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Korte berichten // Norman Vervat

Verzet tegen sloop monumentale brug
Het Cuypersgenootschap heeft de 
gemeente Bunnik verzocht om in te zetten 
op behoud van de IJzeren brug aan de 
Molenhoeflaan te Werkhoven. De brug 
maakt onderdeel uit van een reeks aan 
waterbouwkundige werken behorende 
bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De 
IJzeren brug verving omstreeks 1870 de 
voormalig aanwezige houten brug, toen 
de Kromme Rijn de bestemming van 
inundatiekanaal kreeg. Ondanks dat de 
brug enige jaren geleden is versterkt, is deze 
grotendeels gaaf bewaard gebleven. De 
brug is sinds enige tijd rijksmonument en 
onderdeel van het Unesco Werelderfgoed 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Op dit moment wordt er gesproken 
over sloop vanwege onvoldoende 
brugbelasting. De brug wordt veelal door 
zware landbouwvoortuigen gebruikt 
en is een ontsluiting naar een aantal 
agrarische gronden. Feit is dat de brug 

volgens recent onderzoek in goede 
staat is en dat er alternatieven denkbaar 
zijn voor het huidige plan. Net als de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed is het 
Cuypersgenootschap van mening dat de 
gemeente zich moet inspannen voor een 
alternatief plan, met volledig behoud van 
het monument.

Cuypersgenootschap actief 
bij de ontwikkeling van nieuw 
monumentenbeleid
In de afgelopen maanden is het 
Cuypersgenootschap aangehaakt 
bij diverse (digitale) overleggen 
over de ontwikkeling van nieuw 
erfgoedbeleid. Meerdere gemeenten 
zijn op dit moment bezig met de 
actualisering van monumentenbeleid. 
Zo werkt Utrecht – mede naar 
aanleiding van onze behoudsactie 
voor het Universiteitsmuseum – aan 
de inventarisatie en bescherming van 
het erfgoed van na 1965. Het nu nog 
zelfstandige Weesp wordt binnenkort 
bij Amsterdam gevoegd. Dit is volgens 
betrokken ambtenaren een goed moment 
om kritisch te kijken naar de bestaande 
monumentenlijst. De wens is om deze 
uit te breiden. In Muiderberg en op het 
eiland Tholen, waar tot op heden vrijwel 
geen erfgoedbeleid bestaat, denken 
we mee over de samenstelling van 
monumentenlijsten en het bepalen van 
prioriteiten. In alle gevallen wordt samen 
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eeuw kenmerkende gestandaardiseerde 
stationsbouw. Met name bij de bouw van 
kleinere stations werd in heel Nederland 
gebruik gemaakt van standaardmodellen. 
Dit type is onder andere gebouwd in 
Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland 
en Overijssel. Type 5 is maar liefst 38 
keer gebouwd. Veel van deze kleine 
gestandaardiseerde stations zijn in de 
twintigste eeuw echter weer vervangen 
door nieuwbouw. Van type 5 zijn 29 
exemplaren gesloopt. Ontwerper van de 
eerste generatie Waterstaatsstations is 
vermoedelijk de (werktuig)bouwkundige 
K. H. van Brederode. Geen hoog aange-
schreven architect, maar dat werd voor de 
staat niet van belang geacht. Men bouwde 
eenvoudigweg naar de smaak van de tijd 
en voor de rest ging het er vooral om dat 
de gebouwen ‘economisch, deugdelijk en 
functioneel’ waren. In later jaren is het 
stationsgebouw enkele keren aangepast. 
In de oorlog heeft het gebouw schade 

opgelopen en is daarna hersteld. In 1953 is 
het station gesloten. Tegenwoordig wordt 
het gebruikt als het woonhuis. 

Voor de toekomst van het gebouw is 
een monumentenstatus van groot belang. 
Het Cuypersgenootschap hoopt deze 
bescherming nu via een juridische weg te 
bewerkstelligen.

Zes woonhuisinterieurs 
Amsterdam beschermd
Onlangs heeft de gemeente Amsterdam 
in stadsdeel Zuid zes woonhuizen 
met waardevolle historische interieur-
afwerkingen aangewezen als gemeentelijk 
monument. Het Cuypersgenootschap had 
de gemeente daartoe in 2018 verzocht 
vanwege de grote kwetsbaarheid van 
deze interieurs. Directe aanleiding voor 
de actie onzerzijds vormde de sloop van 
het uiterst waardevolle interieur van de 
atelierwoning van Jan en Kees Dunselman 
aan de Willemsparkweg, een ontwerp van 

met partners als de Bond Heemschut 
of lokale erfgoedorganisaties advies 
uitgebracht.

Monumentenaanvraag voor 
wederopbouwkerken Maassluis
De gemeente Maassluis hebben wij 
onlangs verzocht om de gereformeerde 
Immanuëlkerk en Maranathakerk als 
gemeentelijk monument aan te wijzen. 
Het betreft twee belangrijke naoorlogse 
kerken.

De gereformeerde Immanuëlkerk werd 
gebouwd in 1953-1954 ter vervanging 
van de tijdens de Tweede Wereldoorlog 
verwoeste Nieuwe of Noorderkerk uit 
1892, die op min of meer dezelfde locatie 
stond. Het ontwerp is afkomstig van de 
bekende architect Berend Tobia Boeyinga 
(1886-1969), in samenwerking met A. 
Warnaar (1905-1969). De Immanuëlkerk 
te Maassluis is monumentwaardig in 
architectuurhistorisch opzicht vanwege 
het belang van de kerk in het oeuvre van 
architect Boeyinga en als belangwekkend 
voorbeeld van gereformeerde kerkbouw 
uit de wederopbouwperiode. Duidelijk 
herkenbaar is bij dit gebouw de 
invloed van de centraalbouw uit de 
vroege calvinistische periode. In 

stedenbouwkundig opzicht is de kerk van 
groot belang vanwege de beeldbepalende 
ligging aan de rand van de historische 
binnenstad van Maassluis. 

De gereformeerde Maranathakerk 
ligt in de oostelijke naoorlogse 
uitbreidingswijk Sluispolder van 
Maassluis. Het kerkgebouw is in 1962 
in gebruik genomen. De architecten 
waren A. Warnaar en J.H. Steenkist. De 
enigszins sculpturale vormgeving van de 
architectuur is kenmerkend voor de vroege 
jaren zestig. Ook deze kerk heeft voor 
Maassluis een grote stedenbouwkundige 
betekenis.

Beide kerken zijn al jaren in beeld 
als potentieel monument. Omdat er 
vanuit de gemeente zelf geen initiatief 
is gekomen voor bescherming, heeft het 
Cuypersgenootschap nu deze stap gezet. 
De besluitvorming is vermoedelijk eind 
2021.

Station Markelo voorlopig 
nog geen monument
In het voorjaar van 2019 heeft het 
Cuypersgenootschap de gemeente Hof 
van Twente verzocht om het voormalige 
stationsgebouw aan de industrieweg te 
Markelo te beschermen als monument. 
Recent heeft de gemeente dit verzoek 
met een zeer matige onderbouwing 
afgewezen. Het Cuypersgenootschap heeft 
onmiddellijk bezwaar aangetekend tegen 
dit besluit.

