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Korte berichten // Norman Vervat

Cuypersgenootschap naar rechter 
voor flats Oost-Sidelinge
Recent heeft het Cuypersgenootschap 
bij de rechtbank te Rotterdam beroep 
aangetekend om de vier woonblokken 
aan Oost-Sidelinge 17 tot en met 87 te 
Rotterdam te redden. Begin 2021 heeft de 
gemeente ons bezwaar tegen de afwijzing 
van de monumentenstatus afgewezen. 
Gezien het unieke karakter van de 
gebouwen is besloten om de zaak verder 
te zetten bij de rechtbank.

Om de naoorlogse woningnood te 
bestrijden experimenteert men vanaf de 
jaren veertig met nieuwe bouwsystemen 
om snel en goed grote aantallen woningen 
te realiseren. De woningen aan Oost-
Sidelinge zijn een zeer goed en gaaf 
behouden voorbeeld van dergelijke 
experimentele woningbouw. Kenmerkend 
is hier het gebruik van schokbeton. Het 
complex is ontworpen door de architecten 
Wijmer & Breukelman en uitgevoerd door 

de Rotterdamse aannemer Van Waning. 
Als goed en gaaf behouden voorbeeld 

van naoorlogse systeembouw hebben de 
genoemde blokken een grote architectuur- 
en cultuurhistorische waarde voor 
Rotterdam. Omdat bijna alle vergelijkbare 
woningbouw inmiddels is gesloopt 
hebben de blokken ook (landelijk) een 
zeer grote zeldzaamheidswaarde. De 
woningen zijn dan ook reeds sinds 2007 in 
beeld als gemeentelijk monument. Op het 
moment dat de blokken door de huidige 
eigenaar werden overgenomen was dit 
reeds duidelijk. Vanwege de voorgenomen 
sloop-nieuwbouw van de eigenaar is 
de monumentenstatus afgewezen. De 
gemeente constateert in haar besluit dat 
de blokken wel te renoveren zijn, maar dat 
dit volgens de eigenaar niet de kwaliteit 
oplevert die gewenst is voor de toekomst. 
De zitting bij de rechtbank is vermoedelijk 
na de zomer.

Aandacht voor het 
Baudartiuscollege te Zutphen
Heemschut en het Cuypersgenootschap 
hebben recent hun zorgen 
uitgesproken over de toekomst van het 
Baudartiuscollege, Isendoornstraat 1 te 
Zutphen. Wij hebben vernomen dat het 
gebouw vrij zal komen, zoals te lezen valt 
in het door de gemeente gepresenteerde 
“structuurbeeld Klein Vaticaan” als 
onderdeel van het programma Krachtig 

inhoud
Korte berichten 3 // Algemene Begraafplaats Muiderberg Monument 5  // K.P. Tholens 
en rooms-katholieke kerk De Liefde te Amsterdam 12 // Boekbesprekingen 16 // 
“100 jaar na Cuypers” thematentoonstelling met nieuwe film 22 // Cuypersjaar 
Roermond 23 // contributiebetaling 24 //

Flats Oost-Sidelinge.
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Zutphen-programma Binnenstad. 
Het Baudartiuscollege is in de jaren 

1949-1951 gebouwd als Christelijk Lyceum 
naar ontwerp van het architectenbureau 
Rotshuizen en Wind uit Arnhem. Dit 
architectenbureau – opgericht door 
E.J. Rotshuizen - heeft naam gemaakt 
als ontwerper van christelijke scholen, 
kerkgebouwen en zorginstellingen. In 
de jaren twintig en dertig werkt men 
onder invloed van moderne stromingen 
als de Haagse School en Amsterdamse 
School. Later gaat het bureau in een meer 
traditionele trant werken. Een groot aantal 
werken van dit architectenbureau is reeds 
aangewezen tot monument.

Het Baudartiuscollege is met haar 
sobere en verfijnd gedetailleerde 
architectuur een fraai voorbeeld van een 
meer traditionalistische architectuur 
met moderne elementen uit de 
wederopbouwperiode. Het gebouw 
heeft al vrij snel na de oplevering enkele 
uitbreidingen gekregen en is vrij gaaf 
behouden. Door de sloop van andere 
naoorlogse scholen heeft het gebouw voor 
Zutphen een grote zeldzaamheidswaarde. 
Hergebruik als woongebouw lijkt in dit 
geval goed mogelijk.

Verzet tegen mogelijke sloop Gevers 
Deutz Terweeschool te Oegstgeest
Het Cuypersgenootschap en Heemschut 
zijn bezorgd over de toekomst van 
de Gevers Deutz Terweeschool aan 
de Terweeweg te Oegstgeest. Op dit 
moment wordt er nagedacht over een 
modernisering van het monumentale 
schoolgebouw. Daarbij wordt gekeken 
naar de mogelijkheden van renovatie, 
maar sloop is ook een optie.

Het schoolgebouw is in de jaren 
twintig gebouwd naar ontwerp van 

architect A.T. Kraan. Het is opgetrokken 
in de stijl van de Amsterdamse School 
en valt op door haar robuuste toren 
en indrukwekkende kappen met rode 
pannen. Het schoolgebouw is met zijn 
opvallende architectuur en toren uniek en 
beeldbepalend voor Oegstgeest. 

Onze organisaties begrijpen dat het 
gebouw aangepast dient te worden aan 
de veranderende eisen van het onderwijs 
en dat er dus met een open blik naar de 
toekomst van het gebouw gekeken wordt. 
Wij hebben de gemeente echter verzocht 
om alleen verder onderzoek te doen 
naar scenario’s met behoud en renovatie. 
Ervaringen elders in den lande leren dat 
het met slimme oplossingen goed mogelijk 
is om monumentale schoolgebouwen een 
nieuwe toekomst te geven.

Verbetering situatie voormalige 
Vakschool voor Meisjes in Zutphen

Al geruime tijd spannen het 
Cuypersgenootschap, Heemschut en de 
lokale Stichting de Oude HBS zich in 
voor het behoud van de naar ontwerp 
van architect J.H.W. Leliman in 1920-
1921 gebouwde Vakschool voor Meisjes 
aan het Vispoortplein te Zutphen. Dit 
voor Zutphen belangrijke gebouw zit 
in de gevarenzone door de verkoop 
aan een ontwikkelaar met plannen 

Vakschool voor Meisjes Zutphen, 1921. 
Prentbriefkaart Regionaal Archief Zutphen.
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voor grootschalige woningbouw. Het 
voorgestelde woningbouwprogramma 
zou niet in de school passen en daarom 
koos men voor volledige of gedeeltelijke 
sloop. Hoewel het gebouw op een 
gezichtsbepalende plek aan de rand van 
de middeleeuwse binnenstad is gesitueerd 
stonden de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden een grootschalige 
ontwikkeling niet in de weg. Mede dankzij 
onze langdurige lobby heeft het College 

van B&W van Zutphen eind 2020 besloten 
de stedenbouwkundige randvoorwaarden 
voor het gebied te wijzigen. Behoud 
van het gebouw is nu het uitgangspunt. 
De eigenaren van het voormalige 
schoolgebouw zijn verbolgen over deze 
koerswijziging. We zijn benieuwd of het 
College zich zal blijven vasthouden aan de 
gewijzigde randvoorwaarden en blijven 
op onze hoede.

Algemene Begraafplaats Muiderberg Monument //

Jenny Bierenbroodspot-Rudolph

Onlangs heeft de gemeente Gooise Meren 
besloten de Algemene Begraafplaats aan 
de Badlaan in Muiderberg aan te wijzen tot 
gemeentelijk monument. In 2013 heeft het 
Cuypersgenootschap de gemeente in een 
brief op het belang van de begraafplaats 
gewezen. Daarbij werd aanbevolen om 
de begraafplaats te beschermen en een 
goed beheersplan op te stellen voor het 
behoud van het historische karakter van 
de begraafplaats. Hoewel de begraafplaats 
in het laatst van de achttiende eeuw tot 

stand kwam, en dus buiten onze statutaire 
doelstelling viel, was de aanwezigheid van 
een aantal bijzondere grafmonumenten, 
zoals dat van reder en scheepsbouwer 
Herman Frederik Groen van Waarder 
(1846-1904) en dat van de Amsterdamse 
burgemeester jhr.mr. C.J.A. den Tex 
(1824-1891), daartoe de aanleiding.

