hoog Laren (ca 1895?), de bekende villa aan 
het Museumplein nr.1 (1904-1906, Amsterdam) en 
vele objecten in Nederlands-lndië . In de periode 
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er op zijn architectenbureau sprake van belangrijke 
ontwikkelingen. Hoewel de ontwerpen van Eduard 
Cuypers ook in latere jaren nog betrekkelijk tradi
tioneel bleven, zorgde hij op zijn bureau voor een 
zodanige sfeer dat zijn medewerkers de gelegen
heid kregen een nieuwe eigen stijl te ontwikkelen. 
Zijn medewerkers P.L. Kramer, M. de Klerk, J.M. 
van der Mey en G.F. la Croix maakten van dit 
liberale klimaat gbruik door het expressionisme in 
de Nederlandse bouwkunst te introduceren: de 
later zo bekend geworden Amsterdamse School. 
Zelf ging Cuypers zich steeds meer richten op de 
17de en 18de eeuw en de traditionele volkskunst. 
Met name zijn villa aan het Museumplein en zijn 
bouwwerken in Nederlands-lndië getuigen hier
van. In zijn tijd was men overigens in het algemeen 
meer enthousiast over de architectuur van zijn 
medewerkers, dan over zijn eigen architectuur. 
Berlage schreef over twee door Eduard Cuypers 
ontworpen banken in Jakarta: “Een gemoderni
seerde en daardoor slappe renaissance (...), 
waartegen de Escompto-vereniging van min of 
meer Duitsche allure gunstig afsteekt”.

Voor de NOLS ontwierp hij tweeëndertig ver
schillende stations, met twee hoofdvormen. Van 
het grote type (met twee verdiepingen) zoals ook in 
Nieuw-Amsterdam is toegepast, is nog een klein 
aantal stations in gebruik (onder andere Dalfsen, 
Ommen en Marienberg). Van het kleine type (met 
een verdieping) zijn geen stations meer in gebruik, 
maar staat er nog een (bewoond) in Bergentheim 
en zijn er nog diverse te vinden langs het tracé van 
het opgeheven gedeelte Emmen-Stadskanaal. Het 
is bijzonder verrassend om midden in het dorpje 
Weerdinge, achter een schutting van een ijzer
handel, nog een klein type station van Cuypers te 
vinden, inmiddels verbouwd tot woonhuis. Ook 
zonder een spoorlijn in de buurt, maar minder 
verscholen, staan de stations van Valthe en Exloo 
er nog. Op weer andere plaatsen (Gasselte, Gas- 
seltenijveen) is aan de nog aanwezige beplanting 
rond een opvallend lege plek aan een afbrokkelend 
talud (de NOLS plaatste blijkbaar bij elk klein 
station vier kastanjebomen links en vier kastanje
bomen rechts) waar te nemen dat het station al is 
afgebroken.

Alle nog aanwezige stations vallen direct op 
door Cuypers’ fraaie tegeltableaus met de plaats
naam erop. Het architectenbureau van Cuypers 
zorgde namelijk (naar het voorbeeld van zijn oom) 
niet alleen voor de architectuur, maar ook voor het 
interieur en de decoraties. Zo zijn bijvoorbeeld de 
bekende tegeltableaus van het station Haarlem 
ook van zijn hand. De tegeltableaus voor de NOLS 
hebben eveneens dit niveau en zijn in een eigen 
vorm van art nouveau uitgevoerd. Het hier te be
spreken station Nieuw-Amsterdam (afb.1: het

station in het bouwjaar) is van een sobere architec
tuur. Het is een betrekkelijk tijdloos gebouw, met 
een vorm die goed aansluit bij de bouwstijlen op 
het platteland. Met uitzondering van het tegelta
bleau had het ontwerp ook twintig jaar jonger of 
twintig jaar ouder kunnen zijn. Het is een variant 
(alle tweeëndertig stations zijn varianten op de 
twee hoofdontwerpen, maar ze zijn allemaal ver
schillend) met twee verdiepingen met speklagen 
op de hoogte van de boogtrommels en een korte 
goederenloods. In 1904 werd de bouwvergunning 
aan burgemeester en wethouders van Sleen ge
vraagd; merkwaardig genoeg niet aan die van 
Emmen hoewel het station op het grondgebied van 
beide gemeenten staat.

Niet iedereen is in die tijd gecharmeerd van 
deze standaardisatie in de stationsarchitectuur. In 
een anoniem artikel uit 1914 geeft men als oor
deel: “dorre, geesteloze groote en kleine steen
klompen, die mede door hunne kleurloosheid ons 
in hunne herhaling vervelen... naargeestige rust
punten op onze reis”. In 1913 wordt (inmiddels 
door de Staatsspoorwegen) aan burgemeester en 
wethouders van Sleen een vergunning gevraagd 
om het station inwendig te verbouwen en de lengte 
van de goederenloods te verdubbelen. Na die tijd 
wordt het gebouw aan de buitenkant van een witte 
bepleistering voorzien, zodat het thans nog be
staande uiterlijk wordt verkregen. Jammer 
genoeg zijn hierdoor de uitwendige versieringen

als die van de speklagen, de verticale vlakken bij 
het raam op de tweede verdieping en de geblokte 
boogtrommels verloren gegaan. Bij het prachtig 
gerestaureerde station van Ommen zijn al deze 
versieringen in het schoonmetselwerk nog zicht
baar.

Van het oorspronkelijk interieur is niets meer 
overgebleven. De wachtkamer valt thans alleen 
nog op door een rookgele Latexverf en ontbeert 
verder enige decoratie met een Cuypers-inslag. 
Gelukkig heeft de NS bij de uit te voeren restaura
tie van het station Echt te kennen gegeven dat 
men weet hoe het interieur van een “deftig” station 
er uit hoort te zien. Deze kennis zal zeker in 
Nieuw-Amsterdam goed van pas komen.

EEN BIJZONDERE GESCHIEDENIS

De titel van dit artikel heeft betrekking op de 
geschiedenis van Nieuw-Amsterdam. Het station 
valt op door zijn grootte ten opzichte van de om
vang van dit dorpje. De oorzaak hiervan moet wor
den gezocht in de grote toekomst die men met 
Nieuw-Amsterdam voor ogen had. Nieuw-Am
sterdam zou met zijn grote hotels en - voor deze 
streken - indrukwekkende villa’s als streekcentrum 
moeten gaan fungeren. Het opvallende postkan
toor met zijn helaas gesloopte dakruiter in



Het opvallende postkantoor met zijn helaas gesloopte dak
ruiter in de stijl van de postkantorengotiek van rijksbouw
meester C.H. Peters.

de stijl van de postkantorengotiek van C.H. Peters 
is daar een andere getuige van. Door de slecht te 
plannen en geheel van het particulier initiatief af
hankelijke ontginning van het hoogveen, bleek in 
latere jaren dat Emmen deze functie zou moeten 
gaan vervullen en nam Nieuw-Amsterdam een veel 
bescheidener plaats in. De villa’s zijn inmiddels 
afgebroken en de hotelaccommodatie heeft geen 
allure meer. Een ander bekend voorbeeld van 
mislukte planning is de thans zeer afgelegen en 
buiten gebruik gestelde neogotische katholieke 
kerk in het naburige Zwartemeer. Volgens de 
planning had de kerk midden in de bebouwde kom 
moeten staan, maar helaas ontstond deze een flink 
eind verderop. De kerk staat nu leeg en eenzaam 
aan de rand van een grote vlakte. Kleine struikjes 
groeien in de voegen en het gras in de dakgoten 
breidt zich elk jaar verder uit.

Na een verbouwing in 1913 werd het thans nog bestaande, 
24 witgepleisterde uiterlijk verkregen.

VERDERE ACTIVITEITEN

Het is duidelijk dat een station dat op een der
gelijke manier de bijzondere geschiedenis van een 
veenkoloniaal dorp karakteriseert, het behouden 
meer dan waard is. Als dan ook nog blijkt dat hier 
gaat om het laatste grote station van Eduard Cuy- 
pers in Drenthe (zijn stations te Coevorden, Dalen 
en Emmen zijn al gesloopt) lijkt er bijna geen twijfel 
over de noodzaak tot restauratie meer mogelijk. In 
het verlengde hiervan lijkt het ook gerechtvaardigd 
dat de gemeenten Emmen en Odoorn in hun 
monumentenbeleid aandacht besteden aan de 
laatste kleine stations van Cuypers in Weerdinge, 
Valthe en Exloo. Voor het behoud van het station 
Nieuw-Amsterdam wordt thans een werkgroep 
samengesteld uit medewerkers van de NS, de 
gemeente Sleen en de gemeente Emmen. Deze 
werkgroep gaat onderzoeken of het gebouw ge
schikt is te maken voor een andere bestemming, 
bijvoorbeeld een gecombineerde huisvesting van 
de rijkspolitie Sleen, de gemeentepolitie Emmen 
(het station staat immers op de grens van deze 
gemeenten) en een kleine NS-accommodatie 
(kaartverkoop en wachtruimte). Bij een eerste 
inspectie van het gedeeltelijk afgesloten gebouw 
bleek de bouwkundige staat helaas niet geweldig. 
Met name het gedurende acht jaar achterwege 
laten van groter onderhoud is er de oorzaak van 
dat o.a. de kapconstructie en de goten zullen 
moeten worden vernieuwd. De gevels bleken 
gelukkig nog in goede staat te zijn. De renovatie 
van het stationsgebouw zal dus wel geen goed
kope zaak zijn, maar wanneer de kosten van sloop 
en nieuwbouw worden verrekend, moet het toch 
mogelijk zijn om tot een redelijke exploitatie voor 
de verhuur te komen.

Het Cuypers Genootschap N.O.-Nederland 
besteedt ook aandacht aan de overige bedreigde 
stations in deze drie provincies. Het gaat daarbij 
om onder andere Wolvega, Kropswolde, Hooge- 
zand en Scheemda. Het station in Zuidbroek krijgt 
in elk geval weer een nieuwe toekomst; het zal 
door de gemeente worden gehuurd ten behoeve 
van een werkvoorzieningsschap. Voor het overige 
houdt de regio u op de hoogte.

* De auteur is correspondent van het CG voor de regio 
N.O.-Nederland en werkzaam bij de gemeente Emmen.
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Thomas von der Dunk.

VAN HELVOORT EN DE BEGRIPPEN 
WATERSTAATSKERK EN WATERSTAATSSTIJL

HELVOORT, Mgr. H.M.A. van, Bijdrage tot een 
studie van de Katholieke Waterstaatskerken in het 
bisdom van ‘s-Hertogenbosch, getypte studie, 
Nuland/’s-Hertogenbosch 1985.

WAT ER STAAT IS WATERSTAAT

Zo betitelde men lange tijd, met licht denigre
rende ondertoon, want als gortdroog product van 
fantasieloze overheids-functionarissen en weinig 
artistiek aangelegde ingenieurs opgevat, de zeer 
omvangrijke collectie kerken die in het tweede 
kwart van de vorige eeuw in Nederland onder 
overheidstoezicht verrees. Meestal waren het ge
bouwen in meer of minder neoclassicistische trant, 
de fagade met een portico van vier witte zuilen, en 
een eenvoudige cupola daar(achter)boven; soms 
echter ook in een vroege vorm van neogotiek, niet 
minder minachtend stucadoorsgotiek betiteld: de 
door Cuypers en aanhang versmade praktijk van 
gewelfconstructie met behulp van houten latten, 
riet en een emmer witkalk.

