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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Ten geleide
De reacties op het verschijnen van het eerste Jaarboek Monumentenzorg in 1990
geven de redactie aanleiding op de ingeslagen weg voort te gaan. Zij prijst zich dan
ook gelukkig ook in het Jaarboek 1991 een afwisselend scala aan auteurs en
onderwerpen te kunnen presenteren.
In acht artikelen worden uiteenlopende zaken behandeld als de 18de-eeuwse
Gildehauser bouwmeesterfamilie Hagen maar ook de kruiswegstatie die Willem
Mengelberg ontwierp voor de Dom in Keulen en de betekenis daarvan in de 19de
en vroege 20ste eeuw of de geschiedenis van een restauratie, de Gertrudiskerk te
Bergen op Zoom, en de daarbij gemaakte keuzen naast een artikel over een voor de
monumentenzorg verrassend onderwerp als de bouw van een vijftal kazernementen
in de periode 1951-1953.
Aan de lezer ontvouwt zich een veelluik van onderwerpen waarmee de hedendaagse
monumentenzorg zich op een of andere wijze geconfronteerd ziet en waarvan de
bestudering een bijdrage levert aan de verbreding van inzichten en belangstelling.
In haar Ten geleide van het eerste Jaarboek Monumentenzorg maakte de redactie
melding van een opzet, waarbij in het eerste deel van het Jaarboek ruimte is
uitgetrokken voor artikelen met een beschouwende of becommentarierende inhoud
over vraagstukken, ‘kwesties’ of uitgangspunten in de wereld van de
monumentenzorg.
Uit de geschiedenis van de monumentenzorg zijn de woorden bekend waarin tal
van deskundigen, maar vaak ook gepassioneerde liefhebbers of tegenstanders, zich
met vuur hebben uitgelaten over dergelijke onderwerpen. Ook het artikel van prof.
C. Peeters in het voorliggende Jaarboek toont dit aspect nog eens aan.
De kunst van de beschouwing of het essay lijkt in onze dagen onder
‘monumentenzorgers’ weinig te worden beoefend. De redactie ondervindt dat het
aanbod van goede artikelen over de meer ‘materiële’ aspecten van de monumentenzorg
bevredigend te noemen is, maar dat de ‘immateriële’ kant ervan auteurs vaker voor
problemen stelt.
Is alles al gezegd, zijn alle meningsverschillen opgelost, stelt de maatschappij de
monumentenzorg niet voor nieuwe vraagstukken of worden alle zaken in het kleine
circuit van kenners en hun rapporten behandeld?
In het Jaarboek Monumentenzorg 1990 deed W.F. Denslagen in zijn artikel ‘Clio
is ook een muze’, een oproep om door middel van beeldend taalgebruik een breed
publiek te interesseren voor monumenten. De redactie is van mening dat zulks ook
mogelijk moet zijn door vaker dan thans gebruikelijk is de openbaarheid te zoeken
met vraagstukken en stellingnamen die ons allen aangaan als het de zorg om
monumenten betreft. Zij doet daarom een oproep aan auteurs maar ook aan auteurs
in opleiding en hun docenten om deze vorm van schrijverschap eens vaker te
beoefenen. Het Jaarboek Monumentenzorg kan hiervoor een plaats bieden.
De redactie
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C. Peeters
Een oud verlangen naar het nieuwe
Gevoed door buitenlandse, vooral Duitse, ideeën ontstond in de late
negentiende eeuw in Nederland een debat over de relatie tussen een
historisch verantwoorde stijl van restaureren en de introductie van de
moderne architectuur met als vraag of zij in de behandeling van één
monument verenigbaar waren. In die tijd bestond nog geen behoefte aan
een discussie over de thans voortdurend zo netelige vraag hoe men te werk
moet gaan bij een totale functiewijziging van het historische gebouw. Zijn
bestemming leek nog een stabiele toekomst te hebben, maar vandaag is
dat voor vele categorieën van de monumentenvoorraad heel anders. Hoe
ver kan een metamorfose gaan zonder dat het historisch karakter tot een
schim vervaagt of tot een karikatuur vertrokken wordt? Kan de geschiedenis
het ons niet leren?