Geschiedenis
De directe aanleiding tot de stichting van 
de Nieuwe of Lutherse begraafplaats was 

Entree aan de Badlaan.
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de afscheiding in 1791 van de Hersteld 
Luthersen van de Lutherse gemeente, die 
daardoor hun begraafmogelijkheid in 
de beide Amsterdamse Lutherse kerken 
verloren. De stichter, de particuliere 
begrafenisondernemer en zadelmaker 
Tobias Kanth, koos voor Muiderberg 
vanwege de goede bereikbaarheid, 
namelijk per schip, en de droge grond 
hier, die het terrein geschikt maakte voor 
graven en de aanleg van grafkelders. Het 
terrein werd in 1792 aangekocht, waarna 
in 1794 de eerste begrafenis plaatsvond. In 
1797 zou ook Kanth zelf hier zijn laatste 
rustplaats vinden. In een advertentie 
in De Amsterdamsche Courant van 24 
september 1795 vestigden de directeuren 
van de begraafplaats er de aandacht op: 
“dat zij verscheide GRAVEN in gereedheid 
hebben, als ook eenige GRAF KELDERS 
[…] zo droog als of het in een Steenrots 
was uitgehouwen”; geïnteresseerden 
konden “het Plan van ’t Kerkhof ” bij 
Tobias Kanth opvragen. Genoemd 
plan is, net zomin als eventuele andere 
plattegronden en ontwerptekeningen van 
het oudste gedeelte, bewaard gebleven. 
De vroegste visuele bron is de kadastrale 
opmeting uit 1832. Vanaf de stichting tot 
1879, toen de begraafplaats in handen 
kwam van een NV, bleef de begraafplaats, 
die in 1813 nog was vergroot, in handen 
van particulieren. In 1956 nam de 
gemeente Muiden de begraafplaats, die 
intussen in 1939 de naam Protestantse 
Familiebegraafplaats had gekregen, voor 
het symbolische bedrag van één gulden 
over. Na deze overname volgde nog de 
hernoeming tot Algemene Begraafplaats. 

Indeling 
Het terrein heeft een langwerpige 
plattegrond, die in de lengte uit 

drie afzonderlijke gedeelten bestaat, 
samenhangend met de ontwikkeling van 
de begraafplaats. De smalle langgerekte 
stroken grond aan de beide langszijden 
van de begraafplaats zijn in gebruik 
genomen als grafvelden nadat het kerkhof 
in gemeentelijk handen kwam.

De ingang van de begraafplaats 
ligt nu aan de Badlaan en wordt daar 
afgesloten door een houten spijlenhek 
met daarin twee toegangen. Het hoge 
ijzeren toegangshek tussen gemetselde 
kolommen is de hoofdentree. 

Op het voorterrein staat de 
negentiende-eeuwse aula met veranda. 
In de zuidwestelijke hoek staat de 
dienstwoning uit 1962. Tussen beide 
gebouwen bevindt zich een houten 
pomp, die oorspronkelijk op de Brink 
van Muiderberg stond en bij de herbouw 
ingrijpend werd gerestaureerd. 

Voorbij het voorterrein verdeelt een 
lange en centraal gelegen lindenlaan 
geflankeerd door graven het tweede deel 
van het terrein. Ter weerszijden van deze 
laan liggen niervormige perken tussen 
slingerpaden; ter linkerzijde bevinden zich 
een aantal prominente grafmonumenten. 

Het achterste deel van de begraafplaats 
was de oorspronkelijke begraafplaats. Dat 
is hoger en in dit grafveld liggen de oudste, 
overwegend negentiende-eeuwse graven 
steen aan steen. Zij worden alle gedekt 
door zerken, waardoor dit gedeelte op 
een kerkvloer lijkt. Deze ‘kerkvloer’ wordt 
slechts onderbroken doordat in de loop 
der tijd graven zijn geruimd of zodanig 
vervallen dat de zerken zijn verwijderd. 
De lindenlaan, die voor dit oudste deel 
van de begraafplaats ligt, buigt vanwege 
het verschil in hoogte om naar rechts. 
Voorbij de ‘kerkvloer’ ligt nog een smalle 
strook met stéles en hoger opgetrokken 
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De kerkvloer.

Grafsteen van Jan Frederik Helmers (1767-1813).
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grafkelders, die vanaf het midden van de 
negentiende eeuw in gebruik is genomen. 
De opgaande grafmonumenten vormen 
een visuele begrenzing van het terrein aan 
de oostzijde.

Het bijzondere karakter van de 
begraafplaats aan de Badlaan
De begraafplaats aan de Badlaan te 
Muiderberg bezit nog een uitzonderlijke 
groot aantal grafmonumenten uit de 
verschillende perioden van haar bestaan. 
Daaronder valt een aantal uit de vroege 
negentiende eeuw, hetgeen uitzonderlijk 
is, omdat er in Nederland vrijwel geen 
zelfstandige begraafplaatsen voorkomen, 
die ouder zijn dan 1829. In dat jaar 
werden de steden met meer dan duizend 
inwoners wettelijk verplicht zogenaamde 
buitenbegraafplaatsen te stichten. Dit 
vanwege ‘onhygiënische’ begraven in 
de kerken en op de kerkhoven binnen 
hun bebouwde kom. Overigens vormde 
Amsterdam daarop een uitzondering, 
omdat het de hoofdstad om uiteenlopende 
redenen niet lukte vóór halverwege de 
jaren 1860 aan dit voorschrift te voldoen. 
Op de bij de kerken liggende kerkhoven 
in de plaatsen met minder dan duizend 
inwoners vinden we nog wel grafstenen 
uit het begin van de negentiende eeuw 
en vanzelfsprekend ook nóg oudere. Een 
groot ensemble van vroeg negentiende-
eeuwse grafstenen, zoals in Muiderberg 
is uitzonderlijk. Op de andere laat 
achttiende-eeuwse ‘Amsterdamse’ 
begraafplaats Rustoord in Diemen, langs 
de trekvaart naar Muiden en Naarden, is, 
op enige prominente grafstenen na, van 
haar negentiende-eeuwse geschiedenis 
weinig meer over en al helemaal niet van de 
vroegste periode. Ook deze begraafplaats 
werd door een particulier aangelegd, 

met het doel de Amsterdamse gegoede 
burgerij buiten de stad begraafruimte 
te verschaffen, eveneens vanwege de 
wenselijkheid hygiënischer te begraven 
dan gebruikelijk was. 

Ook in Muiderberg zijn in de loop 
der tijd graven geruimd. De nog vrijwel 
aaneengesloten liggende oude graven 
hier, waaronder een groot aantal van 
vóór 1830 en een aantal zeer kostbare 
grafstenen, doet denken aan één van de 
twee Nederlandse laat achttiende-eeuwse 
beroemde buitenbegraafplaatsen met de 
naam Ter Navolging. De eerste Nederlandse 
particuliere buitenbegraafplaats met 
die naam uit 1780 bevindt zich in de 
Scheveningse duinen. Aan haar stichting 
en die van Ter Navolging in Tiel uit 1786 
ging de in de loop van de achttiende 
eeuw ontstane hygiënistische beweging 
vooraf, die uiteindelijk leidde tot het 
hierboven genoemde Koninklijke 
Besluit dat vanaf 1829 ‘onhygiënisch’ 
begraven verbood. Kenmerkend op de 
Scheveningse begraafplaats zijn de rijen 
hardstenen, liggende grafstenen van 
dezelfde afmetingen, zoals die eeuwenlang 
de afdekking vormden van de graven 
in de kerken. De negentiende-eeuwse 
‘kerkvloer’ in de open lucht in Muiderberg 
is echter onderdeel van een veel grotere 
begraafplaats, die in de loop der tijd steeds 
werd uitgebreid. Die ‘kerkvloer’ vormt 
daarvan als het ware het hart. 