Dit is grofweg al het beeld dat Kalf in zijn bij de 
aanvang van deze eeuw verschenen lijvige plaat

werk: “De Katholieke kerken in Nederland, dat is 
de tegenwoordige staat dier kerken met hunne 
meubeling en versiering beschreven en afge- 
beeld.”, oproept en door Brom1), als verlaat apolo
geet van het trio Cuypers, Alberdingk Thijm en De 
Stuers een kwart eeuw daarna nog zonder aarze
ling integraal overgenomen wordt; “de eerste de 
beste opzichter van Waterstaat”, zo stelt hij, “was 
in de regel goed genoeg om een kerk te ontwer
pen”, en het resultaat was in zijn ogen een stijl die 
“zijn houding in de schoolse manieren van een 
afgeleefd classicisme” zocht en een kerk “als een 
dood lichaam in het lijkkleed van een kille leer”. De 
zuilen van de peristyle werden nu eens als “speel
goed” afgedaan, dan weer met “een rij wandel
stokken in een paraplubak”vergeleken; de kleine 
koepeltoren was in zijn ogen niet meer dan een 
“onnozel ding”. Een Waterstaatskerk, kortom, was 
voor hem “gewoonlijk een ratjetoe van vormen, 
waaronder herinneringen aan renaissance en 
barok zo hopeloos verward raakten, dat de klas
siek bedoelde bouw feitelijk werd gevierendeeld’® 

.Waar de term vandaan komt, wie deze vaak 
bescheiden bouwwerken als eerste de naam 
Waterstaatskerk meegaf, valt echter niet meer te 
achterhalen. Volgens Van Agt3) is het begrip ont
staan omdat het sedert het Koninklijk Besluit (KB) 
van 16-8-1824 no. 45 niet meer mogelijk was een 
kerk te bouwen zonder toestemming van de door 
koning Willem I opgerichte ministeries voor Katho
lieke of Hervormde Eredienst, die ambtenaren, 
meestal Waterstaatsingenieurs, als architect aan
gewezen zouden hebben. Hun manier van bouwen 
zou vervolgens ook bij particulieren navolging ge
vonden hebben, weshalve men dan “alle katholie
ke kerken uit dit tijdvak [pleegt] aan te duiden als 
Waterstaatskerken .

Opvallend is echter dat alle door Brom met 
name vermelde ontwerpers die aan dit “derde
hands classicisme’® schuldig waren, niets met 
RIJKSWATERSTAAT hadden uit te staan: ge
noemd worden nu juist figuren als de Rotterdamse 
stadsarchitect Pieter Adams (1778/9-1846’, de hof
architect Tieleman Francois Suys (1783-1861), de 
particuliere architect Karei George Zocher (1796- 
1863), en de als grootste zondaar en favoriete 
schietschijf voor de Cuyperiaanse neogotici funge
rende Leidse bouwmeester Theo Molkenboer 
(1796-1863), die Zuid-en Noord-Holland rond het 
midden van de vorige eeuw van een paar dozijn 
kerken6’ voorzag. Voor Brom was hij niet meer dan 
een “verwende aannemer, voor wie de naam 
kunstenaar een beetje gewichtig zou klinken”, 
iemand die “zo volstrekt zonder kenmerken [was] 
dat hij gedwee het recept van de Waterstaat 
volgde, terwijl hij elke wens bij zijn omgeving even 
bereidwillig toegaf. Hij zou stalen van alle stijlen

aan een gebouw opgestapeld hebben, wanneer hij 
er zijn dagelijks brood en de eeuwige zaligheid 
mee winnen kon”.

Later werd Molkenboer bovendien nog een be
langrijke vertegenwoordiger van de in het begin 
van dit artikel genoemde stucadoorsgotiek, wat 
evenmin in Broms ogen genade kon vinden - 
“voorheen firma Waterstaat, voortaan naamloze 
vennootschap Gotiekerij”, zo doet hij deze wending 
af. En Broms oordeel over tijdgenoten als de Til- 
burgse architect Henri van Tulder (deze “bereikte 
nooit in zijn leven het besef, dat de gevel een eer
lijke doorsnee van ‘t gebouw moet geven; en hij 
bleef wanhopig in lapmiddelen verward, die hij voor 
meestergrepen scheen te houden”) of de Utrechte
naar Vogelpoel (die “dacht zijn kerken te gotieze- 
ren, door de hoogte uit te rekken tot onbarmhartige 
wanverhouding”) was weinig vriendelijker7’.

Dergelijke opvattingen, alleen in de regel wat 
minder bijtend verwoord, hebben nog lang na de 
oorlog de beeldvorming omtrend deze bouwwer
ken bepaald. Noch Reith8’ noch Van Agt ontkwa
men er in 1953 - toen het honderdjarig jubileum 
van het Herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie 
gevierd moest worden - helemaal aan.

Eerstgenoemde spreekt, nog volkomen in de 
traditie van Brom, die diverse malen met instem
ming geciteerd, of in betoogstijl nagevolgd wordt, 
van een “quasi klassieke komedie”, van “een 
bouwlichaam zonder artistieke of constructieve 
ruggegraat, maar opgedoft met een goedkoop 
maskeradepakje en wat valse ordetekenen”, en 
inzake de St. Catharinakerk in Amsterdam (1817-
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19), ook weinig eerbiedig, van “een nog al hybri
disch geval, waarin renaissance, barok en rococo 
zonder veel smaak waren dooreengeklutsf9) En 
ook Van Agt heeft het nog over een “vermoeid 
klassicisme, dat steeds meer aan kracht zou gaan 
verliezen om tenslotte geheel te ontaarden in een 
pseudostijl”'®, ofschoon deze auteur voor een aan
tal afzonderlijke kerken (Rijsenburg, Aarle-Rixtel) 
duidelijk wel waardering heeft.

Alleen Haslinghuis stelt zich in dat jaar 1953 
neutraler op11’, en tracht als eerste op neutrale 
toon een korte karakteristiek van de Waterstaats
kerk te geven, dus zonder deze van badinerende 
kanttekeningen vergezeld te laten gaan: het gaat 
z.i. om een kerk met “een gevelschema en een 
behandeling van het inwendige in Barokke, Classi
cistische, een enkele maal reeds in Gothische vor
men” met in de eerste twee gevallen een sterke 
nadruk op de voorgevel: "Een peristyle van de 
colossale orde, daarboven een groot fronton en 
daarboven [...] een torentje, zo zou men in enkele 
lijnen het Waterstaatstype grafisch kunnen symbo
liseren”'®. Over deze combinatie stelt Van Agt heel 
simpel: “Omdat destijds een tempelfront nu een
maal als representatief gold en een kerk tenslotte 
ook een toren behoorde te hebben, gingen deze 
beide - eigenlijk weinig bij elkaar passende - ele
menten, samengevoegd, de voornaamste onder
delen uitmaken van onze Neoclassicistische kerk- 
fagaden”, waarvan de eerste voorbeelden eigenlijk 
al op het eind van de achttiende eeuw verrezen13’.
Portico en cupola - dat is ook, twintig jaar later, nog 
voor Rosenberg de typische Waterstaatskerk met 
voorts een “kaal, classicistisch interieur, waarin de 
zuilen nu eens architraven, dan weer bogen moch
ten dragen, of waarin de ene keer een cassetten
gewelf, de andere keer een plafond werd toeqe- 
past”'4\

Eerst recentelijk, nadat er voor het eerst werke
lijk in diverse provincies archiefonderzoek naar de 
kerkenbouw uit de eerste helft van de vorige eeuw 
is verricht, wordt bij de door Haslinghuis en Rosen
berg gegeven, feitelijk op Kalf en Brom teruggaan
de karakteristiek van Waterstaatskerk en Water
staatsstijl een fors vraagteken gezet. Terwijl van 
der Fluit, die Noord-Holland aan een inventarise
rend onderzoek heeft onderworpen, zich in 1983 
nog beperkt tot een verwijzing naar Rosenberg 
c.s.15’, en Elzinga vier jaar eerder voor Friesland 
vrijwel geheel aan Waterstaat voorbij ging16’, han
teert Van Leeuwen in 1979 voor Noord-Brabant - 
bij mijn weten voor het eerst - bewust niet meer de 
term Waterstaatsstijl. Hij stelt dienaangaande: “De 
bemoeienis van het ministerie van Waterstaat met 
de kerkelijke bouwkunst, voortvloeiend uit het 
Koninklijk Besluit van 1824 [...] was organisatorisch 
en beleidsmatig en betekende in principe geen 
keuze voor een bepaalde stijl. Verder is er qua 
werkwijze nauwelijks sprake van een wezenlijke 
verandering ten opzichte van de periode voor 
1824. Onder toezicht van het ministerie van Water
staat zijn niet uitsluitend neoklassieke vormen toe
gepast, maar werden ook traditionele en zelfs neo- 
gothische kerken gebouwd”'7'1.

Zo was de stand van zaken rond 1985. Hoe kijkt 
dan Van Helvoort, na zijn onderzoek in het bisdom 2726



-Afb. 1,4: een exemplaar uit de eenvoudigste categorie: 
eenbeukige zaalkerk met een zadeldak en een kleine 
dakruiter boven de gevel. Achter de kerk is de pastorie 
zichtbaar, die vaak met de kerk onder een dak geplaatst is. 
- Afgebeeld is het project van Arie Christiaan Kros, van 
1822 tot 1834 arrondissementsingenieur te Arnhem, voor 
de O.L.V. ten Hemelopneming te Rhenoy uit 1827 (naar 
Top.Atlas ARA, STS 60).

Afb. 2,5: een exemplaar uit de middelste categorie: 
eenbeukige zaalkerken met schild- of zadeldaken en een 
ingebouwde fronttoren. Ook hier is de pastorie vaak achter 
de kerk geplaatst. - Afgebeeld is het project van D. Lijsen, 
particulier architect te Zutphen, voor de St. Martinus te Baak 
uit 1834 (naar Top.Atlas ARA, WID 197). De kerk werd 
gewijzigd uitgevoerd, en is in verminkte toestand achter de 
huidige kerk, een werk van A. Tepe uit 1891, bewaard 
gebleven.

- Afb. 3,6: een exemplaar uit de duurste categorie: driebeukige 
pseudobasilieken met groot schilddak over alle drie de 
schepen, driezijdig gesloten koor ter breedte van de 
middenbeuk, en ingebouwde fronttoren. - Afgebeeld is het 
project van Hendrik Bauer, opzichter bij Rijkswaterstaat in 
Gelderland, voor de St. Philippus & Jacobus te Silvolde uit 
1836 (naar Top.Atlas ARA, WID 203). Deze kerk moest in 
1931 wijken voor nieuwbouw van J. Sluymer.

Den Bosch tegen de begrippen Waterstaatskerk en 
Waterstaatsstijl aan?

De auteur blijkt op dit punt nauw bij de opvattin
gen van Van Leeuwen aan te sluiten; dat er meest
al in min of meer neoclassicistische trant gebouwd 
werd, was z.i. geen gevolg van overheidseisen, 
maar inherent aan de gehele Europese architec
tuur van die tijd. Een speciale bouwstijl werd, bij
voorbeeld blijkens een prijsvraag uit 1836, noch 
door het ministerie, noch door Rijkswaterstaat 
voorgeschreven, ook neogotiek was mogelijk18). En 
de invloed van de dienst op de vormgeving van de 
kerken zou in het door hem bestudeerde gebied 
gering geweest zijn: slechts enkele kerken hebben 
‘s rijks ingenieurs of opzichters zelf ontworpen19), 
en de rol van Waterstaat bij de overige wordt aan 
de hand van een - helaas als het grootste deel van 
de studie weinig gestructureerd en overzichtelijk 
opgezette - behandeling van een serie Water
staatskerken sterk gerelativeerd. Dat wil echter 
zeker niet zeggen dat de grote groep particuliere 
kerkontwerpers uit hoogopgeleide architecten be
stond; Van Helvoorts catalogus van “bouwmeest
ers uit het vrije beroep” toont meer een overzicht 
van opzichters, aannemers en timmerlieden in 
deze sector, terwijl ook een schrijnwerker en een 
orgelmaker in de opsomming niet ontbreken. 
Terecht concludeert Van Helvoort daarna “dat er 
[dus] nooit een Waterstaatsstijl is geweest'20'1.

Bovendien tonen zijn illustraties in ieder geval 
uitwendig een heel ander type kerk dan men op 
grond van Rosenberg c.s. verwachten zou: geen 
statige peristyles of sierlijke cupola’s maar sobere, 
vaak driebeukige bakstenen kerken onder groot 
zadeldak, met rondboogvensters, een kaal driezij
dig gesloten koor en een uiterst eenvoudige vier
kante fronttoren met naaldspits - alles zeer traditio
neel van karakter, meestal van elk neoclassicisme 
ontbloot. Helaas gaat Van Helvoort op deze discre
pantie tussen de gangbare opvattingen en zijn af
beeldingen niet in - helaas temeer, omdat mij uit 
eigen onderzoek in de provincie Gelderland be
kend is, dat juist deze laatste eenvoudige opzet 
veelal door Waterstaat gehanteerd is, en veel eer
der als typerend voor de gemiddelde Waterstaats
kerk te beschouwen is, dan Rosenbergs formule: 
portico plus cupola.