Als in 1918 in Nederland nieuwe restauratiebeginselen, samen te vatten door het
adagium ‘behouden gaat voor vernieuwen’, door de rijksoverheid tot de hare gemaakt
en met subsidie in praktijk gebracht worden, hebben deze een geschiedenis van al
bijna veertig jaar. Reeds in de negentiende eeuw zelf (een masochistische eeuw)
groeit het bezwaar tegen de dan algemeen gangbare manier van restaureren, die
bestaat in een puristisch, naar één ideale stijlconceptie van één historisch moment,
omvormen van het in eeuwen gegroeide bouwwerk, en bijgevolg in een grootscheeps
vervangen van oud materiaal door nieuw, gemodelleerd naar die eenheidsgedachte.
In Engeland, Frankrijk en Duitsland, maar ook in Nederland, bij monde van onder
anderen de architect A.W. Weissman, een strijdbare en woordrijke persoonlijkheid,
werd in de jaren tachtig al de spot gedreven met zulke ‘moderne antiquiteiten’ en
aangedrongen op een conserverende benadering van het monument in de aangetroffen
toestand: een optelsom van eeuwen, een markante staat van doorleefdheid.
Vanaf omstreeks 1880 komt daar nog een argument bij. Moest het monument ter
wille van de gebruikswaarde veranderd en/of vergroot worden, dan diende dit in
eigentijdse vormen en technieken te geschieden. Het werd herhaaldelijk gezegd,
maar nooit gedaan. Op de Duitse landelijke ‘Tage für Denkmalpflege’ sedert 1899,
door Jan Kalf regelmatig bijgewoond, werd daarover verwoed gediscussieerd. De
oude garde (Paul Tornow, Carl Schäfer, Carl Weber) gaf zich niet gewonnen, net zo
min als de oude Cuypers in Nederland, vooral met als motief dat er geen eigentijdse
stijl bestond. Het is een dubbel interessant motief doordat het enerzijds een negatie
is van alle nieuwe symptomen (Otto Wagner, Joseph Olbrich, Henry van de Velde)
en anderzijds een uiting van totaal historisme. Het verleden wordt gezien als een
opeenvolging van homogene stijlen, het heden kent al die stijlen uit en te na en is
door die geniale erfenis zo belast dat het onmachtig is een eigen stijl te creëren. Het
is een excuus vanuit een terugwaarts gericht utopisch visioen. De bezetenheid van
het oude belemmert de omhelzing van het nieuwe.

Thans ouder dan vroeger nieuw
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Het zijn ideeën van Duitse en Oostenrijkse geleerden en restauratieprodukten van
Duitse architecten waaraan de Nederlandse monumentenzorgpraktijk zich gespiegeld
heeft, vooral sinds de instelling van de eerste Rijkscommissie voor de
Monumentenbeschrijving in 1903. Dat wordt enigszins verheimelijkt in het grote
gedenkboek van J.A.C. Tillema uit 1975, want hij houdt meer van het joyeuze van
de Fransen, de esprit van Prosper Mérimée en het limpide van Viollet-le-Duc dan
van
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de Duitse Prinzipienreiterei van Alois Riegl en Max Dvořák, zoals al blijkt uit het
motto van zijn werk, dat hij aan Montaigne ontleent: ‘Il ne nous faut guière de doctrine
pour vivre à nostre aise’.1. Maar zo is bijvoorbeeld de Nederlandse Leidraad voor de
Monumentenbeschrijving van 1904 rechtstreeks geënt op ‘Die formale Gestaltung
der Kunstdenkmäler-Verzeichnisse der preussischen Provinzen’ van 1902, opgesteld
met medewerking van Heinrich Wölfflin en Wilhelm Bode.2. En Jan Kalf ging al
lang voordat hij directeur werd van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg het
oor te luisteren leggen op de jaarlijkse ‘Tag für Denkmalpflege’, door alle
oudheidkundige verenigingen van het Duitse Rijk tezamen belegd.