Het voormalige stationsgebouw is 
in 1863-1865 gebouwd als treinstation. 
Station Markelo lag in de Overijsselse 
buurtschap Stokkum aan de spoorlijn 
Hengelo – Zutphen. Het betreft een 
zogenaamd Waterstaatstation, stationstype 
5. Het station is daarmee een typisch 
voorbeeld van de voor de negentiende 

Immanuelkerk Maassluis, 2008. Wikimedia 
Commons, Michiel Verbeek. De Lairessestraat 93, 2009. Jan van Galen (RCE), 538.107.
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Joseph Cuypers. De thans aangewezen 
panden zijn: De Lairessestraat 93, 
Paulus Potterstraat 44, Johannes 
Vermeerstraat 15, Concertgebouwplein 
3-13, Prins Hendriklaan 27-29 en Van 
Eeghenstraat 88. Eerder had de gemeente 
op ons verzoek ook het etagehuis 
Oldenhoeck, Jacob Obrechtstraat 67, en 
het woonhuis De Lairessestraat 39 een 
monumentenstatus toegekend. Voor 
enkele panden is de procedure nog niet 
afgerond. Tijdens het onderzoek in het 
kader van de aanwijzingsprocedure 
bleek helaas dat verschillende interieurs, 
die nog gedocumenteerd waren in de 
publicaties Huizenportretten 1875-1945 

(2009) en Wonen in een monumentaal huis 
1875-1945, Toen en nu (2012), inmiddels  
gesloopt waren. Hoe betreurenswaardig 
ook, het benadrukte eens te meer het 
belang van een monumentenstatus 
voor het behoud van deze waardevolle 
historische interieurensembles. In ons 
komende Jaarboek kunt u hierover meer 
lezen.

Zie voor meer informatie over 
de aangewezen panden de website 
Amsterdam.nl, in de rubriek ‘Erfgoed van 
de week’: Harmonicawanden en gestileerde 
slangen. Zes historische woonhuisinterieurs 
in Zuid beschermd.

Muysken was niet de enige Nederlandse architect die zich aangetrokken voelde tot 
Hannover. Begin 1866 bezocht ook de 27-jarige Isaac Gosschalk (1838-1907) de stad. 
Hij maakte schetsen van een aantal gebouwen, waaronder het museum en de Trinkhalle, 
beide ontworpen door Hase (afb. 1 en 2). Ook P.J.H. Cuypers (1827-1921) was bekend 
met het werk van zijn Duitse vakbroeder, zoals blijkt uit foto’s in zijn nalatenschap. Van 
1876 tot 1882 was Karel Muller (1857-1942) ingeschreven aan de Polytechnische Schule. 
Volgens de overlevering heeft ook Jonas Ingenohl (1855-1925), met wie Muller later zou 
samenwerken, in Hannover gestudeerd.2 

Tijdens zijn verblijf in Hannover volstond Muysken niet met de bestudering van 
het werk van Hase en andere contemporaine architectuur. Oude gebouwen in de stad 
en haar omgeving – hij noemt in dit verband de beroemde middeleeuwse kerken in 
Hildesheim – waren evenzeer onderwerp van studie. In het licht van zijn latere carrière 
is deze hang naar de middeleeuwen opmerkelijk. Hij zou zich, net als Gosschalk, 
ontpoppen als een van de voormannen van de Hollandse neorenaissance, een stroming 
die werd beschouwd als een tegenpool van de neogotische richting van P.J.H. Cuypers en 
anderen. In 1867 was Muysken nog vol lof over de gotiek: ‘Hij is de stijl uit konstruktie 
geboren, hij laat zien wat hij is en verbergt niets achter een omhulsel van pleister’.3 Tien 
jaar later was zijn stijlvoorkeur veranderd; blijvend was de liefde voor baksteen.

Toen Muysken in 1867 zijn stuk in de Bouwkundige Bijdragen publiceerde, had Hase 
(in het artikel wordt zijn naam abusievelijk geschreven als Haase) in Nederland al een 
zekere reputatie opgebouwd. Muysken beweerde dat hij ‘bij vele bouwkundigen hier 
te lande niet onbekend zal zijn’. Kort na het verschijnen van het artikel maakte Eugen 
Gugel (1832-1905 – afkomstig uit Beieren en hoogleraar bouwkunde aan de Delftse 

Streekeigen en universeel. Enige bespiegelingen over de 
betekenis van het werk van Conrad Wilhelm Hase //

Coert Peter Krabbe

Bij wijze van inleiding: Hase en Nederland
In 1867 verscheen in het tijdschrift Bouwkundige Bijdragen een artikel getiteld ‘De stad 
Hannover en hare architektuur vergeleken met die van Nederland’.1 Schrijver was de 
aankomende architect Constantijn Muysken (1843-1922). Nadat hij in 1865 twee jaar 
aan de Polytechnische School in Delft had gestudeerd, als een van de eerste leerlingen 
aan de afdeling bouwkunde, wenste Muysken enige tijd in het buitenland door te 
brengen. Niet alleen om daar zijn opleiding af te ronden, maar ook om gebouwen met 
eigen ogen te kunnen aanschouwen. Zijn voorkeur ging uit naar Duitsland, gezien de 
overeenkomsten met ons land, wat zaken als klimaat en beschikbare bouwmaterialen 
aangaat. De veelbelovende jongeling koos opmerkelijk genoeg niet voor Berlijn of 
München, maar Hannover. Hier zette hij zijn studie voort aan de Polytechnische 
Schule, waaraan de architect Conrad Wilhelm Hase (1818-1902) doceerde. In zijn voor 
Nederlandse vakgenoten bestemde artikel stelde Muysken deze architect als voorbeeld, 
vooral vanwege diens gebruik van baksteen. Hase verstopte de steen niet achter een laag 
pleister, zoals aan het begin van de negentiende eeuw usance was. Hij verlevendigde het 
gevelbeeld door het toepassen van kunstige metselverbanden, afwisseling in kleur en 
het gebruik van vormstenen, bakstenen die in een bepaalde vorm waren gebakken. De 
Noord-Duitse (baksteen)gotiek gold voor hem als uitgangspunt en inspiratiebron voor 
de eigentijdse architectuur. 

Afb. 1 Isaac Gosschalk, schets uit 1866 van het door Hase ontworpen Museum für Kunst und 
Wissenschaft in Hannover.
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Polytechnische School waar Muysken zijn opleiding begon – in zijn boek Geschiedenis 
van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur (1869) kort melding van de 
Noord-Duitse architect. In de tweede, sterk herziene druk uit 1886 was de auteur 
veel uitvoeriger. Over Hases gebruik van baksteen schreef hij: ‘Voortbouwende op de 
overlevering van den vaderlandschen baksteenbouw heeft Hase niet alleen de rijkelijke 
toepassing van vormsteenen wederom ingevoerd, maar ook ter wille eener sprekende 
kleurschakeering, de oude techniek der gekleurde en verglaasde baksteenen en 
dakpannen doen herleven’.4 

Het citaat toont aan dat in Nederland gedurende het laatste kwart van de negentiende 
eeuw – een periode waarin in ons land veel architecten een voorkeur hadden voor het 
bouwen in gebakken steen – de aandacht voor Hase geenszins was weggeëbd. Het vroege 
werk van Karel Muller, zoals het turngebouw aan de Nieuwe Passeerdersstraat (1885-
1887) dat hij samen met Jonas Ingenohl ontwierp, draagt het stempel van zijn leertijd 
in Hannover.5 De uit Groningen afkomstige architect Cornelis Peters (1847-1932) moet 
eveneens goed op de hoogte zijn geweest van de navolgingen van de Noord-Duitse 
baksteengotiek door Hase en zijn schare leerlingen. Gebouwen als het voormalige 
Postkantoor in Arnhem (1888-1889) getuigen hiervan (afb. 3).