Dit brengt ons bij het tweede punt: wat is een 
Waterstaatskerk - en wat niet? Van Helvoort geeft 
als eerste een duidelijke definitie van hetgeen men 
z.i. daaronder zou dienen te verstaan, iets dat door 
eerdere auteurs, die in deze in de hele kerkelijke 
bouwproductie van die tijd geen onderscheid 
maakten, nagelaten was.

Een Waterstaatskerk is volgens Van Helvoort 
“een kerk, die beoordeeld is door de Ingenieurs 
van Rijkswaterstaat’2^, dus niet noodzakelijkerwijs 
ook ONTWORPEN, en evenmin slechts onder 
TOEZICHT van de dienst gebouwd - een definitie 
die ook volledig mijn voorkeur heeft: wezenlijk is, of 
de goedkeuring van de provinciale hoofdingenieur 
voor de uitvoering van een ontwerp vereist was. 
Alleen begaat Van Helvoort vervolgens de fout 
door toch weer vrijwel alle kerken uit het tweede 
kwart van de negentiende eeuw op een hoop te 
vegen, door alle kerken, die na het al eerder ge

noemde KB van 1824 met subsidie gebouwd zijn, 
automatisch als Waterstaatskerk te betitelen - 
althans, dat leert m.i. een vergelijking tussen de 
tabellen A (lijst van alle kerken gebouwd tussen 
1808 en 1868) en B (lijst van de echte Water
staatskerken in de jaren 16 augustus 1824 - 24 
oktober 1868)22> - zonder hoogstwaarschijnlijk in 
alle individuele gevallen nagegaan te hebben of 
Rijkswaterstaat ook werkelijk met ontwerp en/of 
bouw iets te maken heeft gehad. Want vermoede
lijk HEEFT de rijksdienst er regelmatig ook hele
maal niets mee te maken gehad23’.

Ondanks deze generalisaties levert Van Hel
voort toch een bruikbare bijdrage aan de bestude
ring van de kerkelijke bouwkunst van de eerste 
helft van de negentiende eeuw, mede door de in 
de vorm van de hoofdstukken 7, 8 en 9 toegevoeg
de catalogus van ingenieurs, opzichters en bouw
meesters uit het vrije beroep. Maar ook hier is 
overzichtelijkheid niet de sterkste zijde van deze 
studie.
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NOTEN:

Alle afbeeldingen afkomstig van de schrijver.

1 BROM, G., Herleving van de kerkelijke kunst in katholiek 
Nederland, Leiden 1933.

2 Brom, o.c., resp.: p.46,p.46,p.46,p.47,p.50,p.49,p.56.
3 AGT, J.J.F. van, “Het Tijdperk der Waterstaatskerken", 

Honderd jaar kerkelijke kunst in Nederland 1853-1953, z.p. 
1953, p. 17-20.

4 Van Agt, o.c., p.18.
5 Brom, o.c., p.50
6 De familietraditie kwam tot zeventig (Brom, o.c. p.59 noot 

39), maar HANSEN, E., Tussen latwerk en gips [Architect 
Theo Molkenboer en de R.K.Kerk van Overveenj, 
doct.scriptie RUL, Lisse 1984, p.5 kon er slechts een goede 
dertig achterhalen.

7 Brom, o.c., resp.:p.58-59,p.93,p.96,p.96.
8 REITH, B. Honderd jaar kerkbouw in Nederland, Haarlem 

1953.
9 Reith, o.c., resp. :p.22, p.14.
10 Van Agt, o.c., p.17.
11 HASLINGHUIS, E.J., “De Waterstaatskerken”, Katholiek 

Bouwblad XX (1953), p.273-280.
12 Haslinghuis, o.c., p.276.
13 Van Agt, o.c., p.18.
14 ROSENBERG, H.P.R. De 19de eeuwse kerkelijke 

bouwkunst in Nederland, Den Haag 1972, p.17.
15 FLUIT, T.P.M. van der, “De Waterstaat en de kerkbouw in 

Noord-Holland in de 19de eeuw”, Opening van zaken [zes 
historische opstellen ter gelegenheid van de opening van 
het nieuwe Rijksarchief in Noord-Holland], Haarlem 1983, 
p.77-101: p.78-79.

16 ELZINGA; G., “Het Neo-klassicisme”, Negentiende-eeuwse 
kerkbouw in Friesland [S.M.A.F.], Leeuwarden 1979, p.109- 
115: p.109.

17 LEEUWEN, W. van, “Tot sieraad der omgeving", Naar 
gothieken kunstzin [tent.cat. Den Bosch 1979, p.29-48: 
p.32.

18 Van Helvoort p.43, p.79-80.
19 Aldaar p.29 e.v. - (m.n. p.39).
20 Aldaar p.80.
21 Aldaar p.78.
22 Aldaar p.82 e.v. resp. p.95 e.v.
23 Ik ben daarvan op grond van eigen archiefonderzoek in 

1985/86 overtuigd wat betreft de R.K.kerken van bijv. 
Groesbeek, Altvorst, Balgoy en Overasselt (alle vier kort na 
1830 gebouwd), terwijl ook de meeste andere kerken uit de 
eerste tien jaar na het belangrijke KB in het Gelderse deel 
van het huidige bisdom buiten Rijkswaterstaat om gebouwd 
zijn. Pas vanaf het midden van de dertiger jaren, na slechte 
ervaringen van de provinciale overheid met wrakke en dure 
kerken op rijkskosten wordt uit financiële overwegingen vrij 
plotseling de dienst veel vaker ingeschakeld. -Zie hierover 
mijn doctoraalscriptie “Wat er staat is zelden Waterstaat” 
(Amsterdam 1986).

AFBEELDINGEN NO.1-3: In Gelderland is slechts een hand
vol Waterstaatskerken overgebleven. Tot de schaarse 
exemplaren behoren: -

AFB 1: de St. Antonius Abt te Loenen.in 1847-48 gebouwd 
naar ontwerp van Waterstaatsopzichter Engelbertus Kroon. 
De kerk werd in 192ÏLingrijpend verbouwd door J. van Don
gen.

AFB 2: de St. Antonius Abt te Wijchen, in 1853-54 gebouwd 
naar ontwerp van orgelmaker Gerardus Gradussen. De ro- 
maanse toren werd daarbij gedeeltelijk nieuw ommanteld. -

AFB 3: de St. Willibrordus te Hengelo, in 1842-43 gebouwd 
naar ontwerp van Waterstaatsopzichter Hendrik Bauer. De 
kerk is later sterk verbouwd.

DE RAFELRAND VAN DE MONUMENTENZORG
NIEUWS EN INITIATIEVEN

De uitgestoken hand van 
Monumentenzorg

In de vorige Sluitsteen zijn we ons 
verslag over de gedwongen monoloog 
met WVC geëindigd met de medede
ling dat het CG op 30 december 1986 
ingevolge de Wet Openbaarheid 
Bestuur [WOB] beroep heeft ingesteld 
tegen het niet-antwoorden door het 
ministerie. Dit verwaardigde zich pas. 
ruim drie maanden later een antwoord, 
of liever, een bits geformuleerd niet- 
antwoord te geven, voorzien van 
enkele open deuren en kluitjes in het 
riet: het ministerie kan ons de ver
zochte informatie niet verschaffen om 
de eenvoudige reden dat er geen 
plannen bekend zijn met betrekking tot 
de komende verbouwing van het 
voormalige Departement van Justitie 
van rijksbouwmeester C.H. Peters uit 
1877. Wat betreft het systematisch 
bekendmaken van art.14-vergunningen 
(restauratie en sloop) met betrekking 
tot gebouwen uit de periode 1800- 
1940, verwijst WVC naar de komende 
wijziging van de monumentenwet. In 
het register dat per gemeente voor 
beschermde monumenten wordt 
aangehouden, zullen in de toekomst 
ook deze vergunningen aangetekend 
worden. Hoe de belanghebbende 
particulier daarvan op de hoogte moet 
geraken, verzuimt het ministerie toe te 
lichten. Nogmaals, géén antwoord is 
ook een antwoord. Aangezien op deze 
wijze ook de WOB geïnterpreteerd 
wordt, bleef het CG weinig anders over 
dan het beroep in te trekken.
Inmiddels was ook de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, en met name de 
afdeling Juridische Zaken, betrokken 
bij het AROB-beroep. Aldaar werd het 
signaal van het CG opgepakt en 
onderzocht of niet op informele wijze 
aan de verzochte informatiestroom 
meegewerkt kon worden. Het CG heeft 
dan ook 11 augustus j.l. aan de 
minister van WVC kunnen schrijven:

“Uw missive d.d. 9 april 1987, behan
deld door de directie Musea, Monu
menten en Archieven, heeft bij het 
bestuur van het Cuypers Genootschap 
niet enkel teleurstelling, maar ook een 
gevoel van moedeloosheid opgeroe
pen. Immers blijkt daaruit dat geen 
enkele poging is gedaan om de inhoud 
van onze eerdere brieven op hun 
vraagstelling te beoordelen. Kennelijk 
achtte men het ambtshalve belangrijker 
om te voorkomen dat een kort woord 
van verontschuldiging aan Uw schrij
ven toegevoegd moest worden, dan 
om zorgvuldig een reactie te formule
ren. Dit zou toch alleszins redelijk zijn 
geweest, gezien het ongemotiveerd

uitblijven van een antwoord en de 
slordige wijze waarop onze verzoeken 
zijn behandeld.
Wat betreft de afdoening, waarmee 
men thans heeft gemeend te kunnen 
volstaan, was het niet nodig geweest 
om ons te attenderen op de wijziging 
van de monumentenwet. Als aangeslo
tene van de NCM wordt het genoot
schap daar zeer wel van op de hoogte 
gehouden. Onze vraag was gericht op 
het aftasten van mogelijkheden tot 
bevordering van een goede informatie
stroom ten aanzien van de art. 14- 
vergunningen. Bij het uitblijven van een 
publicatieplicht is het voor het veel 
geprezen en verguisde ‘veld’ - dit wil 
zeggen: de particuliere monumenten- 
zorger - ondoenlijk om tijdig achter 
sloop- en verbouwvergunningen te 
komen. Het gevolg is dat de wettelijk 
vastgestelde termijn van twee maan
den, om beroep aan te tekenen, vaak 
al verstreken is eer men daarvan op de 
hoogte is. Laat staan dat vóór die tijd, 
in het stadium van de planbeoordeling, 
van enige bekendheid sprake is. De 
know-how, die ‘het veld’ veelal in grote 
mate bezit, en het Cuypers Genoot
schap in het bijzonder ten aanzien van 
de objecten uit de periode 1800-1940, 
kan op deze wijze bij de belangen
afweging tussen monument en gebrui
ker, overheid en eigenaar, niet ingé
bracht worden. Is dat op zich spijtig 
genoeg, ons inziens gaat het al hele
maal niet aan om deze door ‘het veld’ 
positief betrachte houding vanuit WVC 
averechts te benaderen. In dit speci
fieke geval door te suggereren als 
heeft het genootschap in zijn brieven 
gesteld, dat de behandeling van de 
verbouwplannen van het voormalige 
Departement van Justitie (Rijksbouw
meester C.H.Peters, 1877) - in het 
kader van de uitbreiding van de Twee
de Kamer - niet op de wettelijk voor
geschreven wijze plaats zou vinden. 
Overigens verbaast het ons zeer dat 
men, aldus Uw schrijven, bij WVC niet 

• op de hoogte is van concrete plannen, 
daar uit onze informele contacten met 
de Rijksgebouwendienst wel degelijk 
blijkt van hun bestaan. De meest 
correcte weg leek ons zulks te verifi
ëren bij WVC, daar Uw ministerie toch 
verantwoordelijk is voor het monumen- 
tenbelang dat daaraan kleeft. Het zal 
duidelijk zijn dat na de handelswijze 
van WVC om ons verzoek op grond 
van de WOB af te doen in termen van: 
“Géén antwoord is ook een antwoord!”, 
niets anders rest dan het eerder inge
stelde beroep ingevolge de WOB in te 
trekken. Een afschrift van deze brief 
zal het schrijven aan de Raad van 
State begeleiden.