De graven
Het overgrote deel van de zerken in de 
‘kerkvloer’ is sober; ze vermelden vaak 
slechts de naam van de overledene – soms 
alleen maar initialen – , de geboorte- en 
sterfdatum en een enkele keer de plaats van 
overlijden: Amsterdam. Bij veel zerken uit 
de eerste helft van de negentiende eeuw 



Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap 2021-1

9

zijn ook de oorspronkelijke grafnummers 
ingehakt, al dan niet voorzien van een 
letter ter aanduiding van de begraafklasse. 
De kwaliteit van de belettering en van de 
vormgeving en afwerking van de grafstenen 
zelf, getuigt veelal van groot vakmanschap 
van de steenhouwer. Plastisch toegepaste 
familiewapens en doodssymboliek 
hebben veelal kunstwaarde. Voor het 
oudste deel van de begraafplaats is de 
door vergelijkbare vorm van de zerken de 
belangrijkste waarde de ensemblewaarde. 
Al steekt de bedekking van enige grotere 
grafkelders boven die van de andere 
graven uit, dragen ook zij daaraan bij 
door hun uitvoering in hardsteen en de 
eveneens sobere afwerking. Een groot 
aantal van de grafkelders en keldergraven 
is van bekende Amsterdamse familie’s, 
zoals d’Ailly; Bloys van Treslong; Calkoen; 
Fentener van Vlissingen; ’t Hooft; Van 
Lennep; Van Loon; Luden; Meyjes; 
Nolthenius; Posthumus; Sillem en Van 
Starckenborg.

Van een aantal grafmonumenten 
in dit gedeelte is zowel de kunstzinnige 
kwaliteit als het cultuurhistorische aspect 
of beide zo interessant of zo typerend, 
dat ze bijzondere monumentwaarden 
vertegenwoordigen en om die redenen 
individuele bescherming genieten. Een 
goed voorbeeld daarvan is de grafsteen 
van de gevierde vaderlandse dichter 
Jan Frederik Helmers (1767-1813), die 
om beide redenen als monument is 
aangewezen (grafnr. B-301). Dat geldt 
ook voor de grafsteen van Justus van 
Maurik (1846-1904), die bovendien 
ook kunstzinnig hoog scoort door het 
prachtige reliëf daarop (grafnr. 182). 

Verspreid in dit ‘hart’ van 
de begraafplaats bevinden zich 
grafmonumenten uit de gehele negentiende 

eeuw. Typerend voor die periode is 
bijvoorbeeld het zogenaamde ledikantgraf 
uit 1877 van Willem Koch, waarvan het 
hekwerk onlosmakelijk is verbonden 
geraakt met een monumentale treures, de 
oorspronkelijke grafbeplanting. De oude 
bomen, waaronder veel kastanjes, in het 
achterste deel van de ‘kerkvloer’ dragen 
ook bij aan het monumentale karakter. 
In het voorste deel van de ‘kerkvloer’ is 
vooral de uitgegroeide grafbeplanting van 
een groot aantal taxussen karakteristiek. 
De bomen zijn ook een punt van zorg: 
inde ‘kerkvloer’ verstoren zij de visuele 
eenheid van het ensemble en op de gehele 
begraafplaats veroorzaken de boomwortels 
beschadigingen aan de keldergraven 
en zerken. Van de middenlaan van de 
begraafplaats die tot aan de ‘kerkvloer’ 
loopt zijn geknotte linden aan beide zijden 
een goed gekozen vorm, omdat ze niet het 
zicht op de daar gelegen grafmonumenten 
benemen. Meteen achter het einde van 
deze middenlaan, dus voor de ‘kerkvloer’, 
liggen namelijk enige bijzonder fraai 
vormgegeven grafmonumenten. 
Daartoe behoort de uit 1904 daterende 
uitzonderlijke gebeeldhouwde art 
nouveau-stele van de musicus G.A.F. 
Heinze (1820-1904) en diens echtgenote, 
de dichteres J.F.H. Peuckert Berg (1810-
1892), met daarop een lier en een 
ganzenveer, waarmee de beroepen van de 
echtelieden aangeduid worden. 

Aan beide zijden van de lindelaan 
bevinden zich eveneens bijzonder 
karakteristieke ensembles. Aan de 
linkerzijde een rij grafkelders, met daarop 
prominente, staande grafmonumenten 
uit het einde van de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw. Het rijk 
gebeeldhouwde marmeren grafmonument 
Groen van Waarder uit 1882 vol doods- en 
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De lindenlaan.

Grafsteen van Justus van Maurik (1846-1904). Ledikantgraf.

Grafmonument Groen van Waarder.
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heilssymboliek, met daarop een gesluierde 
urn en daarvoor twee gebeeldhouwde 
levensgrote en levensechte liggende 
wakende honden is een topmonument. 
Het is een van de weinige echt opvallende 
graftekens op de begraafplaats. 

Na de aanleg in 1870 van de 
begraafplaats Zorgvlied door de gemeente 
Ouderamstel – dichter bij Amsterdam – 
werd die in Muiderberg voor welgestelde 
Amsterdammers minder populair. 
Toch zijn in de bestaande ‘eeuwige’ 
familiegraven in Muiderberg verschillende 
welgestelde Amsterdamse families 
blijven begraven. Van de voortgang 
van de Amsterdamse begraaftraditie in 
Muiderberg getuigen ook enige kapitale 
grafmonumenten uit deze periode in het 
achterste deel van de begraafplaats en een 
fraaie, soberder groep grafmonumenten 
ter rechterzijde van de lindenlaan uit 
ongeveer dezelfde periode. Deze graven, 
veelal met hardstenen grafzerken en steles 
worden veelal omgeven door grafpalen 
met daartussen kettingen. Ze vormen 
qua stijl en uitstraling ook een eenheid. 
Dat Muiderberg nog altijd functioneerde 
voor de Amsterdamse doelgroep bewijzen 
ook enkele functionele aanpassingen: 
de bouw van een veranda aan het 
eenvoudige ontvangstgebouw in 1880 en 
de restauratie in 1889 van het hek, waarbij 
de entree geschikt werd gemaakt voor 
binnenrijdende koetsen.

Aan de linkerzijde achteraan op de 
begraafplaats ligt nog een ensemble van 
graven met traditionele grafmonumenten, 
alle steles. Tenslotte bevinden zich langs 
en evenwijdig aan de middenlaan aan de 
rechterzijde nog enige clusters van graven 
met sobere, veelal hardstenen, oudere 
grafmonumenten met ensemblewaarde. 

In wezen sober van karakter, 

maar bijzonder rijk aan ensembles en 
verschillende bijzondere objecten en 
elementen die van haar lange geschiedenis 
getuigen, heeft deze begraafplaats nadat zij 
in 1956 door de gemeente werd verworven 
om dienst te gaan doen als algemene 
begraafplaats haar unieke historische 
karakter in hoge mate behouden. De 
grafvelden die nu in gebruik zijn voor 
het begraven bevinden zich vrijwel geheel 
buiten de gedeelten met de historische 
ensembles. Een uitzondering daarop 
vormen de kleine cluster kindergraven 
aan het einde van de lindenlaan aan 
de linkerzijde en de terugliggende 
urnenmuur, eveneens aan de linkerzijde 
van de lindenlaan, en daaraan evenwijdig. 
Deze recente elementen passen weinig in 
het historische beeld. Desondanks getuigt 
de wijze waarop de begraafplaats thans 
wordt gebruikt en onderhouden van veel 
begrip van en respect voor de historische 
waarden en het behoud daarvan door de 
gemeente.