Een nieuw boek over Hase
Het is beslist niet overdreven te stellen dat de in 2019 verschenen publicatie 

Conrad Wilhelm Hase (1818-1902), Architekt, Hochschullehrer, Konsistorialbaumeister, 
Denkmalpfleger van belang is voor Nederlandse architectuurhistorici die zich met 
de negentiende eeuw bezighouden. Hase was productief en veelzijdig. Naast zijn 
docentschap aan de Polytechnische Schule was hij veelgevraagd op het gebied van de 
kerkbouw, zowel nieuwbouw als restauratie, en ontwierp hij woningen, een museum 
en een sprookjesachtig buitenverblijf voor de koninklijke familie. Daarnaast maakte hij 

zich verdienstelijk met de restauratie en uitbreiding van het middeleeuwse stadhuis in 
Hannover (1875-1891), een van de belangrijkste monumenten in de stad (afb. 4).

De titel van de nieuwe publicatie is enigszins misleidend. Het boek biedt geen 
totaaloverzicht, maar belicht slechts een aantal aspecten van Hases werk. De reden 
voor deze inperking is dat er al een monografie over de architect bestaat, waarop de 
kunsthistoricus Günther Kokkelink in 1968 promoveerde.6 Het verschijningsjaar 
is opmerkelijk, gezien de diepgewortelde afkeer in die periode voor de negentiende-
eeuwse bouwkunst. Ter vergelijking: in Nederland zou het nog ruim veertig jaar duren 
voordat de eerste wetenschappelijke monografie over P.J.H. Cuypers het licht zag. Hase 
en Cuypers vormen elkaars evenknie wat productiviteit en invloed betreft, alsook hun 
voorkeur voor de kerkbouw en de middeleeuwen. Het onderzoeksthema liet Kokkelink 
zijn hele leven niet meer los, wat een overeenkomst is met Wies van Leeuwen, de auteur 
van Cuypers’ monografie.7 Het recent verschenen boek over Hase is echter meer dan een 
appendix op Kokkelinks studie: het bevat tal van nieuwe inzichten en dwarsverbanden.

De bundel vormt de uitkomst van een symposium dat in oktober 2018 in Hannover 
was georganiseerd ter ere van de tweehonderdste geboortedag van de architect. Een Afb. 2 Isaac Gosschalk, schets uit 1866 van de door Hase ontworpen Trinkhalle in Hannover.

Afb. 3 Voormalig postkantoor in Arnhem (C.H. Peters, 1888-1889).
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haast onvermijdelijk resultaat van een dergelijk initiatief is dat de tot artikel omgewerkte 
lezingen uiteenlopen in benaderingswijze en diepgang. Sommige stukken vormen 
voorbeeldige architectuurhistorische exercities, andere zijn meer inventariserend. 
Zo kunnen artikelen met een opsomming van bewaarplaatsen van tekeningen en 
archiefstukken nuttig zijn voor plaatselijke onderzoekers, maar lijken ze me van 
ondergeschikt belang voor de Nederlandse lezer. Een ander nadeel van een bundeling 
van losse studies is dat er overlappingen en hiaten zijn.

Afgezien van deze onvolkomenheden, valt op dat de reikwijdte van de auteurs beperkt 
blijft tot het vroegere vorstendom Hannover, vanaf 1866 een provincie van Pruisen. 
Hoewel de redacteuren in de inleiding schrijven dat Hase een van de invloedrijkste 
architecten in zijn tijd was, worden geen verbanden gelegd met de architectuur in 
andere Duitse staten, laat staan met het buitenland, op twee uitzonderingen na. In het 
artikel van Markus Jager staat de ‘Hannoversche Schule’ centraal, de architectuurschool 
waarmee Hase vaak in verband wordt gebracht (al prefereert de auteur de benaming 
‘Hase-Schule’). De auteur gaat niet alleen in op de vraag wat hieronder op basis van 
stilistische kenmerken moet worden verstaan, maar graaft nog dieper. Hij laat zien dat 
Hase en zijn plaatselijke medestanders in hun gebouwen, geschriften, verenigingswerk 
en onderwijs sterk de nadruk legden op de eigen architectonische identiteit van het 
voormalige koninkrijk. Ze wensten zich te onderscheiden van het Pruisische centralisme 
en meer specifiek de rol die de Bauakademie in Berlijn in dat proces speelde. De tweede 
bijdrage, waarin bredere verbanden worden gelegd en waarop dadelijk uitgebreider 
wordt ingegaan, behandelt Hases kortstondige carrière als hofarchitect. Dat de 
bouwmeester van meer dan regionale betekenis was, wordt bevestigd door de eerder 

aangehaalde publicaties van Muysken en Gugel alsook de interesse van onder anderen 
Gosschalk en Cuypers in zijn gebouwen.

De ondertitel van de bundel vormt een opsomming van Hases belangrijkste 
werkzaamheden: architect, leerkracht in het hoger onderwijs, bouwmeester 
van de Evangelisch-Lutherse kerk in het (voormalige) koninkrijk Hannover 
(‘Konsistorialbaumeister‘) en monumentenzorger. Eén activiteit krijgt echter niet 
de gewenste aandacht: Hases docentschap aan de Polytechnische Schule, vanaf 1880 
Technische Hochschule geheten. Hij gaf hier van 1849 tot 1894 les en heeft ettelijke 
generaties architecten gevormd.

Inkijk in een rijk oeuvre
De kanttekeningen nemen niet weg dat het boek tal van wetenswaardigheden en nieuwe 
interpretaties bevat. Belangwekkend zijn de stukken waarin Hases hoofdwerken aan bod 
komen en binnen zijn oeuvre worden beschouwd. Na het verschijnen van de dissertatie 
van Kokkelink in 1968 heeft het onderzoek uiteraard niet stilgestaan.

Een uitstekende introductie tot het profane werk vormt de bijdrage van Charlotte 
Hopf. De auteur biedt een chronologisch overzicht van de woonhuizen en openbare 
(en andere stedelijke) gebouwen die Hase als zelfstandig architect in de stad Hannover 
realiseerde. Op heldere wijze schetst ze de ontwikkeling die de architect doormaakte 
en legt verbanden tussen de verschillende creaties. Twee gebouwen worden er door mij 
uitgepikt: het Museum für Kunst und Wissenschaft, nu Künstlerhaus (1852-1856) en 

Afb. 4 Raadhuis in Hannover, gerestaureerd en uitgebreid door C.W. Hase.