In de bijeenkomst te Dresden op 24-27 september 1900 droeg de Dombaumeister
van de kathedraal van Metz, Paul Tornow, zijn ontwerp ‘Grundregeln und Grundsätze
beim Wiederherstellen von Baudenkmälern’ voor, en hoewel de nieuwe eeuw was
aangebroken waren die in veel opzichten een luide nagalm van de negentiende.3. De
hoofdstelling van zijn vijfentwintig stelregels is dat de oorspronkelijke
verschijningsvorm van het gebouw geëerbiedigd dient te worden. Wanneer behoud
van oude delen onmogelijk is door schade of verval, alleen dàn dienen deze vervangen
te worden door nieuwe, maar wél in oude stijl. Laat zich uit documenten of oude
tekeningen of uit het organisme (de biologische metafoor die ook in genoemde
Pruisische leidraad graag gebruikt wordt) van de aanleg zelf nog herkenbare sporen,
aanzetten of dergelijke de aanwijzing afleiden, dat de uitvoering van afzonderlijke
bouwdelen oorspronkelijk in de bedoeling lag, maar om enigerlei redenen achterwege
bleef of niet voltooid werd, en is inmiddels de praktische of esthetische behoefte aan
een alsnog voltooien van zulke delen gebleken, dan bestaat tegen de realisering
daarvan geen bezwaar. Wanneer het een onvermijdelijke noodzaak blijkt het
monument te verruimen of te vergroten en er aan- en boven-bouwen aan toe te voegen,
die als volledig nieuwe scheppingen buiten het oorspronkelijke plan van het bouwwerk
vallen, dan moeten zulke bouwsels nauwkeurig in de zin en de geest van de
oorspronkelijke bouwmeester uitgevoerd worden. Van een ‘tierische Ernst’, wanneer
men zich er het tegendeel van voorstelt, is de volgende opmerking: ‘Ter vermijding
van anachronismen mogen in het bijzonder toegevoegde bovenpartijen niet in een
stijl uitgevoerd worden die tot een vroeger tijdperk behoort dan het zich onder die
bovenbouw bevindende deel van het monument’. Waarom eigenlijk niet? Dat is nu
juist de almacht van het stilistisch restauratiewezen, het vermogen het verleden op
zijn kop te zetten. Wie denkt dat zulk een stijlprobleem bij restauraties door de huidige
werkelijkheid ver achter zich gelaten is, kan zich vergissen. Want is nog niet onlangs,
in 1984, de door oorlogsschade onthoofde westtoren van de Sint-Gertrudiskerk te
Nijvel in romaanse stijl herbouwd waar hij eerst gotisch was?
Nadat in de gemeenteraad de socialisten voor gotiek, de christendemocraten voor
romaans geopteerd hadden, gaf een volksstemming, die de keuze had uit romaans,
gotisch en modern, de doorslag ten gunste van het romaans en nauwelijks twee
procent van de stemmen sprak zich uit voor een moderne oplossing.4. Daar staat nu
echt romaans op gotisch.
Tornow stelde daar te Dresden in 1900 met voldoening vast dat zijn eigen nieuwe
restauratieresultaten (afb.1) reeds na een decennium door de vakwereld voor
oorspronkelijk bouwbestand aangezien werden. Tijdens het daarop volgend debat
vallen vooral de opmerkingen van Cornelius Gurlitt en Paul Clemen op. De eerste
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vraagt zich af of de door Tornow geëiste pijnlijk nauwkeurige zelfverloochening van
de architect wel gewenst is en of het een voordeel is dat nieuw niet van oud is te
onderscheiden. Een zo vervalst monument beneemt een mens het genoegen dat de
echte oude eerbiedwaardigheid wel bezorgt, terwijl het gerestaureerde monument
het onderscheidingsvermogen van de kunsthistoricus op de proef stelt en de leek tot
vertwijfeling brengt. Zeker de toevoegingen mogen toch best een zelfbewuste
eigentijdse stijl krijgen. Het antwoord van Tornow is heel typerend voor de dan nog
eigenlijk niet afgelopen negentiende eeuw en vijftig jaar eerder was het ook al door
onze Alberdingk Thijm en in de jaren zestig door Gottfried Semper gezegd: wij
hebben geen algemeen erkende eigen stijl en individuele vrijheid betekent een
willekeur die strijdig is met de piëteit. Maar ook Paul Clemen is vóór een moderne,
eigentijdse vormgeving van toevoegingen aan monumenten, doch een architect zonder
artistieke begaafdheid moet maar liever niet zijn individualiteit laten zien. In het
algemeen moet het eigenlijke restauratiewerk meer en meer teruggedrongen worden
en moet men zich beperken tot conserveren, zoals dat wordt voorgestaan door de
Engelse ‘antirestorationists’ en de Franse ‘amis des monuments’.
Beginselen als die van Dresden zijn in 1910 ten onzent hard gekritiseerd door de
strijdbare, alerte en door verbositeit gekenmerkte architect A.W. Weissman, bekend
als ontwerper van het Stedelijk Museum in Amsterdam, maar ook als publicist, als
verdienstelijk architectuurhistoricus en mede-oprichter van de Bond Heemschut in
1911. Wie schrijft eens een biografie over deze interessante man? Tillema laat hem
in zijn gedenkboek een
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1 Metz, kathedraal, westfaçade, 14de eeuw. De gehele portiek en alle decoratie van de bovenste
geveltop naar ontwerp uit 1898 van Paul Tornow (fotoarchief Kunsthistorisch Instituut Nijmegen).