Lijnrecht tegenover WVC’s aanpak 
staat de nieuwe benadering van de

Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
die gesteund door de ‘zelfevaluatie’ in 
het rapport Nelissen-De Vocht van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen, een 
grotere uitwisseling met ‘het veld’ 
nastreeft. In de communicatiestoornis
sen tussen het Cuypers Genootschap 
en WVC heeft men aanleiding gevon
den om te reageren. De eerste contac
ten als gevolg hiervan met de directeur 
van de rijksdienst, jhr ir L.L.M. van 
Nispen tot Sevenaer, zijn zeer bemoe
digend verlopen en bieden ten aanzien 
van de informatievoorziening uitzicht 
op een oplossing in de informele sfeer. 
Een hoopvol teken, nu het verstrekken 
van gegevens op formele gronden - 
ingevolge de WOB - via WVC niet tot 
mogelijkheden mag behoren; althans 
kennelijk niet met die zorgvuldigheid 
omgeven kan worden, die men ervan 
zou mogen verwachten. Niettemin 
spreekt het bestuur van het Cuypers 
Genootschap het vertrouwen uit dat, 
wanneer de naweeën van de reorgani
satie van MMA eenmaal tot het verle
den behoren, de herstructurering ook 
op dit punt de nodige verbetering zal 
brengen.”

Het resultaat van de eerste bespreking 
met Van Nispen is dat nu medio okto
ber een uitvoeriger gesprek zal plaats
vinden met als hoofdpunten: de kwes
tie van informatie inzake art.14-vergun- 
ningen, de uitwisseling van standpun
ten bij restauratieproblematieken en 
overleg inzake het Monumenten Inven
tarisatie Plan (MIP), waarbij de komen
de jaren in versneld tempo de jongere 
bouwkunst (1850-1940) geïnventari
seerd zal worden.
Anderzijds hoopt het CG de vinger aan 
de pols te blijven houden ten aanzien 
van de verbouwing van het Departe
ment van Justitie. Opnieuw zal nage
gaan worden of en in hoeverre het CG 
kan bijdragen aan de besluitvorming 
daarover.

BvHH
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Van Lokhorst in de opruiming

Hoofdgebouw II van het Academisch 
Ziekenhuis te Utrecht 
Het voormalig Algemeen Rijksarchief in 
Den Haag
De vroegere Teeken- en Ambachts
school te Roermond.

HOOFDGEBOUW II VAN HET AZU- 
COMPLEX TE UTRECHT

Nauwelijks was De Sluitsteen nummer 
1 van dit jaar met het hoofdartikel over 
het voormalig ARA-complex te Den 
Haag verschenen, of het CG werd door 
zijn lid Ton Baltus, student architectuur
geschiedenis te Utrecht geattendeerd 
op de problematiek rond de herbestem
ming van het AZU-complex hartje stad 
aldaar. De gemeente voelt er heel 
globaal gesteld alleen maar voor om 
de randbebouwing op dit terrein te 
handhaven en meent de architectuur, 
die men hierbinnen op grond van de 
ruimtelijke beleving als obstruerend 
ervaart te moeten reserveren voor 
sloop. Hiertoe behoort ook Hoofdge
bouw II van het AZU-complex, het 
laatste werk van de rijksbouwkundige 
voor de gebouwen van onderwijs,
Jacob van Lokhorst (1845-1906), dat 
werd voltooid door zijn opvolger,
J.A.W. Vrijman. Ontbrak vooralsnog 
een kunsthistorische waardebepaling, 
ten aanzien van de wel kwantificeer
bare gegevens heeft onder meer de 
stichting Oud Catharijne een hecht 
onderbouwd plan klaarliggen om het 
integrale ziekenhuiscomplex voor 
Utrecht te behouden. Ook de gemeen
telijke monumentencommissie merkt in 
zijn advies op, dat waar enerzijds in de 
structuurstudie van de gemeente de 
monumentale waarden te weinig be
trokken zijn, anderzijds de vanuit ‘het 
veld’ ontwikkelde, alleszins reële, 
experimentele behoudsplannen zeker 
met minder voorbehoud bejegend 
hadden mogen worden.
Aan het CG werd door ‘het veld’ 
verzocht een kunsthistorische waarde
bepaling te leveren. Nu de gemeente 
Utrecht vasthoudt aan het ‘sloopmodel’ 
uit haar structuurstudie, zal deze 
waardebepaling tesamen met die van 
de Werkgroep Industriële Archeologie 
te Utrecht, de WIAG, dienen als basis 
voor een verzoek tot plaatsing van 
Hoofdgebouw II op de rijksmonumen
tenlijst. Men hoopt dat dit verzoek 
vooruitlopend op het MIP behandeld 
zal worden. We geven hier een over
zicht van de verschillende monument- 
waarden, te beginnen met de beoorde
ling die het CG de gemeente deed 
toekomen:

"Het werk van architect Van Lokhorst 
heeft lang op bestudering en erkenning 
moeten wachten. Ingeklemd tussen 
kopstukken als P.J.H.Cuypers - van het 
Rijksmuseum en het Centraal Station 
te Amsterdam - en H.P.Berlage - van 
de Koopmansbeurs te Amsterdam - 
werd hij zoals zovelen van zijn tijdge
noten door deze twee overschaduwd. 
Daarbij leek hij qua stijl te traditioneel 
om zich aan Cuypers ‘school’ ontwor

steld te hebben en - derhalve - niet 
modern genoeg om in Berlage’s rich
ting geplaatst te worden. Als bijzonder 
bezwaar deed zich daarbij voor dat 
Van Lokhorst ook na 1900 - zij het 
spaarzaam en met een duidelijk bete
kenisgevende reden - neogotische 
motieven toepaste. Vanuit het dwin
gende "être-de-son-temps" - sedert de 
Impressionisten een onverbiddelijke 
voorwaarde voor de kunst - kon dit tot 
op heden enkel in negatieve zin geïn
terpreteerd worden.
Zijn nu zeer recent de biografische 
lacunes ten aanzien van Van Lokhorst 
ingevuld, dankzij een onderzoek van 
mw drs G.S.van Holthe tot Echten, 
werkzaam bij de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, ook over zijn latere 
werk is de afgelopen jaren het een en 
ander verschenen, onder meer van de 
hand van ondergetekende (zie de 
literatuurbijlage). Deze betreffen het 
voormalig Algemeen RijksArchief te ‘s- 
Gravenhage, voltooid in 1902, en de 
voormalige Teekenschool te Roer
mond, tot stand gekomen onder super
visie van Cuypers in 1902, beide in 
dezelfde tijd ontworpen als het Hoofd
gebouw II van het AZU-complex te 
Utrecht. De gegevens van deze studies 
kunnen met enige aanpassing geëxtra
poleerd worden ter beoordeling van 
Hoofdgebouw II:

Hoewel Van Lokhorst zijn vakopleiding 
te Utrecht genoten heeft, kan gesteld 
worden dat zijn artistieke vorming na 
zijn aantreden bij de afdeling Kunsten 
en Wetenschappen van Binnenlandse 
Zaken krachtig ter hand genomen werd 
door de energieke referendaris, jhr mr 
Victor de Stuers en de architect der 
RijksMuseumgebouwen, P.J.H. Cuy
pers. Van deze laatste leerde Van 
Lokhorst de syntax en het idioom van 
het ontwerpen om van daaruit een 
duidelijk herkenbare, persoonlijke stijl 
te ontwikkelen. Deze is gemunt door 
de pogingen van Cuypers en De 
Stuers om tegenover de door hen 
verfoeide neoclassicistische bouwtrant 
een rijksbouwstijl te stellen die, met als 
uitgangspunt het voldoen aan de 
eigentijdse gebruiksvoorwaarden, 
voortbouwde op de laat-16de en vroeg- 
17de eeuwse “Oudhollandsche” archi
tectuur. De rijksbouwkunst van die tijd, 
hoe omstreden ze in het 19de-eeuwse 
stijldebat ook was, behelst daardoor 
meer dan uitsluitend het klakkeloos 
toepassen van historische stijlcitaten. 
Een kwalificatie die helaas nog altijd 
opgeld doet. Cuypers, De Stuers en 
Van Lokhorst c.s. stonden een ratio
nele bouwkunst voor, waarbij functie, 
vorm en constructie logisch uit elkaar 
voortvloeiden. De puur doelmatige 
voorwaarden uit een programma van 
eisen werden architectonisch eerlijk en 
onverbloemd vertaald. Op deze wijze 
ontstond een produkt dat asymme
trisch en onregelmatig als het vaak 
was, van buiten een getrouwe afspie
geling van zijn innerlijke samenstelling 
bood. Dit gevarieerde aanzien van een 
gebouw als gevolg van pragmatische 
planning - zowel qua plattegrond als 
opstanden - werd als ‘schilderachtige’ 
schoonheid gepresenteerd. Een be
langrijke legitimatie in een tijd die

schoonheid nog lang - ook na 1900! - 
in klassicistische termen beoordeelde.

Uit het Gedenkboek, uitgegeven bij 
gelegenheid van de opening van 
Hoofdgebouw II in 1908 (zie de litera
tuurbijlage), blijkt dat ook deze archi
tectuur ontworpen werd vanuit een 
rationele vertaling van het programma 
van eisen. Zo zijn de verschillende 
voorgeschreven bouwdelen gegroe
peerd langs één centrale lengteas, 
waarop haaks een vijftal ‘straten’ zijn 
geplaatst. Hierdoor werd niet alleen 
een optimale vertakking van de werk- 
stroom mogelijk, maar is de interne 
planning van het hoofdgebouw van een 
haast steoebouwkundige allure. Aan 
buitenzijde is deze organische indeling 
in zalen, kamers en paviljoenen, ieder 
met hun eigen functie duidelijk aflees
baar. Voorbeeldig in hun combinatie 
van rationele en schilderachtige as
pecten zijn de massieve en stoere - op 
een achthoek gebaseerde - traptorens, 
die de collegezalen zowel markeren als 
ontsluiten. Dit functionalisme, waarbij 
in esthetisch opzicht van de nood
haak) een deugd werd gemaakt, werkt 
door tot in details als schuine venster
banken, uitgebreide leidingensystemen 
voor stoom, ongezuiverde koude lucht, 
gezuiverde warme lucht, e.d. - waar
voor een apart machinegebouw werd 
ontworpen - maar ook bij de grote glas
partijen op het noorden in de operatie- 
en collegezalen, en de rustieke veran
da’s bij de ziekenzalen.
Door de pragmatische planning van 
bouwdelen voldoet het complex niet 
alleen aan de rationele uitgangspun
ten, maar wordt ook een maximum aan 
schilderachtige schoonheid bereikt. Via 
het toepassen van sobere, de con
structie accentuerende stijlelementen 
als speklagen, gemetselde kruissteek- 
motieven onder de goten, ontlastings- 
bogen boven de vensters, en sierlijk 
smeedijzerwerk bij het hekwerk en de 
kolommen van de veranda's wordt aan 
de strenge gevels een aangename 
variatie toebedeeld. Even bijzonder als 
typerend voor Van Lokhorst zijn de 
kunstig gemetselde ballustrades, 
raampartijen en schoorstenen, die zich 
op speelse wijze naar beneden toe 
verjongen. Zoals gebruikelijk bij Van 
Lokhorst is het metselwerk van een 
zeer hoog ambachtelijk niveau. Iets 
van de ideologie van de rijksbouwkunst 
als vernieuwende impuls voor de 
Nederlandse architectuur straalt daarin 
door.