Bescherming en toekomst
Met de aanwijzing tot gemeentelijk 
monument is door de gemeente een 
belangrijke stap gezet voor het behoud 
van deze bijzondere begraafplaats. 
De zorgvuldige en zeer uitgebreide 
waardenstelling die de gemeente heeft 
opgesteld biedt handvatten voor een 
zorgvuldige omgang met het terrein en de 
individuele graven. Wel is het wenselijk 
om een beheersplan op te stellen dat 
in de eerste plaats een zo gaaf mogelijk 
behoud van de ‘kerkvloer’ tot doel heeft, 
maar ook voor die historische ensembles 
die nog ‘gaaf ’ zijn. Hier zijn ruimingen 
ongewenst en is herstel en hergebruik 
van graven nodig. Het beheersplan dient 
– als dat nodig is – eisen te stellen aan de 
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vormgeving en materialisatie van nieuwe 
graven wanneer deze bij of in historische 
ensembles worden ingepast: in dat geval 
is het noodzakelijk dat deze passen bij 
het karakter van de begraafplaats ter 

plaatse. Nieuwe graven kunnen het beste 
toegevoegd worden buiten de historische 
delen. 

Foto’s David Mulder, 2021

K.P. Tholens en rooms-katholieke kerk De Liefde te Amsterdam //

David Mulder

Bij het schrijven van de publicatie 
“K.P. Tholens (1882-1971): Moderne 
architectuur – traditionele vormen”, het 
vijftigste deel in de BONAS-reeks (2011), 
leidden een gebrek aan tijd (deadline!) en 
in sommige gevallen het ontbreken van 
relevante archiefstukken er toe dat niet 
alle projecten uitputtend geanalyseerd 
en beschreven konden worden. Zo 
kregen bijvoorbeeld de aanpassingen in 
de kerk De Liefde in de Amsterdamse 
Bilderdijkstraat niet de aandacht die zij 
verdienden. In het archief van Tholens 
waren slechts enkele ontwerptekeningen 
bewaard gebleven, waarvan bovendien 
het auteurschap ofwel niet bij Tholens 
lag, of niet met zekerheid aan Tholens 
toegeschreven kon worden. Ook het 
parochiearchief vertoonde lacunes. Uit 
het archief van Tholens, die zich in 1952 
associerde met L.J.G.M. van Steenhardt 
Carré (1915-2001), was al wel gebleken 
dat hij in de jaren vijftig het hoofdaltaar 
wijzigde. Onlangs kwam echter in het 
Amsterdamse Stadsarchief tijdens de 
inventarisatie van het archief van architect 
Fridjof van den Berg, die zich inzette voor 
behoud van de kerk, vrijwel het complete 
ontwerparchief voor de parochie aan 
het licht. Hierdoor, en door nadere 
bestudering van de notulenboeken van 
het kerkbestuur, is duidelijk is geworden 
welke aanpassingen Tholens in de kerk 

realiseerde. 
Tholens was al zeer vroeg betrokken 

bij de parochie. Hij was van 1903 tot 1910 
werkzaam op het bureau van architect A.J. 
Joling (1857-1934), die in de jaren 1904-
1905 op de Da Costakade een nieuwe 
pastorie bij de kerk bouwde en daarna 
als huisarchitect voor de parochie optrad. 
Behalve onderhoud van en verbouwingen 
in de kerk, realiseerde Joling onder ander 
diverse scholen en een zusterhuis bij de 
kerk. Tholens trad in 1909 op als opzichter 
bij de bouw van het door Joling ontworpen 
Andreaspatronaat in de Bilderdijkstraat 
naast de kerk; in dagblad De Tijd van 27 
december 1909 wordt de “kunstzinnigen 
opzichter” geprezen om zijn verrichtingen. 
Vervolgens duurt het nog tot 1930 voordat 
Tholens in het parochiearchief opduikt: 
namelijk bij de voorbereidingen voor 
de bouw van het nieuwe parochiehuis, 
waarover later meer. 

Ter gelegenheid van het 150-jarig 
bestaan van de parochie in 1934 werd de 
kerk grondig onder handen genomen. 
Tholens werd belast met de leiding over 
de werkzaamheden en tekende ook voor 
de decoraties in de kerk. Beeldhouwer 
Johannes Petrus Maas (1861-1941) 
restaureerde voor deze gelegenheid de 
achttiende-eeuwse preekstoel, de piéta 
én de zandstenen kolommen in het schip. 
Verder kreeg de kerk een schilderbeurt 
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Hoogaltaar.

Sacramentsaltaar.
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en voorzag de schilder Jan Evers de 
wand rondom de ingangsportalen van 
decoratieve wandschilderingen. Drie 
gebrandschilderde glazen en een nieuw 
beeld op het Maria-altaar, ontworpen door 
Jan Eloy en Leo Brom en een geschenk van 
de vrouwencongregaties, vormden een 
blijvende herinnering aan dit jubileum.

Toen in 1952 pastoor D.J.J. de Kok 
(1878-1955) na 24 jaar de parochie verliet, 
nam zijn opvolger, pastoor Th.W.M. van 
der Lugt (1901-1971), de vernieuwing 
van de kerk voortvarend ter hand. In het 
notulenboek van het kerkbestuur werd 
in de vergadering van 3 oktober 1952 
opgetekend dat de nieuwe pastoor zijn 
wensenlijstje voor wijzigingen in de kerk 
kenbaar maakte en dat Tholens om advies 
gevraagd zal worden. Enkele maanden 
later gaf de pastoor tijdens een rondleiding 
door de kerk een toelichting op de plannen: 
“van het altaar zal veel gesloopt worden, de 
bidbanken verplaatst – de communiebank 
verdwijnt en hiervoor komt een hek en 
meer naar achteren tot de hardstenen 
treden en de zijvakken en achtervak 
zullen behangen worden met mooie 
doeken”.* Voor deze en andere wijzigingen 
werd een bedrag van tienduizend gulden 
geleend van het bisdom. De neogotische 
communiebanken werden vervangen 
door hekwerken naar ontwerp van Nico 
Witteman, die ook het doopvont van 

een nieuw deksel met bekronend beeldje 
van Johannes de Doper voorzag. De 
bovenbouw van het hoogaltaar van Te Poel 
en Stoltefus uit 1899 werd gesloopt, terwijl 
de altaartombe, die tegen de achterwand 
van het priesterkoor kwam te staan, 
door Witteman werd voorzien van een 
nieuwe ombouw met reliëfs van gedreven 
koper: in het midden een voorstelling 
van Christus Pantocrator, omgeven door 
acht voorstellingen (met de klok mee) 
van Thomas, Petrus, Paulus, Jacobus, 
Bartholomaeus, Johannes, Philippus en 
Thaddaeus. De Dunselmanschilderingen 
in het priesterkoor verdwenen; ervoor 
in de plaats kwamen witgepleisterde 
wandvlakken en – achter het altaar – 
een wandbekleding van travertin, dit 
alles naar ontwerp van Tholens. De 
treden van het altaar waren in hetzelfde 
materiaal uitgevoerd. De veranderingen 
vielen overwegend in de smaak bij 
de parochianen: “Er zijn vele brieven 
de pastoor gezonden omtrent de 
veranderingen in de kerk, vooral altaar – 
Het grootst aantal vinden het altaar mooi, 
maar met de nieuwe communiebank zijn 
zeer velen niet content”.** Bij zijn jaarlijkse 
Visitatie aan de kerk was ook Deken 
van den Burg verheugd over “de mooie 
veranderingen door Tholens opgelost”.*** 
Tholens ontwierp verder naast de ingang 
van de kerk de nieuwe Fatimakapel, 
die op 22 augustus 1953 plechtig werd 
ingewijd. Deze kapel kreeg een strakke, 
eigentijdse vormgeving. De wanden 
kregen een bekleding met travertin-tegels; 
in de achterwand van de devotiekapel 
was een verdiepte sparing aangebracht, 
boven een ondiepe altaartafel, met daarin 
een opalinepaneel met voorstelling 
van de Maria-verschijning aan de drie 
herderskinderen nabij het Portugese stadje Fatimakapel.
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Fatima. Voor dit altaar was een gesmeed 
ijzeren of bronzen hekwerk annex 
knielbank geplaatst. Op de wand links van 
het altaar prijkte in sierlijke metalen letters 
de tekst van het gebed van Fatima. In 1955 
werden naar ontwerp van Tholens ook de 
uitgangen van de kerk vergroot; de twee 
smalle portalen van Cuypers maakten 
plaats voor zes eenvoudige, brede dubbele 
deuren. De schilderingen van Evers uit 
1934 moesten daarvoor helaas wijken. Ter 
verdere verfraaiing van de kerk werden in 
hetzelfde jaar nog zes gebrandschilderde 
ramen geplaatst naar ontwerp van Alex 
Asperslagh. 