Afb. 5 Museum für Kunst und Wissenschaft in Hannover (C.W. Hase, 1852-1856), lithografie.
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het eigen woonhuis van de architect (1860-1861). 
Het exterieur van het museumgebouw vormt een vroeg voorbeeld van Hases 

zorgvuldige materiaalgebruik (afb. 5, 6). Hij paste rode en gele baksteen toe in combinatie 
met zandsteen. Zoals reeds uit de naamgeving blijkt, herbergde het museum een rijk 
geschakeerde collectie. Het fungeerde bovendien als ontmoetingsplek voor allerlei 
(oudheidkundige en wetenschappelijke) verenigingen. Helaas is nauwelijks iets van de 
oorspronkelijke interieurafwerkingen te ervaren, in tegenstelling tot de Kunsthalle in 
Karlsruhe (H. Hübsch, 1836-1846) of het Neues Museum in Berlijn (F.A. Stüler, 1843-
1855). 

Hases in baksteen opgetrokken eigen woonhuis (1860-1861), dat spijtig genoeg 
tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan, had een bijzondere ruimtelijke 
opzet (afb. 7, 8). Het stond op een smal perceel en was opgebouwd uit volumes 
gegroepeerd rondom een binnenplaats. Het gebouw, dat de ontwerper met enige 
zelfspot de ‘Hasenburg noemde, fungeerde tevens als zijn atelier. Hase varieerde met 
verdiepingshoogten om een onderscheid tussen wonen en werken te bewerkstelligen. 
De architect luisterde een wand in het interieur van zijn huis op met enkele dichtregels. 
Cuypers, die een foto van de ‘Hasenburg’ in zijn bezit had, deed iets soortgelijks in 
een tegeltableau aan de buitenzijde van zijn (derde) Amsterdamse woonhuis aan de 
Vondelstraat uit 1881. Hij maakte hiervoor gebruik van de diensten van zijn zwager, 
de schrijver Joseph Alberdingk Thijm. Op gevatte wijze en niet zonder humor wordt 
gerefereerd aan de kritiek op zijn werk: ‘Jan bedenckt ‘et / Piet volbrenght ‘et / Claesgen 
laeckt ‘et / Och! wat maeckt ‘et’. De strofen in Hases woonhuis ontstijgen daarentegen 
niet het niveau van een Sinterklaasrijm: ‘Dies Haus hab ich für mich gemacht / Ob ihr 
drob spottet oder lacht / Ein jeder baut nach seiner Nase / Ich heisse Conrad Wilhelm 

Hase’. Het Duitse taalgebied heeft betere dichters voortgebracht.
Christian Scholl belicht een periode van nog geen tien jaar in de lange carrière 

van de architect, rond het midden van de negentiende eeuw, waarin hij opdrachten 
kreeg van het hof. Zijn stuk bevat in vergelijking met de oudere vakliteratuur nieuwe 
gezichtspunten. Koning Georg V bedeelde Hase met twee grote opdrachten: het slot 
Marienburg, fraai gelegen in het stroomgebied van de Leine ten zuiden van Hannover, 
en de zojuist genoemde Christuskirche in de hoofdstad van het toenmalige vorstendom. 
Gugel rekende in 1886 beide gebouwen tot de belangrijkste scheppingen van de architect. 

De bouw van de Marienburg (vanaf 1857) verliep voor Hase onbevredigend 
(afb. 9). Hij viel in ongenade en werd in 1864 van het project gehaald. Zijn opvolger 
Edwin Oppler (1831-1880) liet op last van de opdrachtgevers een groot deel van de 
interieurafwerkingen verwijderen. Nieuwe wand- en plafonddecoraties zijn echter 
nooit aangebracht, aangezien de koninklijke familie in 1866 het veld moest ruimen 
na de annexatie van Hannover door Pruisen. Scholl beperkt zich niet tot de (ook in 
oudere publicaties reeds behandelde) bouwgeschiedenis, maar beschouwt het slot in 
het licht van de actieve bouwpolitiek die het koninklijk huis tot 1866 voerde, waarin het 
historisch belang van de monarchie aanschouwelijk werd gemaakt. Het huis Hannover, 
de ‘Welfendynastie’, behoorde tot de hoogste adel in Europa – zo was de Britse koningin 
Victoria hiervan een telg. Verscheidene oude gebouwen, waarmee de geschiedenis van het 
vorstenhuis was verbonden, werden aan een restauratie onderworpen. De Marienburg 
vormde weliswaar een nieuwe creatie, maar was bedoeld om de suggestie van een lange 

Afb. 6 Museum für Kunst und Wissenschaft (thans Künstlerhaus) in Hannover, huidige toestand.

Afb. 7 Eigen woonhuis van Hase in Hannover (1860-1861), historische foto.
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dynastieke traditie op te roepen. De historici Eric Hobsbawn en Terence Ranger spreken 
in dit verband van ‘the invention of tradition’.8 Scholl vergelijkt de Marienburg met Burg 
Hohenzollern, het stamslot van het Pruisische vorstenhuis, gelegen nabij Hechingen in 
Zuid-Duitsland. De wederopbouw van de ruïne gebeurde in 1850-1867 door de Berlijnse 
architect Friedrich August Stüler (1800-1865), op initiatief van koning Friedrich-
Wilhelm IV van Pruisen. Scholl maakt zich er niet met oppervlakkige vergelijkingen 
van af. Met een scherpe blik en kennis van zaken analyseert hij specifieke vormen of 
motieven die in de Marienburg zijn toegepast. Hij weet aannemelijk te maken dat in 
bepaalde gevallen de referenties aan het verleden bewust werden aangebracht.

Ook de Christuskirche (1859-1864), een hallenkerk waarvoor Hase zich voornamelijk 
(maar niet uitsluitend) op lokale voorbeelden baseerde, wordt in Scholls bijdrage in 
een bredere context beschouwd (afb. 10 en 18). Hase was één van de opstellers van 
richtlijnen waaraan protestantse kerken – beter gezegd: Evangelisch-Lutherse kerken – 
moesten voldoen, die in 1861 in Eisenach werden bekrachtigd, het zogeheten ‘Eisenacher 
Regulativ’. Het valt op dat de voorschriften overeenkomen met die voor katholieke 
kerken, zoals hier te lande bijvoorbeeld gepropageerd door Alberdingk Thijm. Tot de 
richtlijnen behoorden een ingang en orgelgalerij in het westen en een naar het oosten 
gericht koor. Een toren mocht niet ontbreken. Verder diende de plattegrond in de 
vorm van een vierkant of kruis te zijn. De voorkeurstijlen waren romaans en gotiek, 
die door protestantse architecten als Hase niet als typisch katholiek maar als christelijk 
werden beschouwd. De toepassing van stuc werd ontraden. Het kerkinterieur diende 
een altaar voor het avondmaal en een kansel voor de preek te bevatten. Tot die tijd 

was het gebruikelijk om het altaar (dat, anders dan bij de calvinisten, in de Lutherse 
eredienst een belangrijke rol inneemt) en de preekstoel in één opbouw te integreren. 
Hase en zijn medestanders waren tegen een dergelijk ‘Kanzelaltar’ en schreven een van 
het altaar gescheiden preekstoel voor, al dan niet gecompleteerd met een ambo, een 
spreekgestoelte voor de schriftlezingen. Essentieel was een goede zichtbaarheid van 
deze interieuronderdelen. 