Ten aanzien van de positie van Van 
Lokhorst ‘tussen’ Cuypers en Berlage 
bevestigt de architectuur van Hoofdge
bouw II de eerdere conclusies ten aan
zien van het Algemeen Rijksarchief te 
Den Haag. Vrijwel zeker geinspireerd 
door het werk van Berlage - welke 
invloed zich vooral in zijn schitterende 
trappartijen manifesteert - streefde Van 
Lokhorst rond de eeuwwisseling naar 
versobering en vernieuwing van de 
rijksbouwkunst. Vindt dit laatste met 
name op het technische vlak plaats - 
men denke aan de uiterst moderne 
leidingsystemen - ten aanzien van het 
eerste tracht hij de vereenvoudiging zo 
ver door te zetten, dat nog net de band

met Cuypers’”Oudhollandsche” school 
zichtbaar blijft. In het latere werk van 
Van Lokhorst zien we dan ook dat hij 
beetje bij beetje de historiserende 
stijlelementen achter zich laat, een 
ontwikkeling die bij Hoofdgebouw II zijn 
beslag lijkt te hebben gekregen. Dat hij 
nooit zover is gegaan als Berlage, door 
vrijwel iedere opvallende associatie 
met de vroegere bouwkunst teniet te 
doen, mag zeker niet uitgelegd worden 
als een gebaar van onmacht. 
Doordrongen van het belang van ‘con
tinuïteit’ in de architectonische vooruit
gang - en dit weer gezien vanuit een 
‘organisch’ perspectief - heeft Van 
Lokhorst binnen het strakke idioom van 
de rijksbouwkunst precies die schrede 
gezet, die een vloeiende overgang van 
‘traditie' naar ‘vernieuwing’ waarborg
de. In een tijd waarin architecten als 
geobsedeerd met dit gegeven bezig 
waren, tekent dat Van Lokhorst als een 
persoonlijkheid die het ‘être-de-son- 
temps' volop waarmaakte. Dat neemt 
niet weg dat de erkenning van zijn 
werk te laat dreigt te komen om juist de 
meest rijpe voorbeelden van sloop te 
redden.”

Vanwege de Utrechtse Stichting Werk
groep Herstel Leefbaarheid Oude 
Stadswijken werd daar ten aanzien van 
de ruimtelijke ordening het volgende 
aan toegevoegd:
“Boeiend is ook de wijze waarop het 
gebouw is ingebed in haar omgeving. 
Wij wijzen slechts op de zichtassen 
langs de zuidgevel op de iets oudere 
Martinuskerk (arch.A.Tepe) en langs 
de noordgevel op de middeleeuwse 
Geerte-kerk. De noordelijke kollege- 
zaal, geflankeerd door twee traptoren- 
tjes, ligt precies in de as van de Har- 
tingstraat. Ondanks de teruggetrokken 
ligging is het fraaiste zicht op het 
gebouw echter die vanaf de singel door 
de korte Pasteurstraat (bijna een voor
plein) op de hoofdingang. De stapeling 
van verschillende volumes, vooral die 
van de ingangspartij en het hoge 
zusterhuis daarachter, is zeer belang
rijk voor de fraaie singelwand als 
geheel.”
Wat betreft de industrieel-archeologi- 
sche kwaliteiten stelt de WIAG over het 
bijbehorende machinegebouw: 
“Oorspronkelijk bevatte het gebouw 
o.a. het ketelhuis met kolenhok, een 
wasserij met drogerij en mangelkamer, 
een timmerwinkel, een smederij, een 
matrassenmakerij en kamers voor 
inwonend personeel. Vooral het ketel
huis is vanuit industrieel-archeologisch 
standpunt uniek voor Utrecht. Het is 
een grote hal van 33 x 35 meter met 
een open stalen kap waarin oorspron
kelijk vier stoommachines stonden. De 
hal is niet alleen een heel mooi exem
plaar, het is ook het enige van dit for
maat in Utrecht. Bovendien is het nog 
vrij gaaf”

Al met al vormt Hoofdgebouw II een 
waardevol onderdeel van het rijk 
geschakeerde AZU-complex, dat als 
architectonisch ensemble een boei
ende historische staalkaart toont van 
de ontwikkeling van het moderne 
ziekenhuiswezen vanaf ca 1870. De 
bijdrage van Coert-Peter Krabbe in dit

bulletin over bouwmmeester A.C. 
Bleijs, die twee Amsterdamse zieken
huiscomplexen op zijn naam heeft 
staan, geeft ter controle daarvan de 
nodige informatie. Het CG zal trachten 
met kracht het behoud van Hoofdge
bouw II te bevorderen.

HET VOORMALIG ALGEMEEN 
RIJKSARCHIEF TE DEN HAAG

De sombere voorspelling inzake het 
voormalig Algemeen Rijksarchief, zoals 
ze geschetst zijn in het hoofdartikel van 
de vorige Sluitsteen dreigt tot grote 
vreugde van het CG geheel doorkruist 
te raken door de bouwstop bij de 
Rijksgebouwendienst. De regering 
heeft uitdrukkelijk gesteld dat het 
gevangeniswezen voorrang heeft en 
voorts alleen die projecten nog uitge
voerd mogen worden waarvan de 
plannen reeds voltooid zijn. Hebben we 
in het genoemde artikel geconstateerd 
dat er voor de nieuwbouw slechts een 
masterplan bestaat - voorzien van een 
toelichting waarmee het bestaande 
complex naar de ondergang werd 
geredeneerd - het puur globale karak
ter van dit project lijkt nu de redding 
van het complex te worden. Het zal 
niet het laatste monument zijn dat door 
bezuinigingen wordt gered.
Mocht dit vooruitzicht inderdaad be
waarheid worden, dan wil het CG pro
beren om bij voorkeur in samenwerking 
met de Vereniging van Archivarissen in 
Nederland [VAN] opnieuw plaatsing 
van het complex op de monumenten
lijst te bewerkstelligen. De VAN deed 
dit reeds eerder met succes in 1985, 
maar zag uiteindelijk haar wens ver
hinderd worden door de nieuwbouw- 
plannen van de Rijksdienst voor de 
Beeldende Kunst.
Inmiddels heeft het mededelingenblad 
van de VAN, Nieuws VAN Archieven 
het persbericht dat het CG als begelei
ding van zijn artikel naar diverse instel
lingen, kranten en tijdschriften zond, 
integraal geplaatst. Het CG spreekt 
daarin tot slot de hoop uit, dat mocht 
sloop toch doorgaan, WVC een gron
dige monografie zal wijden aan deze 
‘incunabel’ van het cultuurbeleid. 
Bovendien heeft de redactie van het 
Nederlands ArchievenBlad - het NAB, 
kwartaalblad van dezelfde vereniging - 
laten weten geïnteresseerd te zijn in 
overname van het genoemde hoofd
artikel, “In Omni Re Vincit Imitationem 
Veritas” (In iedere zaak overwint de 
waarheid de schijn). Dit zal aangepast 
aan de actualiteit en voorzien van 
enkele nieuwe gegevens eind dit jaar 
verschijnen. Zoals bekend is de titel 
van het artikel ontleend aan het op
schrift op de haard in de kamer van de 
Algemene Rijksarchivaris. Ter illustra
tie van de ervaring van de gebruiker is 
het zeer boeiend om de reactie op het 
verhaal van de laatste Algemene Rijks
archivaris, die het gebouw onder zijn 
hoede had, mr A.E.M. Ribberink, aan 
te halen:

“Het artikel over het oude ARA, dat U 
mij zond, stemt weemoedig. Voor de 
productie en voor de toezending ben ik 
heel erkentelijk. Al bij al heb ik elf jaar

geleefd en gewerkt in de kamer, die de 
spreuk leverde, waaronder de studie 
verscheen.
In 1949 kwam ik voor het eerst in het 
gebouw, waar ik dertig jaar zou wer
ken. De schilderingen op de muren 
waren nog niet ondergesausd en het 
stijlmeubilair was nog grotendeels 
intact. Het gebouw was goed door
dacht. De bezinning op de nieuwbouw 
[het huidige ARA] toonde, dat het in de 
doelmatigheid van de structuur tot de 
topklasse behoorde. Het gebouw had 
een grote fout, waartegen Van Riems
dijk [de toenmalige Algemene Rijksar
chivaris] reeds waarschuwde, het dak 
van het depot.
In het tijdvak 1949-1979 raakten het 
voor- en achtergebouw overbelast en 
het depotdak werd met reparaties en 
lekkages tot een ramp. Het meubilair 
viel in puin, kamers raakten overbezet 
en het horizontale ijzer in de depots 
viel door metaalmoeheid spontaan in 
stukken, wat aanvankelijk met karton 
verholpen werd. Dat het vertikale 
ijzerwerk de grote spanningen bij de 
verhuizing overleefd heeft, verwondert 
mij nu nog.
Bij het verdwijnen van het geliefde, 
historierijke en bewonderde pand leven 
bij mij gevoelens, waarmee afscheid 
wordt genomen van geliefde, door het 
leven gesloopte personen: Gode zij 
dank, het is afgelopen.”

Dat de aanvankelijke poging tot ster
vensbegeleiding van het CG onver
hoopt toch nog uitzicht biedt aan een 
uitspraak: “Genezen verklaard”, is tot 
op heden meer dan we hadden ver
wacht.

DE VOORMALIGE TEEKEN- EN 
AMBACHTS-SCHOOL TE 
ROERMOND

Het derde bedreigde object van Van 
Lokhorst is de oude Teeken- en Am
bachtsschool te Roermond. Nu gezien 
de grote voortgang in het onderzoek 
naar dit complex het voornemen be
staat hier nog een apart artikel aan te 
wijden, willen we hier volstaan met een 
weergave van de stand van zaken.
Van het bedoelde, in twee fasen tot 
stand gekomen complex vormt de 
Teekenschool (1904) zowel in mate
riële als overdrachtelijke zin een 
'Gesamtkunstwerk'. Dit vormt het 
resultaat van een coproduktie van 
diverse Roermondse en andere kun
stenaars onder supervisie van, hoe kan 
het anders, Cuypers senior - in die 
dagen gemeenteraadslid aldaar. Het 
gebouw blijkt echter in hoofdzaak 
ontworpen te zijn door Van Lokhorst. In 
1908 werd, voortbordurend op hetzelf
de thema, onder toezicht van Cuypers 
door de stadsarchitect, L.H.Luyten, de 
Ambachtsschool geconcipieerd. Door 
een herbestemmingsplan ten behoeve 
van de gemeentepolitie zag het er naar 
uit dat de Ambachtsschool gehalveerd 
zou worden en de Teekenschool intern 
zijn prachtige trappenhal zou verliezen.
Van Lokhorst blijkt een meester te zijn 
in het ontwerpen van fraaie en doel
matige trappenhuizen. Het CG besloot 
daarom in 1984 in samenwerking met 3332



Heemschut-Limburg de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg bij de belan
genafweging te betrekken via een 
verzoek tot plaatsing van het complex 
op de monumentenlijst. Dit verzoek 
werd ondersteund door de beide in de 
literatuurlijst genoemde artikelen en 
een ‘monumentvriendelijk’ herbestem- 
mingsplan van ir K.J.C. Merks.
Twee jaar later (!) ontving het CG 
bericht: het complex werd niet ge
plaatst, omdat het slechts van lokale 
betekenis was, typologisch niet bij
zonder en bovendien het meest 
interessante element, de trappenhal, 
bij de verbouwing tot politiebureau toch 
zou verdwijnen. Een “Umwertung aller 
Werte”! Niet alleen bleek uit het minis
teriële schrijven, dat van het architec
tuurhistorische onderzoek van het CG 
totaal geen gebruik was gemaakt, ook 
werd verwezen naar een advies van de 
monumentenraad dat niet bestond! 
Zowel op formele als Inhoudelijke 
gronden is het CG dan ook in septem
ber 1986 in beroep gegaan bij de 
Kroon. Inmiddels is de situatie waarvan 
het rijk c.q. monumentenzorg bij zijn 
belangenafweging uitging in zoverre 
veranderd, dat het plan voor de ver
bouwing tot politiebureau van de baan 
is. De gemeente Roermond overweegt 
thans het complex af te stoten aan een 
particulier - lees: projectontwikkelaar - 
onder het voorbehoud dat deze een 
herbestemmingsplan zal moeten 
ontwikkelen. Spijtig genoeg voelt men 
daarbij nog altijd voor het aanvanke
lijke idee om slechts de Teekenschool 
te behouden en de Ambachtsschool te 
slopen. We komen hier nog op terug.

BvHH

Literatuur:

G.S.van Holthe tot Echten, “De Rijks
bouwkundige Jacobus van Lokhorst en 
zijn bureau 1878-1906", Bulletin KNOB 
85 (1986), 193-209.