Nauwelijk was men klaar, of het 
hoogaltaar . Eind 1956 sprak pastoor Van 
der Lugt de wens uit om het “hoofdaltaar 
meer naar het kerkschip te doen 
verplaatsen opdat voortaan de missen 
naar het volk gewend kunnen worden 
opgedragen”.**** Dit is opmerkelijk vroeg, 
omdat dit in de meeste katholieke kerken 
pas na het Tweede Vaticaans Concilie 
(1962-1965) gebruikelijk werd, maar 
past binnen de vernieuwingstendensen 
binnen de katholieke kerk juist in deze 
periode. De opdracht sloot bovendien 
goed aan bij Tholens’ persoonlijke 
geloofsbelevenis. Tholens ontwierp een 
nieuw sacramentsaltaar van petit-granit: 
een mensa (tafelblad van het altaar) 
gedragen door acht zuiltjes op stervormige 
basis onder blokvormige kussens, die 
zich naar boven toe verjongen; het altaar 
rust op een plaat van hetzelfde materiaal. 
De strakke vormgeving is kenmerkend 
voor de vijftiger jaren. Nico Witteman 
vervaardigde drie rijkgedecoreerde 
reliekschrijnen onder de mensa, en 
hangend boven het altaar een altaarkruis. 
Om de gelovigen goed zicht op het 
nieuwe sacramentsaltaar te bieden moest 

de vloer van het priesterkoor verhoogd 
worden; voor een goede aansluiting 
werd ook de vloer van de aangrenzende 
zusterkapel verhoogd. Na de voltooiing 
van de werkzaamheden kon De Liefde 
zich qua (liturgische) inrichting meten 
aan contemporaine rooms-katholieke 
kerkgebouwen die elders in de stad 
verrezen. De beginnende ontkerkelijking 
van de parochie kon daarmee echter 
niet gestuit worden en de kerk is, 
reddingspogingen ten spijt, in 1990 helaas 
gesloopt.

Huize De Liefde, Da Costakade 102

In de Bonas-publicatie ontbrak in het 
oeuvre-overzicht helaas de verbouwing 
van Huize De Liefde, op het adres Da 
Costakade 102. Het kerkbestuur van De 
Liefde slaagde er begin 1931 in het vroegere 
wijnpakhuis van de firma Ferwerda en 

Huize De Liefde.
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Tieman te verwerven, waarna het door 
Tholens ingrijpend verbouwd werd tot 
jeugdhuis. De feestelijke opening vond 
plaats op 18 september 1932. De ingrepen 
aan de historische gevel uit 1904 bleven 
beperkt tot het hoogst noodzakelijke; van 
binnen ging het pakhuis echter volledig 
op de schop. Na de verbouwing telde 
het pand maar liefst zestien zalen voor 
vergaderingen, bijeenkomsten, feesten en 
diners, met daarnaast een bioscoopzaal, 
kegelbaan, foyer én een eigen keuken. 
Ook een kapel – met 200 zitplaatsen 
– ontbrak niet. Fridjof van den Berg 
verbouwde het complex in de tachtiger 
jaren voor de afdeling Moderne Dans 
van de Theaterschool Amsterdam. Bij 
de verbouwing tot cultureel centrum De 
Nieuwe Liefde in 2010 door Wiel Arets 
Architects is dit alles weer verdwenen. Het 
monumentale trappenhuis met de fraaie 
gebrandschilderde glas-in-loodramen 
van Tholens en de door hem ontworpen 
ingangen zijn gelukkig bewaard gebleven. 
Ook het omvangrijke ontwerpdossier 
van de verbouwing door Tholens kwam 
tevoorschijn in het archief van Fridtjof 
van den Berg en is inmiddels weer 
samengevoegd met het parochiearchief.

Bronnen:
Holtkamp, C.P.M., De Statie “De Liefde” 
buiten de Raampoort, Amsterdam 1934
Bruijnesteijn, E.A.I., Tweehonderd jaar statie 
“De Liefde” 1784-1984, Amsterdam 1984
Hoogewoud, G., Kuyt, J.-J., en Oxenaar, A., 
P.J.H. Cuypers en Amsterdam. Gebouwen en 
ontwerpen 1860-1898, Den Haag 1985.
Sterk, P. en Kooi, P., Vondel : Vincentius : De 
Liefde : De geschiedenis van drie kerken in 
Amsterdam-West, Amsterdam 1990.
Mulder, D., K.P. Tholens (1882-1971). 
Moderne architectuur – traditionele vormen, 
Rotterdam 2011.
Stadsarchief Amsterdam (SAA), Archief 
K.P. Tholens & L. van Steenhardt Carré 
(toegangsnummer 10063) en Archief van de 
Parochie van de Heilige Nicolaas en Barbara, 
De Liefde (toegangsnummer 443).
Foto’s interieur kerk De Liefde: Ino Roël 
(Stadsarchief Amsterdam), 1978 en 1980. 
Foto Huize De Liefde: Wiel Arets Architects, 
2011

Noten:
*Parochiearchief De Liefde (443), 
Notulenboek 1939-1960, inv.nr. 160, 
vergadering van 8 februari 1953.
**Ibid., vergadering van 16 april 1953. 
De opmerking over de communiebank is 
doorgehaald.
***Ibid., vergadering van 16 september 1953.
****Ibid., vergadering van 27 december 1956.

Boekbesprekingen

Carl Weber en de Nederlandse kerkenbouw //

Wies van Leeuwen

Carl Weber was en is een van de minst 
bekende architecten van de negentiende 
eeuw. Maar hij is zeker een van de meest 
fascinerende kerkenbouwers van zijn tijd. 

Wie zijn werken overziet, stelt daarmee 
eigenlijk zaken ter discussie die steeds als 
vanzelfsprekend worden aangenomen. 
Denk daarbij aan: een samenhangend 
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oeuvre, met logische ontwikkelingslijnen; 
een reeks van gebouwen die voldoet aan 
de rationale eisen van een redengevende 
bouwkunst; architectuur waarbij van 
binnen naar buiten wordt ontworpen en 
natuurlijk ook: vorm volgt functie. 

Dat alles is anders bij Weber. Zijn 
werk toont een heldere breuklijn; tot 
ongeveer 1880 bouwt hij neogotisch, 
waarbij hij redelijk vroeg stenen gewelven 
en baksteenpolychromie toepast. Dat 
werk komt tot een hoogtepunt in de 
grootscheepse kerk van Best. Maar vanaf 
1881 bekeert hij zich plotseling tot een 
neoromaanse stijl met vroeggotische 
trekjes, de zogenaamde romanogotiek. 
Zijn de eerste kerken rank en sober van 
detaillering, met tekenachtige silhouetten, 
de romanogotische koepelkerken zijn 
overdonderend en ronduit spectaculair. 
Dat blijkt al uit oude foto’s waarop de 
nagelnieuwe Brigidakerk van Geldrop 
oprijst boven de lage arbeidershuisjes van 
het dorp. En ook nu nog is deze kerk net 
als die van Lierop van kilometers afstand 
zichtbaar in het Brabantse land. 