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paar keer aan het woord komen maar nauwelijks uitpraten, zo vurig is hij het, over
een zo grote tijdsafstand heen, nog actueel oneens met hem.5. In een rede op 25 april
1910 voor het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam herhaalt
Weissman met opzet letterlijk wat hij al een kwarteeuw eerder voor hetzelfde
gezelschap beweerd had over vervalsende restauratiemethoden en hij betreurt hun
hardnekkigheid. ‘Als een architect bij een onvoltooid of beschadigd oud gedenkteken
komt, dan jeuken zijn vingers om dit eens flink onderhanden te nemen. Men bindt
de kat op het spek, wanneer men een architect bij het restaureren van een oud gebouw
zijn gang laat gaan’. Het restaureren gaat op de oude voet door, hoewel er een moderne
bouwkunst is ontstaan en de breuk met de oude voortbrengselen der architectuur zo
definitief is, dat men ze alleen koesterend kan bewaren en moet blijven herhalen:
‘Men conserveere, maar restaureere niet!’6. Met die leuze bevindt Weissman zich in
het gezaghebbend gezelschap van de duitse architectuurhistoricus Georg Dehio, die
in 1905 zijn rede ter gelegenheid van de verjaardag van de Duitse keizer in de aula
van de universiteit van Straatsburg eindigde met de strijdleuze: ‘Konservieren, nicht
restaurieren’.7. Op zijn beurt zei hij dit zijn Franse vakbroeder Paul Léon na, die al
in 1886 het adagium ‘Conserver vaut mieux que restaurer’ gesmeed had.8. Negen
jaar later trad Léon in dienst van de Monuments Historiques voor een lange loopbaan,
waarbij hij heel wat water in zijn wijn moest doen en gaandeweg het beginsel moest
herzien totdat het in 1951 luidde: ‘La restauration n'existe qu'én vue de la
conservation, elle est un moyen pour une fin’.9.

Het oude oud, het nieuwe nieuw
Maar hoe denkt over dit stijl- en vormprobleem nu een creatief ontwerpend en
theoretiserend architect in die dagen? Die zal toch wel wensen dat de artistiek
begaafde bouwmeester een grote eigen voorkeur, een eigen gevoel (die ‘machtigste
beoordelingscoëfficiënt’, zei Berlage) in het restauratieobject mag brengen? Er is
een al lang vergeten artikel uit 1902 van Hermann Muthesius, criticus, architect,
ambtenaar van het Pruisisch ministerie van handel met opdracht tot hervorming van
het kunstnijverheidsonderwijs, auteur van het monumentale werk Das englische
Haus(1904-1905) en medegrondlegger van de Deutsche Werkbund (1907). In de tijd
waarin hij cultureel attaché van de Duitse ambassade in Londen was, reageerde hij
op de stellingen van Tornow en het geredekavel in Dresden.10. Na de observatie dat
thans alle historische stijlen gelijkelijk gewaardeerd worden, stelt hij dat de
restauratie-architect in het hem toevertrouwde object het oorspronkelijk stijlbeginsel
meent te kunnen opsporen en dan het hele gebouw daaraan conformeert in een
zuiveringsdrift die al het latere verwoest en die al reconstruerend leidt tot vertwijfeling
bij de toeschouwer. Er zal een hele kunstliteratuur moeten ontstaan om ons in staat
te stellen vals van echt, nieuw van oud te onderscheiden. Inderdaad is thans met de
geschiedschrijving van de monumentenzorg en de publicatie van monografieën over
restauratie-architecten van de negentiende eeuw (Viollet-le-Duc, Boeswillwald,
Abadie, Scott, Pearson, Lassus, Arntz, Schäfer) en over het negentiende-eeuws herstel
van monumentale steden (Florence, Venetië,Toulouse, Keulen, Lübeck, Neurenberg),
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die soort kunstliteratuur tot bloei gekomen, onthullend, ontluisterend, maar ook
verklarend en waar mogelijk verdedigend en rehabiliterend.