B.van Hellenberg Hubar, “De Teeken
school voor Nuttige en Beeldende Kun
sten en Ambachtsschool te Roermond: 
een twintigste eeuws monument”, De 
Maasgouw, Tijdschrift voor Limburgse 
Geschied- en Oudheidkunde 102 
(1983), 161-181.

B.C.M. van Hellenberg Hubar, “Een 
miskend monument, de Teekenschool 
voor Nuttige en Beeldende Kunsten 
(1904) en Ambachtsschool te Roer
mond (1908), Heemschut, tijdschrift 
van de Bond Heemschut 61 (1984), 
205-207.

B.van Hellenberg Hubar en W.van 
Leeuwen, “Van topmonument tot objet 
trouvé, het Algemeen Rijksarchief te 's- 
Gravenhage gereduceerd tot doorsne
de op ware grootte”, Bulletin KNOB 86 
(1987), 30-38.

B.van Hellenberg Hubar en W.van 
Leeuwen, “‘In Omni Re Vincit Imitatio
nem Veritas’, het roemloze einde van 
het voormalig Rijksarchief te ‘s-Gra- 
venhage”, De Sluitsteen 3 (1987), 7- 
21. Een aangevulde versie wordt

opgenomen in jaargang 91, 1987 van 
het Nederlands Archievenblad.

B.J.Kouwer en H.J.Laméris, Iets uit de 
geschiedenis der Klinieken voor Heel- 
en Verloskunde der Rijks-UniVersiteit 
te Utrecht met een beschrijving der 
nieuwe inrichting, Kampen 1908.

Het St.-Jozefklooster te Oud- 
Gastel

Haast dezelfde situatie als in Sevenum 
doet zich te Oud-Gastel voor. Ook hier 
werd door verontruste inwoners een 
beroep gedaan op het CG om de ge
meente te attenderen op de waarde 
van het St.- Jozefklooster:

“Het complex Veerkensweg 13A te 
Oud-Gastel mag gelden als een karak
teristieke vertegenwoordiger van het 
19de-eeuwse congregatieklooster in 
Brabant. Deze gebouwen hebben in 
het algemeen het aanzien van sobere, 
klassiek aandoende herenhuizen met 
symmetrische gevelcomposities. 
Dergelijke ontwerpprincipes karakteri
seren het oude hoofdgebouw uit 1865, 
hetgeen een basement heeft dat een 
natuursteenverband suggereert. Hier
boven bevinden zich twee etages met 
achtruits schuiframen in vlakke bak
steenmuren, afgesloten door een 
omlopende geprofileerde kroonlijst. De 
middenrisaliet met ingang, heiligen
beeld en wijdingstekst vergroot de 
indruk van waardige en strenge sober
heid.

Gebouwen als deze worden de laatste 
jaren steeds zeldzamer. In Brabant 
alleen al zijn in het afgelopen decen
nium tientallen van dergelijke com
plexen gesloopt, onder meer in Boxtel, 
Bergen op Zoom, Lage Mierde, Reu
sel, Diessen, Haps, Eersel, Bergeijk, 
en elders. Zo verdwijnen in hoog tempo 
de getuigen van de ‘katholieke 
herleving’ uit het stads- en dorpsbeeld. 
Toch zijn de meeste van deze gebou
wen door hun degelijke constructie en 
duurzame materiaalgebruik zeer ge
schikt voor een nieuwe bestemming. 
Voorbeelden waarbij dit inderdaad 
gelukt is zijn bekend uit Haaren (voor
malig seminarie), Sint-Michielsgestel 
(complex Beekvliet), Nijmegen (Cani- 
siuscollege), Den Bosch (Clarakloos- 
ter) en Druten (complex Boldershof). 
Sommige bouwwerken functioneren nu 
als inrichting, kantoor of - de beide 
laatst genoemde - als wooncomplex. 
Een zeer geslaagd voorbeeld in de 
nabije omgeving betreft het vroegere 
seminarie te Hoeven. De kosten zijn bij 
deze nieuwe bestemmingen zodanig in 
de hand gehouden, dat hergebruik ten 
opzichte van nieuwbouw goed haal
baar bleek te zijn. Helaas is bij veel 
gevallen geen kosten/baten-onder- 
zoek uitgevoerd, maar zonder meer 
gekozen voor sloop en nieuwbouw. Dat 
het anders kan is te zien in Boxtel: hier 
worden momenteel twee projecten

uitgevoerd, waarbij kloosters op aan
vaardbare wijze worden omgevormd tot 
woongebouwen en deels cultureel 
centrum. Het betreft de omvangrijke 
complexen Stapelen en Sint-Ursula.
Het komt ons voor dat een aanverwan
te oplossing voor het kleinschaliger St.- 
Jozefklooster zeker haalbaar moet zijn. 
Wij verzoeken U dan ook dringend 
behoud en hergebruik van het complex 
in overweging te nemen.”

WvL

De Groenestraatkerk te 
Nijmegen

Na twee jaar van betrekkelijke rust 
rond het al of niet sluiten van zeven 
kerken in Nijmegen is de strijd rondom 
de definitieve keuze daarvan in alle 
hevigheid losgebarsten. Naast de 
keuzeperikelen rond de St. Stepha- 
nuskerk (1929 Pierre Cuypers junior) 
en de Christus Koningkerk (1936 A. 
Zwanniken) staan nu ook de vier 
kerken in de Emmaüsparochie ter 
discussie. In een rapport van het 
Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut 
(KASKI), over de financiële en bouw
kundige toestand van de kerken in 
Nijmegen uit 1984, wordt geadviseerd 
de hoofdkerk van de parochie, de SS 
Antonius- en Annakerk aan de Groene
straatkerk, binnen twee jaar te sluiten. 
De kerk zou een te groot achterstallig 
onderhoud kennen, waarvan de kosten 
niet meer door de ca 500 parochianen, 
die wekelijks de kerk bezoeken, kun
nen worden opgebracht. De Emmaüs
parochie verleende echter indertijd 
geen medewerking aan het totstand
komen van het rapport. Om wat voor 
bouwwerken gaat het en wat is anno 
1987 de feitelijke toestand rond deze 
gebouwen? Een overzicht.

DE ST.-ANTONIUS- EN ANNAKERK

De Rotterdamse koopman J.P. Grewen 
had een vurige devotie voor St. Anto
nius. Van het geld dat hij verdiende in 
de effectenhandel liet hij, verspreid 
over het hele land, kerken bouwen 
gewijd aan deze heilige, waarlangs hij 
tijdens de zomermaanden een pel
grimstocht maakte. Voor de bouw van 
deze kerken had hij een vast architec
tenbureau: dat van E.J. Margry. Dit 
ontwierp van 1865-1869 te Rotterdam 
de eerste van deze kerken. In 1880 
associeerde E.J. Margry zich met zijn 
broer A.A.J. Margry en J.M. Snickers. 
De SS Antonius en Annakerk werd in 
1909 ontworpen door A.A.J. Margry 
(1857-1911) en ingewijd op 8 augustus 
1910. Deze architect liet zich bij zijn 
ontwerpen inspireren door de vormen
taal van de vroege Franse gotiek. Als 
leerling van P.J.H. Cuypers richtte hij 
zich op diens, intussen traditioneel 
geworden, kruis-basiliektype. Echter 
rond 1910 was er al heel wat veran
derd binnen de kerk ten aanzien van 
de liturgie. De H.Eucharistie was van

een in mysterieën verhuld sacrament 
tot zichtbaar middelpunt geworden van 
de Katholieke geloofsbelevenis en - 
belijdenis; een gebeurtenis die vroeg 
om een wijd schip, zodat de parochia
nen niet door de pilaren in hun blik op 
het altaar gehinderd zouden worden. In 
de SS Antonius- en Annakerk zijn 
daarom de pilaren van de scheibogen 
naar de zijschepen wijd uit elkaar gezet 
en zijn schip- en transeptruimte wijd 
uitgevoerd. Wie de kerk binnengaat 
waant zich in een kathedrale ruimte.
De constructieve elementen, zoals 
pijlers, colonnetten en ribben zijn 
uitgevoerd in okergele baksteen. De 
tussenliggende muurvlakken zijn 
witgepleisterd, hetgeen het effect van 
wijdsheid en rijzigheid van het gebouw 
vergroot. Slechts de pilaren in het 
middenschip zijn van natuursteen. Ze 
dragen in het kapiteel gestileerde 
eikenbladeren, symbool voor de triom
ferende kerk. Zo zijn de constructieve 
elementen in de architectuur tevens de

decoratieve. Door het creëren van een 
zijbeuk aan de oostzijde van het 
transept en het verspringen van de 
kapellen tot de koorpartij is de architec
tuur van de kerk zeer levendig, zowel 
wat interieur als exterieur betreft. De 
levendigheid van het uitwendige wordt 
nog eens benadrukt door de frontpartij 
welke bestaat uit twee torens van 
verschillende hoogte en vorm die een 
monumentale ingangspartij flankeren.
In het interieur wordt ze benadrukt door 
het gebruik van spitsboogvensters met 
rosetten in de lichtbeuk en tripletten in 
de zijbeuken.
De kerk bevat ook vele waardevolle 
kunstschatten. Tot de belangrijkste 
daarvan behoren een preekstoel en 
biechtstoelen van de Bossche beeld
houwer H. van der Geld (1910) en 
gebrandschilderde ramen van de hand 
van Frans Nicolas uit Roermond 
(1912).

Toen de kerk in 1909 gebouwd werd

lag het buurtschap St. Anna nog ver 
buiten Nijmegen. De kerk rees aan de 
vlakke westelijke horizon op als een 
berg uit het landschap. “Een heuvel 
gewijd aan de H. Antonius” heette het 
en menige Nijmegenaar hield in het 
weekeinde een ‘pelgrimstocht’ naar die 
heuvel.

DE ANDERE DRIE KERKEN

De Emmaüsparochie bestaat naast de 
SS Antonius- en Annakerk uit nog drie 
kerken. De O.L. Vrouwe van Lourdes- 
kerk aan de Hatertseweg werd ge
bouwd in 1925 naar het ontwerp van 
de Haagsche architect H. Tunnissen. 
Het front van de kerk werd nimmer 
voltooid. De architectuurwaarde van de 
kerk is, kunsthistorisch gezien, beperkt. 
In de invertaris zijn wel voorwerpen te 
vinden van kunsthistorisch belang. Met 
name de reliëfs van de twaalf aposte
len van Ernst Voorhoeve zijn zeer de 
moeite waard. Daarnaast is er een 
relief van N. van Egber en een Maria- 
altaar van de beeldhouwer Schutz uit ‘s 
Herto genbosch. De overige twee 
kerken, de O.L. Vrouwe van Fatima 
(1957 J. van Veen) en de H. Harten
kerk, Goffert, (1963 J. Strik) zijn type
rend voor de jaren ‘50. Eerstgenoemde 
is een basilicabouw uit baksteen, sober 
van architectuur, waarvan het Pels
orgel (Alkmaar 1957) geroemd wordt 
om zijn mooie toonzetting. De tweede 
is een zgn. “Beckerskerk", d.w.z. een 
hal van ijzer en glas met bakstenen 
muren, die multifunctioneel te gebrui
ken is.
Naast het kunsthistorisch belang der 
betrokken kerken werpt de vraag zich 
op in hoeverre ze kunnen fungeren als 
centrum of uitwijkplaats voor de paro
chianen wanneer een van de andere 
gesloten wordt. De SS Antonius- en 
Annakerk is onbetwist het centrum van 
de Emmaüsparochie. Gelovigen uit de 
drie andere parochiedelen zijn altijd 
bereid naar deze kerk te gaan. Er zijn 
duidelijke aanwijzingen dat de andere 
drie kerken deze centrale rol niet kun
nen vervullen. De Fatimakerk is intus
sen op zondagen reeds gesloten van
wege de lage bezettingsgraad op die 
dag.
Tenslotte is er nog een belangrijk 
aspect aan deze zaak, die de keuze 
tussen de eventueel te sluiten kerken 
benvloedt. Voor zowel de H.Hartkerk 
als de O.L.-Vrouwe-van-Fatima is een 
nieuwe bestemming zeer goed moge
lijk. Men kan er woningen in bouwen, 
sportaccomodatie van maken of de 
ruimten gebruiken als muziekoefen- 
lokalen, voor welke laatstgenoemde 
activiteit in Nijmegen vele groepen in 
de rij staan.