Deze kerken zijn meer dan het 
rationele antwoord op een nauw 
omschreven program van eisen. Ze 
zijn overgedimensioneerd en de koepel 
die hier in Geldrop nu heel logisch het 
liturgische centrum beheerst, was vroeger 
onderdeel van het kerkschip waar de 
gelovigen de banken vulden. Die enorme 
koepels lijken dan ook vooral gebouwd ter 
meerdere eer en glorie van bouwpastoor 
en architect. Ze verbeelden de groeiende 
invloed van het katholicisme in de 
samenleving van de negentiende eeuw. 
Vandaar Vosmaers jammerklacht over de 
Roomse ‘torendolheid’. 

Dat Weber niet zo bekend is, ligt 
niet aan de omvang van zijn oeuvre. Met 

40 kerken zit hij in de middenmoot van 
de kerkenbouwers. Cuypers en Tepe 
bouwen ieder iets meer dan 60 kerken, 
Caspar Franssen, Theo Molkenboer en 
Evert Margry bouwen er tussen de 33 
en 37. Maar Weber bouwt alleen in de 
drie zuidelijke bisdommen en komt niet 
voor in de bouwkundige tijdschriften 
of handboeken. Dit in tegenstelling tot 
Cuypers en Tepe, die geraffineerd gebruik 
maakten van eigen spreekstalmeesters en 
religieuze genootschappen. In de personen 
van Alberdingk Thijm, Van Heukelum 
en Schaepman en een organisatie als 
het Sint Bernulphusgilde. Hun namen 
domineerden periodieken als de Dietsche 
Warande, Het Gildeboek en de Katholieke 
Illustratie.

Onder bouwpastoors raakte Weber 

Brigidakerk Geldrop, 1970. 
Foto: G.J. Dukker (RCE), 139762.
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intussen langzaamaan berucht wegens 
grote overschrijdingen van de bouwsom, 
een reputatie die hij overigens deelde met 
de grootmeester Cuypers. Thomas von 
der Dunk kon dan ook terecht verbaasd 
zijn dat in 1908, het sterfjaar van Weber, 
in De Opmerker werd vermeld dat ‘geen 
eminente persoonlijkheden’ aan de 
Nederlandse bouwkunst waren ontvallen. 
Ruim 15 jaar na de voltooiing van zijn 
laatste kerk was Weber nog een onbekende 
grootheid. In de Herleving van de kerkelike 
kunst in katholiek Nederland van Gerard 
Brom komt hij maar drie keer voor.

Toch is hij een fascinerende architect. 
Want grootheden als Cuypers, Pugin en 
Viollet-le-Duc hebben niet zo’n markante 
breuklijn in hun werk als Weber. Zij tonen 
begrijpelijke ontwikkelingslijnen en een 
ver doorgevoerde ratio. Waarom eigenlijk 
die markante breuklijn? Henk Rosenberg 
beschrijft het oeuvre van Weber in 
1972 in De 19de-eeuwse kerkelijke 
bouwkunst in Nederland. Hij vertelt over 
de controverse tussen Cuypers en Weber 
over de restauratie van de Roermondse 
Munsterkerk en vraagt zich dan af of 
Weber niet uit woede over die nederlaag 
‘zijn verdere loopbaan heeft gewijd aan het 
volbouwen van Brabant met navolgingen 
van de Munsterkerk.’ Maar even verderop 
verbaast hij zich dan toch weer over die 
markante stijlbreuk; het lijkt er even op of 
het om twee architecten gaat. 

De controverse tussen Cuypers en 
Weber over de Munsterkerk is echter 
natuurlijk geen afdoende verklaring. 
Kerken bouwen uit ergernis is een slecht 
motief. Mochten Cuypers en Weber elkaar 
wel? In de brieven van Cuypers komt 
Weber amper voor, alleen in brieven van 
Thijm wordt hij als concurrent vernoemd. 
En er is boosheid bij beide heren over de 

restauratie van de kerk van Leende, waar 
Weber in de ogen van Cuypers en Thijm 
de verkeerde inzichten volgde. Wedijver is 
er zeker geweest. Het is immers Weber en 
niet Cuypers die in 1852 in Amstenrade 
de eerste neogotische kerk van Limburg 
bouwt. Door de wedijver met Cuypers 
breekt Weber niet landelijk door als 
kerkarchitect, ook als is zijn oeuvre van 40 
dorpskerken in de zuidelijke bisdommen 
toch heel indrukwekkend. Tekenend is dat 
hij geen enkele grote stadskerk bouwt.

Wat zouden we van Weber vinden, 
zonder de late koepelkerken? Dan was 
hij waarschijnlijk een onopvallende 
kerkenbouwer geweest in de schaduw 
van anderen. Zijn neogotische kerken 
zijn meestal eenvoudig van opzet. De 
vroege kerk voor Bergeijk ’t Loo ken 
ik al vanaf mijn jeugd. De onttakeling 
van het neogotische interieur heb ik 
intens beleefd. Het zijn driebeukige 
‘Stufenhallen’, sfeervol, goed opgezet 
maar zonder ruimtelijke hoogstandjes. 
Dat geldt ook voor zijn al heel wat meer 
uitgewerkte kerk voor Best. Ook al vinden 
we daar baksteenpolychromie en een 
gebeeldhouwd architectenportret. Weber 
was al echter al heel vroeg prima in staat 
tot het scheppen van intrigerende ruimtes. 
Denk maar eens aan het prachtige 
interieur van zijn grafkapel in Mheer. 

De late koepelkerken veranderen het 
beeld van zijn werk radicaal. Het zijn 
geslaagde huwelijken van centraalbouw 
en basiliek. Hij mengt met veel kennis en 
vaardigheid de Florentijnse Domkoepel 
met elementen van de Keulse kerken, 
een vleugje Sankt Aposteln, de massa van 
Sankt Gereon. Daarbij motieven uit Bonn, 
Neuss en Aken en niet te vergeten de 
Roermondse Munsterkerk. 

Zijn romanogotiek schittert in Vught 
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(1881-1884), Zevenbergschen Hoek (1886 
gereed), Raamsdonk (1889), Uden (1890), 
Geldrop (1891) en Lierop (1892). En in de 
kathedrale dubbeltorens van Geldrop zien 
we ook heel verrassend nog elementen 
terug van de ingestorte en opgeblazen 
oude toren in de stijl van de Kempense 
gotiek. Het heeft er de schijn van dat 
Weber de toren, die eigenlijk bewaard 
had moeten blijven, zo in zijn nieuwe 
schepping wil herdenken.

De ruimtewerking van die koepels 
met hun geweldige stergewelven zien 
we later terug in de koepelkerken van 
onder meer Hendrik Willem Valk, Joseph 
Cuypers en Jan Stuyt. Ook de vormentaal 
en de opbouw van de massa’s wordt 
steeds evenwichtiger en geraffineerder. 
Kijkt u straks buiten nog maar eens naar 
de manier waarop de Geldropse koepel 
opklimt uit de lagere nevenruimten en 
daken.

Waarom dan toch de late stijlbreuk? De 
archieven geven geen antwoord, originele 
tekeningen zijn schaars en de architect 
zelf heeft zich er nooit over uitgesproken. 
De enige verklaring die ik heb is dat de 
oudere Weber nog eens zijn over de jaren 
verzamelde kennis en motieven heeft 

willen combineren in nieuwe ruimtelijke 
vormen. Tegen de keer in wilde laten 
zien waartoe hij in staat was. De ultieme 
beheersing van stijl en vorm, massa en 
materiaal, desnoods ten koste van de beurs 
van parochie en bouwpastoor. Daarbij is 
dan, evenals als bij Cuypers, sprake van 
een ‘edele emulatie’. Een wedijver met 
de middeleeuwen, die hij heeft willen 
verbeteren en overtreffen met inzet van 
verbeterde bouwtechnieken. En dan 
kunnen we hier net als bij Christopher 
Wren in de Londens St. Paul’s overwegen: 
als u een monument zoekt, kijk dan om u 
heen!