Het spreekt voor zich dat de Christuskirche voldeed aan de mede door Hase 
geformuleerde voorschriften in het Eisenacher Regulativ. Verder – en dat maakt 
de plattegrond bijzonder – is rekening gehouden met de specifieke wensen (en de 
aanwezigheid) van de koninklijke familie. Het gebouw diende tevens als hofkerk. Het in 
opdracht van Georg V gebouwde stadsslot (‘Welfenschloss’) lag in de nabijheid. In het 
nevenkoor dat Hase aan de noordzijde had ontworpen, plaatste hij een gestoelte voor 
de leden van de koninklijke familie. Van hieruit konden ze de dienst bijwonen, met 
onbelemmerd zicht op de kansel.

Net als in het Museum für Kunst und Wissenschaft wisselde Hase in de Christuskirche 
baksteen af met natuursteen. In 1867, een paar jaar na de voltooiing van de kerk en 
kort nadat Muysken bij hem had gestudeerd, omschreef Hase deze combinatie als ‘eine 
Constructionsweise, welche ich heute nicht mehr vertheidigen kann und deshalb auch 
bei keinem meiner Bauten mehr zur Anwendung bringe’.9 Muysken spreidde in zijn 

Afb. 8 Eigen woonhuis van Hase in Hannover, historische foto uit de nalatenschap van P.J.H. Cuypers.
Afb. 9 Schloss Marienburg (C.W. Hase, 1857 e.v.).
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vervolgcarrière juist een voorkeur voor 
deze combinatie tentoon. 

De kerkbouw vormt een rode draad 
in Hases loopbaan. Hij ontwierp tal 
van nieuwe godshuizen, van groot tot 
klein, vergrootte bestaande kerken en 
restaureerde andere. In totaal gaat het 
om circa 176 projecten, tegenover 66 
profane gebouwen. Hases religieuze werk 
staat centraal in de bijdrage van Thorsten 
Albrecht. Vanzelfsprekend behandelt de 
auteur het ‘Eisenacher Regulativ’ dat de 
architect steevast als leidraad nam voor 
zijn eigen werk. Daarnaast kreeg hij als 
‘Konsistorialbaumeister’ een centrale rol 
in de bouwactiviteiten van de Lutherse 
kerk. In deze functie, die hij vanaf 1863 
bekleedde, had hij supervisie over 
plannen voor nieuwbouw, verbouw of 
restauratie van kerken in het koninkrijk, 
later de Pruisische provincie Hannover. 
Op dit vlak ontpopte Hase zich als 

kunstpaus (al is de benaming niet helemaal passend in deze protestantse context). 
Dankzij zijn gezaghebbende positie wisten verscheidene kerkbesturen hem te vinden. 
Hij accepteerde veel opdrachten of beval één van zijn protegés aan.

Albrecht gaat in op de achtergronden van de Lutherse bouwpolitiek, maar 
behandelt slechts een paar door Hase ontworpen kerkgebouwen (plus enkele door hem 
vormgegeven altaren). De auteur biedt dan ook geen overzicht met ontwikkelingen en 
dwarsverbanden, zoals Charlotte Hopf heeft gedaan voor de profane gebouwen die de 
architect in de stad Hannover realiseerde. Een dergelijk overzicht zou, indachtig Hases 
productiviteit op dit gebied, simpelweg te omvangrijk worden voor een bijdrage met een 
gelimiteerd aantal woorden. 

Hases religieuze werk staat ook centraal in de bijdrage van Jörg Richter. Zijn stuk 
spitst zich toe op het belang van de afwerking en inrichting van het kerkinterieur 
(‘Kirchenausstattungen’), een onderwerp dat volgens de auteur niet altijd de gewenste 
aandacht krijgt van architectuurhistorici en monumentenzorgers. Richter beperkt zich 
niet tot nieuw gebouwde creaties. Ook in de door hem gerestaureerde of verbouwde 
middeleeuwse kerken bracht Hase nieuwe afwerkingen en onderdelen aan, zoals altaren, 
kerkbanken en kansels. In de twintigste eeuw kon maar weinig waardering voor dergelijke 
ingrepen worden opgebracht. Veel lezers van dit Bulletin zullen met de problematiek 
vertrouwd zijn; de aanleiding van de oprichting van het Cuypersgenootschap in 1984 
was immers het (vergeefse) verzet tegen de verwijdering van de Cuypers-uitmonstering 
van de middeleeuwse St. Servaas in Maastricht.

Afb. 10 Christuskirche in Hannover (C.W. Hase, 
1859-1864).

Afb. 12 St. Michael in Hildesheim, vanuit het zuiden, huidige toestand.

Afb. 11 St. Michael in Hildesheim, vanuit het zuiden, opmetingstekening uit 1738.
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De veranderende blik op de middeleeuwen
Afgezien van het stuk van Richter wordt in verscheidene bijdragen aandacht besteed 
aan Hases omgang met middeleeuwse kerken. Twee artikelen zijn exclusief aan dit 
onderwerp gewijd. Centraal staan hierin de werkzaamheden, de restauratieopvattingen 
en het dikwijls tentoongespreide pragmatisme van de hoofdpersoon van het boek. Hierbij 
moet worden aangetekend dat, ondanks Hases bewondering voor de middeleeuwse 
bouwkunst, een groot aantal van de onder zijn leiding tot stand gekomen projecten 
totaal niet het predicaat restauratie verdient. Menig dorpskerk werd zo ingrijpend onder 
handen genomen dat weinig meer resteert van het oorspronkelijke gebouw. 

Enkele kerkrestauraties van Hase zullen hier worden belicht, met speciale aandacht 
voor de aangebrachte interieurafwerkingen en inrichtingen en de twintigste-eeuwse 
lotgevallen ervan. 

In de jaren 1850-1857 was Hase belast met herstelwerkzaamheden aan de 
majestueuze Michaeliskirche in Hildesheim, die in de kern uit de vroege elfde eeuw 
stamt maar waaraan in de loop der eeuwen veel is gewijzigd. Weliswaar maakte Hase, 
op basis van zijn onderzoekingen, een reconstructie op papier van de (in zijn ogen) 
oorspronkelijke toestand, maar de werkzaamheden waren niet zo verstrekkend. Hase 
handhaafde zelfs de barokke spits van de oostelijke vieringtoren, ondanks zijn geringe 
waardering voor deze stijlperiode. De terughoudende benadering was niet ingegeven 
door de wens om een gegroeide toestand te behouden, maar gebeurde om budgettaire 
redenen, zoals Michelle Möhle in haar stuk over Hase als restauratiearchitect aantoont. 
Hase liet nieuwe wandschilderingen in het schip aanbrengen, die waren afgestemd 
op het middeleeuwse beschilderde houten plafond (dat tegelijkertijd een ingrijpende 
restauratie onderging). Nadat de kerk aan het begin van de twintigste eeuw onder 
handen was genomen, hebben de bombardementen op 22 maart 1945 de door Hase 
aangebrachte wijzigingen en aanpassingen van het kerkinterieur uitgewist. Na de oorlog 
werd het gebouw teruggebracht naar een middeleeuwse staat. Gevolg is dat de huidige 
verschijningsvorm enorm verschilt van die uit de achttiende en negentiende eeuw. Dat 
kan worden geïllustreerd met een opmetingstekening van de kerk uit 1738 die in het 
boek is opgenomen (afb. 11). In vergelijking met de achttiende-eeuwse toestand heeft 
de St. Michael een dusdanige gedaantewisseling ondergaan dat de kerk in het bijschrift 
van de opmetingstekening voor een ander gebouw wordt aangezien (afb. 12). 