ARGUMENTATIE

In dit licht is het merkwaardig dat het 
kerkbestuur van de Emmaüsparochie 
toch blijft vasthouden aan sluiting van 
de Antonius- en Annakerk. Het wil dit 
omdat de kerk de grootste en de 
duurste in onderhoud is. Met de op
brengst van het terrein waarop de kerk 
gebouwd is, wil men bovendien paro- 3534



chiewerk in de andere drie parochie- 
delen veilig stellen. In een klaagzang 
over de financiële toestand van de 
Emma/ sparochie wordt alle schuld 
van het tekort van de parochie gescho
ven op de SS Antonius- en Annakerk. 
Restauratie van de kerk zou volgens 
het vluchtige onderzoek van het Dio
cesaan Bouwbureau ‘s-Hertogenbosch 
ƒ 400.000,- bedragen, aldus de 
Parochiekrant van 26 maart 1987. 
Vergeten wordt echter dat het paro
chiebestuur de laatste vijftien jaar 
nauwelijks iets heeft gedaan aan het 
onderhoud van de kerk. In dezelfde 
parochiekrant wordt gesuggereerd da, 
het gebouw nie, meer in het kerkbeeld 
van onze tijd past. Deze opvatting is 
volkomen achterhaald. He, zeer 
bevredigend functioneren van onder 
meer de (eveneens neo- gotische) St. 
Martinuskerk te Sneek getuigt daarvan. 
Geschrokken van het verzet van de 
parochianen tegen de sluiting van de 
kerk heeft het parochiebestuur nu 
opnieuw een ‘onafhankelijke’ commis
sie geinstalleerd om een overlevings- 
model op te stellen voor de parochie. 
Resultaat: sluit drie kerken en hou 
alleen de O.L.-Vrouwe-van-Lourdes in 
stand. Richt een kapelletje in in he, 
Aloysiusgebouw elders in de wijk en 
laat verder de pastorieën van de 
kerken staan als geestelijke steun
punten. Begin juni werd dit voorstel 
door he, bisdom ‘s-Hertogenbosch 
afgewezen.

STICHTING BEHOUD 
GROENESTRAATKERK

De gemeentelijke monumentencom
missie heeft intussen de SS Antonius- 
en Annakerk op de voorlopige monu
mentenlijst geplaatst. Definitieve 
plaatsing hangt af van de onderhande- 
lingen die het parochiebestuur over de 
toekomstige exploitatie voer, met het 
bisdom. Het bisdom is bereid ,e bemid
delen in de kwestie van de restauratie
kosten tussen kerkbestuur en de 
provincie. Zij wil met een financiële 
bijdrage over de brug komen als 
andere instanties dit ook doen. Hiertoe 
behoort ook de gemeente Nijmegen die 
reeds het kloosterhuis en de scho-len 
die achter de kerk liggen (eveneens 
ontworpen door A.A.J.Margry) heeft 
aangekocht. Eind 1987 start de reno
vatie van deze gebouwen.
Tegen de achtergrond van een drei
gende sluiting hebben verontruste 
parochianen de Stichting Behoud 
Groenestraatkerk opgericht. Er is een 
commissie van aanbeveling gevormd 
waarin drie gebroeders Margry en 
leden van het Cuypers Genootschap 
zitting hebben. Commissielid A. van 
Roekel heeft i.v.m. het 75 jarig bestaan 
van de kerk een tentoonstelling 
ingericht over de kerk, en ook een boek 
over gebouw en parochie laten 
verschijnen. Met de handtekeningen 
van meer dan 800 sympatisanten en 
een opbrengst van a 3000,- van het 
boek (waaraan het parochiebestuur 
overigens alle medewerking onthield) 
staat de stichting in de startblokken om 
haar werk te beginnen.
Wie de stichting wil steunen kan daar
voor contact opnemen met de secre-

4

taris: A. van Roekel, Oude Groene- 
woudseweg 278, 6524 WT, Nijmegen 
(080-239287).

AFBEELDINGEN

1 De fron,gevel van de SS Antonius- 
en Annakerk ,e Nijmegen, in de volks
mond Groenestraatkerk genoemd.
Deze werd ontworpen door A.J.J. 
Margry (1857-1911) in 1910. (Foto: 
Peter Bersch; Katholieke Universiteit 
Nijmegen)

2 Interieur van de Groenestraatkerk ,e 
Nijmegen. (Foto: Peter Bersch; 
Katholieke Universiteit Nijmegen)

3 Detail van de lichtbeuk met het fijn 
gedetailleerde triforium. (Foto: Peter 
Bersch; Katholieke Universiteit 
Nijmegen)

4 De preekstoel in de Groenestraatkerk 
te Nijmegen van Hendrik van der Geld 
uit 1910. (Foto: Peter Bersch; 
Katholieke Universiteit Nijmegen)
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De H.Hartschool te Sevenum van 
architect Caspar Franssen

De initiatiefgroep “Hart voor het H.Hart" 
te Sevenum verzocht het CG een 
kunsthistorische waardebepaling te 
verrichten van de voormalige H.Hart
school aldaar: één van de weinige 
bekende profane gebouwen, c.q. 
scholen van de Roermondse architect 
Caspar Franssen, leerling van P.J.H. 
Cuypers. Na een ai jaren durende 
controverse met de huidige eigenaar, 
de gemeente, meende de groep dat 
het ‘monumentale' argument nog te 
weinig gehoord was. Hoewel drie 
haalbaarheidsstudies de mogelijkheid 
tot herbestemming volop aantoonden, 
en het gebouw dankzij de vrijwilligers 
en de huurders nog altijd in goede 
staat verkeert, is de gemeente vast 
blijven houden aan haar eerste plan
nen tot sloop. Na diverse voorstellen 
heeft men gekozen voor het ter plekke 
oprichten van aanleunwoningen; 
dit in het kader van het beleid om 
oudere mensen langer zelfstandig te 
doen blijven. Zo raakt de gemeente 
niet alleen een in haar ogen ongewenst 
monument kwijt, maar heeft ze tevens 
in een klap de Sevenumse senioren 
tegen de ‘behoudzuchtige’ initiatief
groep uitgespeeld. De kreet van de 
wethouder dat hij meer hield van oude 
mensen dan van oude gebouwen, 
typeert het niveau van de besluitvor
ming. Aldus kwam een einde aan de 
bestaande concensus over het behoud 
van dit stukje dorpsbeeld. Het CG 
schreef:

“De H.Hartschool vormt een typische 
afgeleide van de zgn. ‘Oudhollandsche’ 
stijl, die Cuypers ontwikkeld had voor 
profane architectuur en ontleende aan 
de zijns inziens nog gotisch gemunte, 
vroeg-renaissancistische bouwkunst in 
Nederland. De beroemdste en vermoe
delijk ook meest luxueuse voorbeelden 
daarvan vormen het Rijksmuseum en 
het Centraal Station te Amsterdam. Op 
sobere maar doordachte wijze vertaald 
in deze streekschool van de Zusters 
van de Goddelijke Voorzienigheid uit 
Steyl, houdt Franssen vast aan het 
stramien dat Cuypers senior en zijn 
zoon Jos. over het algemeen hanteer
den bij gebouwen van aanverwante 
onderwijscongregaties, zoals bijvoor
beeld het Ursulinencomplex te Echt.
Als saillant detail mag gelden het 
identieke H.Hartbeeld in de gevels van 
de respectievelijke complexen, alsme
de van de Ursulinenkapel te Roer
mond. Dit werd als niet onverdienstelijk 
serieprodukt door de kunstwerkplaat- 
sen van Cuypers & Stoltzenberg gele
verd.
In Sevenum zijn ‘Oudhollandsche’ 
elementen herkenbaar onder meer via 
de boogtrommels boven de vensters, 
die met mozaiekachtig metselwerk in 
verschillende varianten ‘gemaasd’ zijn. 
Voorts in de horizontale accentuering 
door toepassing van ‘speklagen’, d.w.z. 
afwijkend gekleurde banden van bak
steen - in dit geval ‘oranje’ - die samen
vallen met de roedeverdeling van de 
vensters. Deze laatste zijn opmerkelijk

genoeg nog origineel, met hardstenen 
plinten die afgewerkt zijn met een 
frijnslag ter voorkoming van verwering. 
Zelfs de siermotiefjes in het hout van 
de sponningen en kozijnen zijn nog 
oorspronkelijk, hetgeen ook opgaat 
voor de gemetselde omlijsting die 
- rond van profiel - wordt voortgezet 
langs de boogtrommels. Typisch Cuy- 
periaans en samenhangend met zijn 
promotie van baksteen tot een vol
waardig bouwmateriaal, zijn de friezen 
langs de dakgoot bestaande uit een 
dubbele reeks ‘muizetandjes’ en een 
kabelrand.

Het schema van de door het H.Hart
beeld gemarkeerde, representatieve 
topgevel met de ernaast gelegen 
toegangspartij van het oudste gedeelte 
van de school is door Franssen ont
leend aan de Teekenschool aan de 
Godsweerdersingel te Roermond, die 
onder supervisie van Cuypers ontwor
pen en gebouwd werd. Franssen vulde 
dit nader in conform de ‘betekenis
dragende’ functie van het gebouw als 
instituut van een onderwijscongregatie. 
Zo bevindt zich in de hiërarchisch 
ietwat naar voren springende topgevel 
het ‘sacrale’ trinitasmotief met als 
dominerend element de spitsbogige nis 
met het H.Hartbeeld, geflankeerd door 
twee dito vensters. Twee gemetselde 
ruitvormige decoraties aan weerszijden 
van dit motief vormen de finishing 
touch. Door de krachtige proportione- 
ring van vensters, waterlijsten, spek
lagen en het trinitasmotief vormt deze 
gevel de blik vanger van het complex. 
Naast de topgevel wordt de - binnen de 
straatwand vlak gehouden -toegang 
annex trappenhal aangekondigd door 
benadrukking van het eigenlijke portaal 
via de neogotische tweelichtvensters 
en het ronde raam of de oculus. Zo is 
tevens de lichtvoorziening in de hal 
geregeld. Franssen heeft dit motief, dat 
het strenge ritme van de door vensters 
en speklagen gelede wand doorbreekt, 
op doordachte wijze toegepast door het 
strikt binnen de horizontale banden een 
plaats te geven. Daardoor vormt het 
een pittig accent binnen dit ritme. 
Bovendien is het evenals de gehele 
decoratieve invulling van de gevels 
exemplarisch voor het ‘rationele’ bou
wen van Cuypers’school, waar voorop 
stond dat functioneel gedicteerde ele
menten als deuren, ramen, etc., door 
decoratieve oplossingen uitgedrukt 
dienden te worden.
Opmerkelijk genoeg wordt het schema 
van de vroegere toegang bij de latere 
uitbreiding door Franssen herhaald en 
in een nieuw architectonisch kader 
geplaatst - te weten een tweede, ietwat 
naar voren springende topgevel - om 
de nieuwe hoofdingang te markeren.
De muurgeleding wordt in hetzelfde 
ritme van vensters en speklagen 
voortgezet, terwijl daarnaast bovendien 
de met een loden (?) pinakeltje afge
werkte dakkapellen grote continuïteit 
aan de straatwand verlenen. Zo past 
ook het vergroten van een bestaand 
volume conform het reeds aanwezige 
stramien in het rationele en functionele 
bouwen van Cuypers’school.
Dit valt ook op bij de uitbreidingen aan 

I de achterzijde van het complex, die

I van meet af aan al een wat soberder 
aanblik getoond heeft. Vermoedelijk 
niet alleen ter onderscheid van de 
representatieve voorgevel, maar ook 
met het oog op de kwetsbaarheid ten 
gevolge van spelende schoolkinderen. 
Het meest opmerkelijke element aan 
die kant is de sanitaire toren. Kennelijk 
verlegen om een adequate bouwvorm 
voor deze uiterst functionele voorzie
ning heeft Franssen een bijzonder 
pragmatische oplossing bedacht door 
de toiletten in een torenblok op te 
nemen. Dit had als voordeel dat 
aanvoer van water en afvoer op
- vermoedelijk toen - een beerput op 
effeciënte wijze gerealiseerd konden 
worden.
De hierboven schetsmatig aangegeven 
kwaliteiten van de H.Hartschool geven 
alle reden om het complex op provin
ciaal, en dus zeker op locaal niveau, 
een monumentale status toe te ken
nen. Dat bij een herbestemmingsplan 
deze niet alle ontzien kunnen worden 
ligt voor de hand, maar dat mag toch 
niet als argument gehanteerd worden 
ten behoeve van volledige sloop. Ook 
ten opzichte van de zusters lijkt ons dat 
niet correct, daar deze indertijd afgaan
de op een vertrouwenwekkende over
heid het complex mede als instelling
- als school! - verkocht hebben, in de 
mening dat het alszodanig ook zou 
blijven functioneren. Voor hen zal het al 
een schok zijn geweest dat het gebouw 
van zijn raison d’étre beroofd werd, laat 
staan de gedachte aan totale 
vernietiging. Zij waren niet zo-maar de 
eersten die de adhaesieactie tot 
behoud ondersteunden. Zo moet 
helaas al te vaak geconstateerd 
worden dat instanties hun petten van 
overheid en eigenaar lukraak verwis
selen, wanneer het behoud van de 
gebouwde omgeving op het spel staat.”