Tekst, uitgesproken bij de presentatie van de publicatie: Carl (Karel) Weber 1820-1908. Van 
Stukadoorsgotiek tot koepelkerk, door André van Deursen. BONAS/Uitgeverij Verloren, 
€ 15. ISBN: 9789087048686

Kerkgebouwen – 88 inspirerende voorbeelden van nieuw 
gebruik – van appartement tot zorgcomplex //

Gert van Kleef

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
heeft zich verdienstelijk van zijn taak als 
kennisbank gekweten door medewerking 

te verlenen aan de uitgave van een 
overzicht met 88 herbestemde kerken. 
De eindredactie werd gevoerd door 
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Albert Reinstra en Frank Strolenberg, 
kerkspecialisten bij de RCE. De uitgave, 
met harde kaft en een omvang van 
maar liefst 400 pagina’s, is voorzien van 
uitstekende foto’s en toegankelijke teksten 
waarin de kunsthistorische informatie 
niet ontbreekt. Voor onderzoekers 
is een architectenregister en een 
plaatsnamenoverzicht toegevoegd. De 
publicatie is interessante inspiratiebron 
voor architecten, kerkbesturen, 
liefhebbers van kerken en instellingen 
die zich inzetten voor het behoud van 
erfgoed, zoals het Cuypersgenootschap en 
de Bond Heemschut. Die laatste hebben 
het al druk met de vele kerksluitingen 
die op dit moment plaatsvinden, waarbij 
nu ook nog de angst aanwezig is dat door 
de coronamaatregelen de terugloop van 
kerkbezoek in een versnelling is geraakt. 

Het overzicht is ingedeeld aan de 
hand van bijna dertig nieuwe functies 
die na herbestemming zijn ontstaan. Juist 
door die indeling is goed te zien wat het 
verband is tussen functie en authenticiteit 
van het gebouw na de transformatie. Nu is 
het begrip authenticiteit te complex om in 
één definitie vast te leggen. De KNOB had 
recent een compleet nummer nodig om dit 
goed toe te lichten. Belangrijk zijn in dit 
geval ruimte en substantie en niet zozeer 
de beleving, zoals die ook kan worden 
ervaren bij reconstructie. Daarmee valt wat 
mij betreft de veelgeroemde constructie 
van een uitsparing in een wooncomplex 
ter grootte van de Ludgerkerk in 
Lichtenvoorde als geslaagd voorbeeld af. 
Daarbij moet worden aangetekend dat 
elke vorm van behoud beter is dan sloop, 
omdat in alle gevallen van behoud een 
’lieu de mémoire’ blijft bestaan. Volledig 
afscheid nemen is niet nodig.

Zeker in de laatste jaren is de vraag 

naar voren gekomen of de functie 
voldoet aan de waardigheid van een 
gebedshuis. Dat speelt met name bij 
katholieke kerken, die ongeveer 50% 
van het overzicht uitmaken, door de 
vrij strenge regels die de Nederlands 
bisschoppen hebben opgesteld. Maar 
ook die lijken te veranderen nu zoveel 
kerken als gemeentelijk monument zijn 
aangewezen en toch sluiten. De definitie 
voor waardigheid is tijdsafhankelijk. 

Bij het doornemen van alle 
voorbeelden blijkt dat bij vrijwel geen 
herbestemming het complete interieur 
bewaard is gebleven. Banken lijken als 
eerste te worden verwijderd, gevolgd 
door meubilair als altaren en kansels en 
beeldende kunst als ramen, schilderingen 
en beelden. De schrik slaat de lezer om 
het hart bij het zien van een foto over 
twee pagina’s van de Willibrorduskerk in 
Vierakker. Het is duidelijk dat het interieur 
van deze kerk een zeer grote monumentale 
waarde heeft en herbestemming daarmee 
bijna onmogelijk is. Pas echt schrikken kan 
de lezer bij het zien van de herbestemde 
kerk Maria Onbevlekt Ontvangen in 
Besoijen van de architecten Dom Paul 
Bellot en Pierre Cuypers jr. Dit gebouw, 
dat een belangrijke rol heeft gespeeld in 
het toepassen van de expressionistische 
vormentaal bij kerken, is nu inwendig 
alleen nog maar in fragmenten te beleven, 
nu de ruimte is ingedeeld in negentien 
starterswoningen.

Als bij het indelen naar authenticiteit 
een ladder wordt gebruikt, waarbij de 
bovenste treden het beste resultaat laten 
zien en de onderste de minst geslaagde, 
zoals wonen en onderwijs, kan meer 
inzicht ontstaan. In de voorbeelden zijn 
voor die functie de ruimtewerking en 
interieur vrijwel geheel verdwenen door 
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verticale en horizontale splitsing, zoals 
de kerk Maria Onbevlekt Ontvangen 
met kleine appartementen in Besoijen 
en de Adrianuskerk met klaslokalen in 
Esbeek. Voor kleine kerken is wonen 
perfect omdat de eigenaar dan geen 
behoefte heeft aan horizontale splitsing, 
zoals de vakantiewoning in de vroegere 
Hervormde Kerk in Easterwierrum. 
Andere betere voorbeeld met wonen 
kennen een indeling in losse ‘dozen’ vrij 
in de ruime. Bovenaan de ladder staan 
de herbestemmingen gebedsruimte 
voor een andere religie (Ignatiuskerk in 
Amsterdam, nu moskee, en de Victor en 
gezellenkerk, nu Boeddhistische tempel) 
en museum (Antonius van Paduakerk in 
Kranenburg) . Deze laatste twee hebben 
na herbestemming vrijwel het volledige 
interieur behouden. Maar ook goed 
scoren handel (Maria Hemelvaartkerk in 
Sas van Gent), de bekende boekhandels 
in Maastricht en Zwolle, horeca en een 
combinatie van culturele en commerciële 
verhuur (Maria Minorkerk in Utrecht, 
Kruisherenkerk in Maastricht en De Duif 
in Amsterdam). Tot de top behoren ook 
voorbeelden met de bestemming sport 
met een zeer geslaagd tijdelijk ontwerp in 
de kerk Franciscus van Assisië in Weert, 
waar een 45 meter breed raam van Daan 
Wildschut in situ kon worden behouden, 
in plaats van uitzichtloos opslaan.

Met zo’n voortreffelijk overzicht 
van geslaagde en minder geslaagde 

voorbeelden lijkt het voor de hand te 
liggen om het boek te besluiten met een 
analyse en een conclusie. Wat mij betreft 
had die kunnen worden opgenomen in 
plaats van de internationale verkenning, 
die weinig nieuwe gezichtspunten 
voor de Nederlandse praktijk oplevert, 
behalve de constatering dat ons land 
met herbestemmen van kerken bepaald 
niet achterloopt. Zo’n analyse had wat 
mij betreft een handleiding of leidraad 
kunnen opleveren voor een proces van 
herbestemmen. Nu is nog te vaak niet het 
monument bepalend voor herbestemming 
maar een (vaak toevallig) beschikbare 
functie. Dat kan worden beperkt door een 
leidraad met een ladder voor mogelijke 
bestemmingen te hanteren, waarbij de 
monumentale waarde van het interieur 
bepalend is. Met een kerk waarvan het 
interieur al niet meer aanwezig is zijn 
meer functies mogelijk (Olofskapel in 
Amsterdam), dan in het geval van een zeer 
hoge interieurwaarde (Willibrorduskerk 
in Vierakker). Bij die laatste zijn 
feitelijk geen andere bestemmingen 
dan gebedshuis of museum mogelijk en 
moeten we niet schromen om de eigenaar 
te subsidiëren om betere oplossingen in de 
toekomst af te wachten. Preventief werken 
door het classificeren in bijvoorbeeld A-, 
B-, en C-interieurs levert het gevaar dat 
die met de status B en C het op voorhand 
verliezen.