De naoorlogse restauratiekeuze – een terugkeer naar de middeleeuwen en het afzien 
van reconstructie van latere bouwfasen – is mijns inziens te verdedigen vanwege de 
onbetwistbare architectuurhistorische betekenis van de kerk in haar middeleeuwse 
verschijningsvorm. Daar komt bij dat de vroeg dertiende-eeuwse plafondschilderingen, 
die gerekend kunnen worden tot de belangrijkste in hun soort, in 1943 in veiligheid 
waren gebracht. De innige wens was om ze terug te plaatsen in de te herbouwen kerk. 
Daar kwam bij dat ook een deel van het koorgestoelte uit de tweede helft van de twaalfde 
eeuw de oorlog had overleefd.

Vrijwel tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de St. Michael restaureerde Hase de 
van oorsprong dertiende-eeuwse Cisterciënzer kloosterkerk St. Georg in het ten westen 
van Hannover gelegen plaatsje Loccum (hij was vanaf 1848 bij de werkzaamheden 

betrokken). Het project, Hases eerste grote restauratieopdracht, wordt op meerdere 
plekken en vanuit verscheidene invalshoeken in het boek belicht. De ruimtelijke 
indeling van de kerk werd door hem gewijzigd. Hij verplaatste het middeleeuwse 
koorgestoelte dat zorgde voor een scheiding tussen schip en koor en voegde nieuwe 
elementen toe aan het kerkinterieur, zoals een altaar en kansel (afb. 13). Hij voorzag de 
nieuwe onderdelen van een iconografisch programma dat tot stand was gekomen onder 
invloed van de gedachtewisselingen met plaatselijke theologen; sinds 1820 dient het 
klooster als Evangelisch-Luthers Seminarium waaraan predikanten worden opgeleid. 
Blikvanger van de inrichting was het fraai vormgegeven altaar dat bij een ‘restauratie’ 
in 1962 in de puinbak belandde. Ook de rest van de door Hase ingebrachte onderdelen 
werd toen verwijderd. In Duitsland wordt voor restauratie het woord ‘Sanierung’ 
gebruikt. In het Nederlands heeft het woord ‘sanering’ een minder positieve betekenis, 
die in dit geval de lading goed dekt: het interieur moest van negentiende-eeuwse 
elementen worden gezuiverd. Valt de naoorlogse puristische reconstructie van de St. 
Michael te rechtvaardigen, dat geldt naar mijn oordeel niet voor de in eenzelfde geest 
opgevatte renovatie van de kerk in Loccum. Hier was namelijk geen oorlogsschade. De 
opdrachtgever en restauratiearchitect hadden er beter aan gedaan de bouwgeschiedenis, 
met inbegrip van Hases toevoegingen, te respecteren.

In de jaren 1857-1863 was Hase verantwoordelijk voor de (in 1847 gestarte) 
restauratie van de van oorsprong twaalfde-eeuwse St. Godehard, de enige van de vier 
grote middeleeuwse stadskerken in Hildesheim die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

Afb. 13 Kloosterkerk St. Georg in Loccum, interieur. In het koor staat het in 1962 verwijderde altaar 
van Hase uit 1848-1852.
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ontsnapte aan verwoesting. Hij wijzigde het westelijke koor ingrijpend (net als de 
St. Michael heeft deze kerk zowel aan de oost- als westzijde een koorpartij). Zijn 
voorganger als restauratiearchitect had een paar jaar eerder het oostkoor vernieuwd. 
Hase liet hier – en vanaf 1877 ook in het schip en de viering – schilderingen aanbrengen 
door de Keulse decoratieschilder Michael Welter, op basis van gevonden fragmenten 
van de middeleeuwse afwerking (afb. 14). Deze kunstenaar ontwierp ook een nieuwe 
vloer in het oostkoor. Hoewel Hases verrichtingen in de St. Godehard op verscheidene 
plaatsen in het boek ter sprake komen, wordt nergens ingegaan op de – uit oogpunt 
van monumentenzorg interessante – twintigste-eeuwse restauratiegeschiedenis. Dat is 
een gemis, omdat die een goed inzicht biedt in de omgang met negentiende-eeuwse 
interieurafwerkingen. In kort bestek worden hier de belangrijkste ingrepen behandeld.10 
Toen in de jaren 1950 herstelwerkzaamheden in het koor nodig waren, werd na een 
uitgebreide discussie besloten om de schilderingen van Welter te behouden. Deze 
beslissing is opmerkelijk omdat in die tijd negentiende-eeuwse wijzigingen doorgaans 
als aantastingen werden beschouwd, zoals we zagen in het geval van de kerk in Loccum. 
Tijdens de uitvoering werd echter van het uitgangspunt afgeweken door de schilderingen 
in de kooromgang te verwijderen. De spierwitte afwerking ervan contrasteert met die 
van de rest van het koor. Nog rigoureuzer (en dubieuzer) was het besluit tien jaar later 
om de wanden van het middenschip af te breken en te herbouwen met een kern van 
gewapend beton (afb. 15). Het resulteerde in het verlies van de schilderingen van Welter 
in dit deel van de kerk. 

Het laatste restauratieproject van Hase dat hier ter sprake komt zijn de werkzaamheden 

aan de middeleeuwse Johanniskirche in Göttingen, waaraan de goed onderbouwde 
bijdrage van Bernd Adam is gewijd. In tegenstelling tot de andere auteurs behandelt 
Adam ook de twintigste-eeuwse lotgevallen van de kerk. Het door hem geschetste beeld 
wijkt niet af van de eerder genoemde twintigste-eeuwse renovaties: met een grote ijver 
en Duitse Gründlichkeit werd de negentiende-eeuwse bouwfase weggepoetst, zeker wat 
de afwerkingen en inrichting aangaat. 

Vanaf 1884 was Hase belast met de restauratie van de Johanniskirche; pas in 1898 
kwamen de werkzaamheden gereed – de architect was toen 79 (dat hij tot op hoge 
leeftijd actief bleef is een andere overeenkomst met Cuypers). Een beweegreden om de 
kerk te restaureren was haar gehavende toestand: aan het eind van de achttiende eeuw 
waren de venstertraceringen weggebroken, de vensters gedeeltelijk dichtgemetseld en 
was het middeleeuwse koor verlaagd. Hase bracht nieuwe venstertraceringen aan en 
wijzigde de koorpartij (afb. 16). Hij deed geen poging om dit bouwdeel op basis van 
bouwsporen of historische afbeeldingen te reconstrueren. Zo plaatste hij vrijstaande 
pijlers die er nooit zijn geweest en ontwierp een gewelf naar eigen vinding. Verder 
voorzag hij het kerkinterieur van glas-in-loodramen, gaanderijen, nieuw meubilair en 
kleurrijke schilderingen, waarvan die op de gewelven uit florale motieven bestonden. 
Deze waren in het koor het rijkst.