BvHH

De Gashouder van Dedemsvaart

Zoals bekend houdt het CG zich 
krachtens zijn doelstellingen ook met 
industriële archeologie bezig uit de 
periode 1800-1940. Bleef dit tot op 
heden hoofdzakelijk beperkt tot de 
categorie spoorwegarchitectuur - het 
depotgebouw van het ARA en de 
machinekamer van Hoofdgebouw II 
van het AZU-complex daargelaten - op 
verzoek van het Genootschap voor 
Industrieel Archeologisch Geïnteres
seerden [GIAG] te Hardenberg betuig
de het CG steun aan het initiatief tot 
behoud van de gashouder te Dedems
vaart. Het CG schreef zowel de ge
meente als het gasbedrijf:

“Met grote belangstelling hebben wij 
kennisgenomen van het initiatief van 
het GIAG om de enige nog in bedrijf 
zijnde gashouder in Nederland, gele
gen bij Dedemsvaart in de gemeente 
Avereerst, van sloop te redden. Wij 
onderschrijven van harte de reeds te 
berde gebrachte argumenten, te we

ten: de zeldzaamheid van het object 
als een van de ca acht nog bestaande 
gashouders in Nederland, en zijn 
betekenis als tastbaar uitvloeisel van 
ons industriële verleden en de daar
mee gepaard gaande ontwikkeling van 
de infrastructuur. Wij zouden daaraan 
willen toevoegen dat de gashouder ook 
van grote betekenis is voor het aanzien 
van de omgeving. Door zijn domineren
de omvang is hij ‘landschappelijke’ 
gezien beeldbepalend. Dit beeld zal in 
de toekomst eenzelfde waarde krijgen 
als dat van de weinig overgebleven 
molens in ons land, wier betekenis 
thans algemene erkenning ondervindt. 
Daar elders hergebruik van gashou
ders mogelijk is gebleken, zou het 
spijtig zijn dit monument te vernietigen 
eer dit ‘emancipatieproces’ zijn beslag 
heeft kunnen krijgen.’’

Een definitieve beslissing van de over
heid en het gasbedrijf wordt afgewacht. 
Het GIAG heeft een brochure uitgege
ven: “Gashouders in Nederland”, dat 
men kan aanvragen bij het secreta
riaat: Oosteinde 13, 7772 CA 
Hardenberg (05232-61786).

BvHH

En wat dies meer zij...

Het station van Echt, waarover we in 
de Rafelrand van de vorige Sluitsteen 
(p.31-32) publiceerden, is gered. De 
NS is definitief omgegaan, toen vast
stond dat de bovenwoning zonder 
noemenswaardige problemen in twee 
eengezinswoningen (HAT-eenheden) 
verbouwd kon worden, hetgeen ver- 
huurtechnisch aantrekkelijk bleek te 
zijn. Wat echter de doorslag gaf was 
dat de gemeente Echt een garantie- 
subsidie van ƒ 6000,- per jaar voteer
de om het exploitatieverschil tussen het 
bestaande gebouw en de nieuw-bouw 
te compenseren, voor het geval de 
huuropbrengsten dat niet geheel 
zouden dekken. Aangezien dit bedrag 
een tamelijk gechargeerd beeld geeft 
van het werkelijke verschil, dat vrijwel 
zeker lager uit zal vallen, lijkt de toe
komst van het station gewaarborgd.
In hetzelfde stadje, of liever in het aan
grenzende gehucht Pey, juist aan de 
andere kant van de spoorlijn, werd 
verleden jaar de 125-jaar oude 
Cuypers-kerk gecompleteerd met een 
nieuw spits. We berichtten daarover 
eerder in de Rafelrand van De Sluit
steen nr 1, 1986 (p.33-34). Dankzij de 
inzet van het plaatselijke bedrijfsleven 
en de bevolking, om de overheid niet te 
vergeten, lukte het om het authentieke 
beeld van een klein, maar rijzig kerk
gebouw met een ranke toren te her
stellen. Niet alleen vanwege dit recente 
gebeuren, maar vooral ook vanwege 
haar interessante bouwgeschiedenis 
en vormgeving verdient deze vroege 
Cuypers-kerk het dat er zo langzamer
hand een monografie aan gewijd zal 
worden.
Slaagde men er in Pey in om een

Cuyperstoren te herstellen, in Vlaardin- 
gen speelde men klaar om er een te 
behouden. Ook daarover schreven we 
eerder in de Rafelrand van De Sluit
steen nr 1, 1986 (35-36). Aanvankelijk 
reageerde de gemeente positief op het 
voorstel van het CG om de kerktoren 
op te knappen in het kader van de 
terugploegregeling. Dit plan liep helaas 
stuk bij gebrek aan langdurig werke
loze voegers en steigerbouwers. 
Niettemin besloot de gemeenteraad, 
ondanks het voorstel tot sloop van het 
college van B&W, om een bedrag van 
bijna 3,5 ton ter beschikking te stellen 
voor de consolidatie van dit markante 
symbool. Sloop van deze architectuur 
zou ca 1,5 ton gekost hebben. Voor 
een meerderheid reden te over om het 
toch al nagenoeg torenloze silhouet 
van Vlaardingen niet verder te verar
men.
Hoewel we de volgende keer meer 
aandacht zullen besteden aan het 
geslaagde initiatief om de Missiekapel 
in het Limburgse Heythuizen te redden 
(zie de Rafelrand van De Sluitsteen nr 
1, 1986, 37-39), willen we onze leden 
dit heugelijke nieuws nu niet onthou
den. Het CG heeft in de verwikkelingen 
rond deze neoclassicistische kapel op 
een cruciaal moment in kunnen grijpen 
door kroonberoep in te stellen tegen de 
sloopvergunning voor dit gebouw, die 
door het verstrijken van de termijn 
- ingevolge art.14 van de monumenten
wet - automatisch was vrijgekomen. 
Daarna kon een stichting Vrienden van 
de Missiekapel, opgericht uit Heem- 
schut-Limburg, initiatieven ontwikkelen 
om de kapel te herstellen. Na talloze 
moeilijkheden, die uiteindelijk opgelost 
konden worden dankzij een voortreffe
lijke coördinatie tussen de stichting 
Vrienden en de afdeling Juridische 
Zaken van Monumentenzorg, werd de 
kapel door de gemeente aan de stich
ting overgedragen. De fondsenwerving 
voor de restauratie loopt inmiddels 
voorspoedig, zodat men verwacht in de 
loop van september met het karwei te 
kunnen beginnen.
Een andere gemeenschappelijke 
onderneming van het CG en de Bond 
Heemschut werd opgezet door Willem 
Jan Pantus uit Nijmegen. Het betreft de 
al enige jaren durende strijd rond het 
historische landhuis Oud-Heyendaal, 
onderdeel van het complex van de 
Katholieke Universiteit aldaar. Terwijl 
de universiteit op soms ronduit slinkse 
wijze sloop tracht door te zetten, wordt 
door monumentenzorgers het ene na 
het andere rapport geleverd, waaruit de 
waarde van dit bouwwerk blijkt. 
Sluitstuk vormt het bouwtechnische 
verslag van dr ir E.J.Hoogenberk, dat 
tesamen met dat van het stationnetje te 
Echt mogelijk werd gemaakt door een 
donatie van CG-lid, dr ir H. Hoe-stra, 
die zich ook voor Oud-Heyendael warm 
maakte. De conclusie is dat met een 
bedrag van 4 ton - voor een monu
ment een relatief lage som - dit object 
een herbestemming kan ondergaan, 
waarmee het voor de toekomst behou
den blijft. Over de architectuurhistori
sche waarde schreef Pantus: “Het 
witgepleisterde blokvormige pand met 
een boerderijachtig gedeelte onder een 
laag afhangend schilddak ligt in de

zichtas van een lange dubbele beuken
laan van respektabele ouderdom. Het 
vormde zeker vanaf de 17de eeuw het 
middelpunt van het landgoed Heyen- 
dael, dat al in 1532 voor het eerst ge
noemd wordt. Burgemeesters, adelijke 
personen en welgestelde kooplieden 
woonden er, totdat het in 1912 in 
handen kwam van de margarine- 
fabrikant Jurgens. Hij liet op enige 
afstand van het oude huis in datzelfde 
jaar door architekt Charles Estourgie 
een nieuwe villa bouwen, die eveneens 
onder scherp protest van de Katholieke 
Universiteit enige jaren geleden op de 
rijkslijst van beschermde monumenten 
geplaatst werd. De erven Jurgens 
verkochten het landgoed met de beide 
huizen in 1949 aan de Sint Radboud- 
stichting, die er haar universiteit ves
tigde. Van het 17de-eeuwse huis zijn 
nog de gewelfde kelders over. De 
bouwmassa van Oud-Heyendael 
dateert uit de 18de-eeuw, terwijl een 
verbouwing in 1889 het pand zijn 
huidige uiterlijk verschafte. In een van 
de kelders bevindt zich nog een ge
denksteen met de namen van oude 
Nijmeegse families en het jaartal 
1799.” De afloop van de actie wordt 
met spanning afgewacht.
In Nijmegen leverden tot slot Wies van 
Leeuwen en Erik Dolné een beknopte 
inventarisatie van de grafmonumenten 
op het bedreigde gedeelte van de één 
eeuw oude RK begraafplaats aan de 
Daalseweg te Nijmegen. De stichting 
tot behartiging van de belangen van de 
nabestaanden van de aldaar begraven 
overledenen heeft getracht de ge
meente Nijmegen te overtuigen, dat 
een groter gedeelte dan in het te 
wijzigen bestemmingsplan is voorzien, 
als historische begraafplaats bewaard 
moet blijven. Men stelt in een schrijven 
aan het ministerie van WVC: “Alhoewel 
het te handhaven centrale gedeelte de 
historisch en aesthetisch meest waar
devolle grafmonumenten en oude 
bomen en planten omvat, rijst toch de 
vraag of behoud van dit bij uitstek 
culturele erfgoed door genoemd be
stemmingsplan voldoende verzekerd 
is.” Daarom heeft de stichting de 
minister van WVC verzocht om de 
belangrijkste grafstenen op de monu
mentenlijst te plaatsen. Dit alles in het 
kader van het tamelijk recente beleid 
van de minister om cultuurhistorisch 
waardevolle begraaflaatsen en graf
monumenten voor de toekomst te 
behouden. De minister maakte zijn 
voornemens bij missive van 11 sep
tember 1985 - MMA/MO U 1739 II - 
aan alle Nederlandse gemeenten 
bekend. Nu in onze tijd veel van derge
lijke begraafplaatsen ‘opgeruimd' gaan 
worden - men denke bijvoorbeeld aan 
Utrecht en Horst - ziet het er inderdaad 
naar uit dat een gecoördineerd beleid 
met landelijke beschermingscriteria niet 
langer gemist kan worden.

BvHH

* Deze rubriek staat onder redactie van 
het bestuur
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