Albert Reinstra en Frank Strolenberg (redactie), Kerkgebouwen, 88 inspirerende 
voorbeelden van nieuw gebruik- van appartement tot zorgcomplex, Uitgeverij 
Blauwdruk in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 400 pp, 
€ 39,50. ISBN 9789492474384
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“100 jaar na Cuypers” thematentoonstelling met nieuwe film // 

Kranenburg-Vorden 
Vanaf 9 juni tot 1 november is in 
het Heiligenbeeldenmuseum een 
thematentoonstelling ingericht, die 
aandacht besteedt aan de ontwerper/
bouwer van deze kerk: dr. P. J. H. Cuypers. 
Omdat het in maart jl. 100 jaar geleden 
was dat hij op 94-jarige leeftijd overleed. 
Enerzijds geschiedt dit door de als 
museum ingerichte voormalige Antonius 
van Paduakerk (de oudste nog bestaande 
kerk van Cuypers), in beeld te brengen, 
maar ook door erfgoed van zijn hand ten 
toon te stellen. Naast een beperkt aantal 
objecten uit eigen collectie ( enkele beelden 
uit zijn ateliers, een gipsen afgietsel van 
een borstbeeld van hem, enkele foto’s 
en een gedenkpenning van de opening 
van het Rijksmuseum in Amsterdam) 
wordt gemikt op het tentoonstellen van 
bruiklenen.

Zo heeft het Heiligenbeeldenmuseum 
door schenking een aantal nieuwe objecten 
verkregen die in de tentoonstelling ook 
worden geëxposeerd. Het betreft o.a. een 
houten maquette van de door Cuypers 
ontworpen inmiddels afgebroken Maria 
Magdalenakerk uit Amsterdam. Ook zijn 
via een schenking uit Den Haag enkele 
belangrijke onderdelen van het interieur 
van de ook de door Cuypers in Amsterdam 
gebouwde Vondelkerk (H. Hart van 
Jezuskerk) verworven, waaronder delen 
van het hoogaltaar, enkele houten 
beeldnissen en consoles, een onderdeel 
van een biechtstoel en enkele kleinere 
objecten. Deze delen waren met andere 
delen van het interieur in 1989 op een 
veiling verkocht en niemand wist meer 
van het bestaan af. Het is heel bijzonder 
dat deze aanwinsten – na een eerste 
restauratie – weer aan het publiek kunnen 
worden getoond. Ook enkele bruiklenen 
van o.a. het Tegelmuseum in Otterlo, 
de H.H. Ewaldenkerk in Druten en van 
een particulier maken deel uit van deze 
thematentoonstelling. 

Film over Pierre Cuypers 
Nadat al eerder een handzaam boekje is 
geschreven, te koop in het museum, en 
een film is gemaakt over Cuypers in het 
Kerkdorp Kranenburg worden in een 
nieuw gemaakte film “100 jaar na Cuypers” 
nog weinig bekende verhalen verteld en 
beelden vertoond van zijn omvangrijke 
oeuvre. Interessant zijn de interviews met 
drs. Pierre Cuypers jr., achterkleinzoon 
van de bouwmeester en met pater Henk 
Jongerius o.p. uit het ook door Cuypers 
ontworpen Dominicanenklooster in 
Huissen. Het boeiende verhaal wordt 

Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg-Vorden, 
2007. Foto C.S. Booms (RCE), 521976.
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verteld door de bekende Vordense 
troubadour en verhalenverteller Gery 
Groot Zwaaftink. Het script is geschreven 
door museumvoorzitter Ton Rutting en de 
film is geproduceerd door Frans en Jopie 
Pietersen uit Lochem. 

Er bestaat ook een wandelroute die 
vertrekt vanaf het museum en langs 7 
bouwwerken van Cuypers in Kranenburg 
voert. Het museum is iedere dag geopend, 
behalve op maandag, van 12.00 tot 17.00 

uur. Aanmelden kan vanaf 11.30 uur. 
Toegangsprijzen t/m 12 jaar gratis, vanaf 
13 jaar € 6,00. Museumkaart geldig. Adres: 
Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg-
Vorden. Telefoon 0575-55 64 88, alleen 
tijdens openingsuren. Voor meer 
info: www.heiligenbeeldenmuseum.nl 
N.B. In verband met Corona kunnen 
bovenstaande gegevens wijzigen, bezoek 
daarvoor onze website. 

Cuypersjaar in Roermond //
2021 staat voor Roermond in het teken 
van Pierre Cuypers (1827-1921). Dit 
omdat het op 3 maart precies een eeuw 
geleden is dat de in de Limburgse stad 
geboren en getogen architect en ontwerper 
overleed. Zijn begrafenis was destijds 
landelijk nieuws. Ministers en andere 
hoogwaardigheidsbekleders, grote namen 
uit de kunst, wetenschap en kerkelijke 
autoriteiten reisden naar Roermond om 
de vermaarde architect te begeleiden naar 
zijn graf op het Oude Kerkhof.

Het Cuypersjaar beoogt volgens 
de organisatie in Roermond om de 
man te eren en zijn belang voor de 
stad op het gebied van cultuur en 
ondernemerschap te onderstrepen. Het 
evenement wil het ‘multi-talent’ Cuypers 

op diverse manieren belichten. Zo staan activiteiten gepland als exposities (o.a. in het 
Cuypershuis, het Historiehuis, Streekmuseum Stevensweert en het Limburgs Museum 
te Venlo), concerten, wandelingen, arrangementen, een educatieprogramma voor het 
basisonderwijs en in december Muziektheater Cuypers.

Op diverse plaatsen in de Roermondse binnenstad is de invloed van de architect 
nog steeds te zien. Een overzicht van zijn nalatenschap staat op WeareRoermond.com

Vanuit zijn woonhuis en ateliers in Roermond werkte Pierre Cuypers gestaag aan 
zijn ongelooflijke carrière. Tegenwoordig is in het gebouw het naar hem genoemde 
museum Cuypershuis gevestigd. 

Een overzicht van alle landelijke activiteiten rond het Cuypersjaar 2021 komt te 
staan op de website van de Stichting Cuyperiana.nl: www.cuyperiana.nl

Pierre Cuypers door Jan Veth in 1890. 
Stadsarchief Amsterdam.



Bestuursmededeling // Oproep tot betaling
Geachte leden van het Cuypersgenootschap. Nu het verschijnen van het eerste nummer 
van het Cuypersbulletin van 2021 een feit is, willen wij u verzoeken – voor zover u dat 
niet reeds gedaan heeft – de contributie voor het jaar 2021 te voldoen. De contributie 
blijft in 2021 ongewijzigd en bedraagt € 30,- voor de leden in Nederland. In verband met 
verzendkosten betalen leden die buiten Nederland wonen € 40,-. 
U kunt de contributie overmaken op IBAN-rekening NL26INGB0004835002, t.n.v. 
Cuypersgenootschap, Druten, o.v.v. “contributie 2021” en het lidnummer dat vermeld is 
op het adresetiket op de enveloppe van het Cuypersbulletin. Heeft u de enveloppe reeds 
weggegooid dan kunt u uw lidnummer opvragen bij onze secretaris Leo Dubbelaar (zie 
onder). Graag maken wij u erop attent dat het Cuypersgenootschap door de Belastingdienst 
is aangemerkt als een culturele ANBI. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Voor meer 
informatie daarover kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.
Onze secretaris Leo Dubbelaar kan u hierover ook van nadere informatie voorzien: 
Tel.: 06-23398363 Mail: secretaris@cuypersgenootschap.nl