De polychromie moest al in 1931 wijken, met inbegrip van die in de koorpartij. 
Tegenwoordig zijn hier, net als in de rest van de kerk, de gewelfvakken wit gepleisterd, 
de ribben roodbruin geschilderd en 
de kapitelen en sluitstenen voorzien 
van een groene verflaag (afb. 17). Deze 
afwerking moet, zo vermoed ik, zorgen 
voor een middeleeuwse uitstraling. Dit 
deel van de kerk is echter goeddeels door 
Hase vernieuwd en stamt dus niet uit 
de middeleeuwen, laat staan dat het er 
ooit zo heeft uitgezien. Het door Hase 
aangebrachte kerkmeubilair werd in 
1964-1966 weggehaald toen de kerk werd 
onderworpen aan een nieuwe ‘Sanierung’.

De Johanniskirche en de eerder 
ter sprake gekomen casussen laten 
zien dat de restauratiearchitecten en 
monumentenzorgers uit de vorige eeuw 
een kerkinterieur met geen of nauwelijks 
polychromie klaarblijkelijk als authentiek 
middeleeuws beschouwden. Het ging hen 
bovenal om de bouwkundige structuur, 
het architectonische omhulsel. Als 
kwintessens van de gotische architectuur 
gold de logische constructiewijze die 

Afb. 14 St. Godehard in Hildesheim, door Hase gerestaureerd in 1857-1863. De schilderingen in het 
koor zijn van de hand van Michael Welter.

Afb. 15 St. Godehard in Hildesheim, middenschip 
(huidige toestand).
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zich manifesteerde in het kruisribgewelf. 
Vandaar de behoefte om dit onderdeel 
te benadrukken.11 De afwerkingen en 
het kerkmeubilair uit de negentiende 
eeuw konden zonder scrupules worden 
verwijderd.

Architecten uit de negentiende eeuw, 
met inbegrip van Hase, gingen overigens 
niet minder zachtzinnig te werk. Ze 
toonden in de regel weinig respect voor 
barokke toevoegingen aan middeleeuwse 
kerken.12 De behoefte tot corrigeren 
van het werk van eerdere generaties 
lijkt onuitroeibaar. Het pijnlijke is dat 
met iedere restauratie een deel van de 
historische bouwsubstantie verloren gaat.

De renovatie van de Christuskirche
Resteert de vraag hoe is omgegaan met 
de inrichtingen van de nieuwgebouwde 
kerken naar ontwerp van Hase. Dit 

vraagstuk kan worden belicht aan de hand van de Christuskirche in Hannover, aangezien 
het laatste artikel in het boek gaat over de naoorlogse renovaties van dit gebouw.

De kerk werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd: het dak ging verloren 
en een deel van de gewelven stortte in. Ook het beeldhouwwerk in het timpaan boven 
de hoofdingang, glas-in-loodramen, het orgel en een deel van het kerkmeubilair 
overleefden de bombardementen niet. Mede door geldgebrek werd het gebouw 
provisorisch hersteld. De venstertraceringen werden bijvoorbeeld in beton uitgevoerd. 
Tussen 1986 en 2007 onderging het exterieur een zorgvuldig herstel. De traceringen 
werden nu van natuursteen gemaakt, conform de vooroorlogse toestand. Verder 
werd het dak vernieuwd. Toen in 2013-2015 het interieur aan de beurt was, werd 
geopteerd voor een andere aanpak. In het schip werd een forse inbouw geplaatst: een 
theatervormige opstelling van de zitplaatsen met een oplopende vloer (afb. 18). De 
ruimte werd zodoende geschikt gemaakt voor het organiseren van concerten, naast de 
reguliere kerkdiensten. Onder de tribune is plek gecreëerd voor een kleine concert- en 
repetitiezaal ten behoeve van het kerkkoor.

Naast het gegeven dat het leeuwendeel van de oorspronkelijke inrichting in de 
oorlog verloren is gegaan, is het evident dat in de huidige tijd van ontkerkelijking 
gezocht moet worden naar andere, zinvolle bestemmingen. De nieuwe toevoeging is 
zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd. De auteur van het stuk, die waarschijnlijk als 
opdrachtgever betrokken was bij de werkzaamheden, presenteert dan ook niet zonder 
trots het resultaat. Hij schrijft: ‘Die neuen baulichen Elemente fügen sich sehr gut in das 
vorhandene Raumgefüge ein’.

Toch heeft de ingreep voor mij iets onbevredigends. De subtiliteiten in Hases 
ontwerp (de wijze waarop hij parochiekerk en hofkerk combineerde) en diens 
opvattingen over het kerkinterieur lijken geen rol te hebben gespeeld bij het opstellen 
van het renovatieplan. Hase beschouwde het protestantse kerkinterieur niet als 
‘profaner Hörsaal’ maar als ‘Sakralraum’. Deze uitstraling bewerkstelligde hij door de 
stijlkeuze (gotiek), maar ook door de toepassing van polychromie, de vormgeving van 
het kerkmeubilair en het iconografisch programma.

Tegenwoordig laat de Christuskirche het tegenovergestelde zien: het interieur 
is – vanuit deze ontwerpprincipes geredeneerd – verworden tot een gehoorzaal. De 
verbouwing toont verder aan dat zelfs negentiende-eeuwse kerkinterieurs moeten 
worden gemodelleerd naar het gotische ideaalbeeld van pakweg de afgelopen tachtig jaar: 
wit afgewerkte gewelfvakken in combinatie met sterk geaccentueerde kruisribgewelven. 
Dit onderstreept de juistheid van Richters constatering dat afwerkingen en inrichtingen 
uit de negentiende eeuw lang niet altijd de waardering noch de zorg krijgen die ze 
verdienen.

Afb. 16 Johanniskirche in Göttingen, het door Hase 
vernieuwde koor (foto vóór 1931).

Afb. 17 Johanniskirche in Göttingen, kruisribgewelven in het koor (huidige toestand).
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M. Jager, T. Albrecht en J.W. Huntebrinker 
(red.), Conrad Wilhelm Hase 
(1818-1902), Architekt, Hochschullehrer, 
Konsistorialbaumeister, Denkmalpfleger, 
Petersberg (Michael Imhof Verlag) 2019
€39,95 ISBN 978-3-7319-0904-0

Herkomst afbeeldingen
1, 2 Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet (RP-T-1942-163)
3, 9, 12 C.P. Krabbe
4 Wikimedia Commons (Vyacheslav Bukharov, CC BY-SA 4.0) 
5, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18 Michael Imhof Verlag, Petersberg 
6 Wikimedia Commons (Clemensfranz, CC BY-SA 3.0) 
8 Het Nieuwe Instituut, Rotterdam (CUYP, ph 2150)
14, 15 Wikimedia Commons (Hoger, CC BY-SA 3.0 DE)

Afb. 18, Christuskirche in Hannover (C.W. Hase, 1859-1864), interieur met zicht op de nieuwe 
inbouw. 

Kaft van de recente publicatie over Hase.

Eindnoten
1 C. Muysken, ‘De stad Hannover en hare architektuur vergeleken met die van Nederland’, Bouwkundige 

Bijdragen 15 (1867), 373-386.
2 Met dank aan Paul Nieuwenhuizen voor de verstrekte informatie.
3 Muysken 1867, 380.
4 E. Gugel, Geschiedenis van de bouwstijlen, tweede druk, Arnhem 1886, 887.
5 Het ontwerp van het Amsterdamse turngebouw stond onder invloed van het gebouw van de Turn-

Klubb in Hannover (1864-1865), ontworpen door de Hase-leerlingen Wilhelm Hauers en Wilhelm 
Schultz. Met dank aan Paul Nieuwenhuizen die me hierop attendeerde. Muller was tijdens zijn studietijd 
in Hannover lid van de Turn-Klubb. Voor het Amsterdamse turngebouw: Ellen Smit, ‘”Een inrichting 
voor heilgymnastiek en orthopaedie”. Het Amsterdamse turngebouw van K.J. Muller en J. Ingenohl’, De 
Sluitsteen. Jaarboek Cuypersgenootschap, 1998, 61-85.

6 G. Kokkelink, Die Neugotik Conrad Wilhelm Hases. Eine Spielform des Historismus, Hannover 1968.
7 In 1998 publiceerde Kokkelink samen met zijn vrouw Monika Lemke een overzichtswerk van de 

architectuur in Nedersaksen van 1850 tot 1900, waarin ook een hoofdrol voor Hase is weggelegd.
8 E. Hobsbawn en T.O Ranger (red.), The Invention of Tradition, Cambridge 1983.
9 150 Jahre Gemeindegründung Christuskirche Hannover, Hannover 2009, 21. Geciteerd wordt uit een 

artikel van Hase in het Zeitschrift des Architecten- und Ingenieurs-Vereins.
10 G. Lutz en A. Weyer, ‘St. Godehard in Hildesheim. Der Bau und seine Ausstattung im Wandel der 

Zeit’, in: M. Exner en U. Schädler-Saub (red.), Die Restaurierung der Restaurierung? Zum Umgang mit 
Wandmalereien und Architekturfassungen des Mittelalters im 19. Und 20. Jahrhundert, Hildesheim 2002, 
197-203.

11 Veel negentiende-eeuwse architecten wensten, onder invloed van de geschriften van E.E. Viollet-le-Duc, 
de gotische constructiewijze eveneens te accentueren. De toepassing van polychromie zorgde echter 
voor een geheel ander beeld.

12 Het is in dit kader fascinerend dat Hase in zijn opmetingstekeningen van middeleeuwse kerken de 
afwerking en inrichting doorgaans ook niet weergeeft. Dit gegeven vormt echter geen vrijbrief voor 
restauratiearchitecten om de bestaande uitmonsteringen te negeren.
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Publicaties //

Boek A.J. Joling
Onlangs heeft de ‘Architect A.J. Joling 
Stichting’ een boek gepubliceerd over de 
Amsterdamse architect Antonius Jacobus 
Joling (1857-1934) . Het boek opent met 
een beschrijving van zijn jeugd, opleiding 
en vorming, waarna zijn oeuvre in een 
architectuurhistorische context geplaatst 
wordt. Tenslotte wordt de geschiedenis 
van zijn familie behandeld met aandacht 
voor de genealogische gegevens.

Mocht u exemplaren willen bestellen, 
dan kan dat per mail bij de secretaris 
van de stichting, de heer F. van den 
Bergh – fajtmbergh@gmail.com – 
onder gelijktijdige overmaking van een 
bedrag van € 37,00 op IBAN-rekening 
NL03 RBRB 0929 3629 93 ten name van 
de Architect A.J. Joling Stichting, o.v.v. 
betalingskenmerk: Jolingboek

Zuilen zonder last 
Architect Theo Molkenboer 1796-1863 
Bertus Bakker
Aan de bouw van het Paviljoen Von 
Wied aan het strand van Scheveningen 
(1827) ging de Leidse aannemer Theo 
Molkenboer bijna failliet. Toch wist 
hij zich vervolgens te ontwikkelen 
tot een vooraanstaand architect die 
met name talrijke katholieke kerken 
heeft ontworpen. Zijn oeuvre omvat 
ook winkels van Sinkel, fabrieken, 
seminaries, hofjes, kloosters, gestichten, 
een schoolgebouw en een herensociëteit. 
Karakteristiek voor zijn gebouwen was 
de grote rol van de stukadoor. Zo waren 
zijn kerken niet in steen overkapt maar 
voorzien van lichte gewelven, gemaakt uit 
latwerk en gips. Molkenboer is dan ook 

een prominent vertegenwoordiger van de 
stukadoorsarchitectuur die bloeide in de 
eerste helft van de negentiende eeuw. Voor 
zijn bouwkunst was verder typerend dat 
hij vrijelijk putte uit diverse bouwstijlen. 
Zuilen zonder last beperkt zich niet tot een 
analyse van het bouwkundige oeuvre, maar 
zet ook het licht op tal van aspecten die zo 
kenmerkend waren voor een bouwproces 
aan het begin van de negentiende eeuw. 
Zo is er aandacht voor de vaak inventieve 
manier waarop de bouw werd bekostigd, 
voor de concurrentie tussen architecten, 
de wijze van aanbesteding van het werk, 
de interactie tussen opdrachtgever, 
architect en aannemer en tenslotte voor 
de soms hoog oplopende conflicten die 
zich voor, tijdens en zelfs na de bouw 
konden afspelen tussen geestelijkheid en 

parochianen onderling, maar ook tussen 
de verschillende geloofsrichtingen. Omdat 
ontwerpen voor kerkgebouwen ten tijde 
van Molkenboer ter goedkeuring moesten 
worden voorgelegd aan de ingenieurs 
van het departement van Waterstaat, 
komt het commentaar van die zijde 
uitvoerig aan bod alsmede de discussies 
tussen architect en ingenieur. Tot slot 
wordt ook ingegaan op de beoordeling 
van zijn werk door tijdgenoten en 
latere critici. Bertus Bakker (1947) is 

natuurkundige en cultuurhistoricus. Hij 
schreef over diverse onderwerpen op het 
gebied van de cultuurpopularisatie. Zijn 
voornaamste publicatie vormt Elk zijn 
museum. Openbaar Kunstbezit 1956-1988. 
Esthetische vorming van het Nederlandse 
volk, de handelseditie van zijn proefschrift, 
dat in 2013 verscheen.

Uitgeverij Verloren, Hilversum
Paperback, 464 pagina’s, €39,00
ISBN 9789087049577

Bestuursmededeling // Oproep tot betaling
Geachte leden van het Cuypersgenootschap. Nu het verschijnen van het tweede 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