Dan keert Muthesius zich in zijn betoog tegen de grondbeginselen van Tornow
en diens aanhangers en hekelt dat scrupuleuze, pijnlijk nauwkeurige stijlpurisme,
beoefend onder het excuus dat wij vandaag geen eigen stijl hebben. Maar moet
daarom het onvoltooide uit het verleden de illusie gaan wekken wel tot het allergaafste
eindprodukt voltooid te zijn? En dat wij ons de oude geest werkelijk eigen kunnen
maken? ‘Bei den Reproduktionen, die wir uns in der Baukunst des neunzehnten
Jahrhunderts aus dem sogenannten Geiste der Zeiten heraus geleistet haben, ist die
Tatsache heute schon offenbar, dass es sich da lediglich um den eignenGeist der
Herren, die da bauten, handelte, in dem die Zeiten sich spiegelten. Und wie verzerrt
spiegelten sie sich!’.11.
Het is tamelijk curieus te zien hoe negen jaar later Paul Clemen op de
Denkmaltagung in Salzburg, 1911, bijna woordelijk hetzelfde zegt (zonder aan
Muthesius' woorden te refereren): ‘Unsere starke und selbstbewusste neuzeitliche
Kunst erlaubt uns nicht mehr, allein einer Richtung nachzulaufen, die ihr Höchstes
darin sieht, den Geist der Zeiten zu begreifen, der bekanntlich immer nur der Herren
eigener Geist ist, in dem die Zeiten sich spiegeln’.12. Beide heren hebben kennelijk
hun Goethe goed gelezen:
Was ihr den Geist der Zeiten heisst,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln
Faust I, Vs 577-579
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Wie nu van Muthesius, met zijn altijd open oog voor de verruiming van werkterrein
en markt voor de kunstenaar, zou verwachten dat hij een zelfbewuste nieuwe kunst
wil toelaten in de monumentenrestauratie, komt bedrogen uit. Want nee, de
monumenten zijn hem daarvoor toch blijkbaar te heilig en hij komt tot de eenvoudige
conclusie: ‘Aanvullingen en reconstructies moeten evenals alle andere ingrepen in
het bestand van een monument achterwege blijven. Daarentegen dienen de
zorgvuldigste maatregelen getroffen te worden om het tot ons gekomen bestand naar
vermogen te behouden en te beschermen’. Muthesius beroept zich daarbij op de
opvattingen van William Morris en diens in 1877 opgerichte ‘Society for the
Protection of Ancient Buildings’, die ook vinden dat de kunstenaar zijn scheppingsdrift
zelfstandig moet uitleven en niet op oude monumenten moet beproeven. Want het
‘mag bij de standpunten welke de praktijkhoudende architecten inzake
restauratieprojecten plegen in te nemen, stellig niet vergeten worden dat hun nauwste
belangen daarbij in het spel zijn, dat zij dus eigenlijk niet in onbevangenheid kunnen
handelen. Wat streeft de praktijkhoudende architect na?
Bouwen. Wat moet er aan monumenten gebeuren? Zij moeten in goede conditie
gehouden worden, dat wil zeggen er moet niet gebouwd worden. Hier schuilt de
contradictie. Brengt men een architect bij een onvoltooid of beschadigd monument,
dan kriebelt hem de bouwlust in zekere zin al meteen in de vingers. Daaruit volgt,
en hij bewijst het bovendien dagelijks, dat hij terzake niet de juiste instantie is. Het
spreekwoord dat men de bok op de haverkist zet is bijna letterlijk van toepassing
wanneer men een architect, wiens professie de praktische beoefening van de
architectuur is, de zorgen voor een monument toevertrouwt’.
‘Een bekend bitter oordeel over het doen van architecten in de negentiende eeuw
kwam erop neer dat zij nieuwe gebouwen als oud en oude als nieuw gemaakt hebben.
Het eerste verwijt menen thans velen overwonnen te hebben. Moge men zich nu ook
eindelijk ertoe zetten, het tweede uit de wereld te helpen’. Men ziet het, de jeukende
vingers en de kat op het spek bij Weissman zijn al door de kriebelende bouwlust en
de bok op de haverkist voorafgegaan bij Muthesius, die echter al een dageraad ziet
in de moderne restauratiewijze van de architecten Schilling en Gräbner in de door
brand beschadigde Kreuzkirche te Dresden en in hun moderne voorhal ter beschutting
van de romaanse Goldene Pforte aan de Dom van Freiberg in Saksen. Zulke
vernieuwingen vonden lang geen algemene instemming en werden door menig
monumentenzorger als vergankelijke Jugendstil gedoodverfd, blijkbaar een
verzamelnaam voor wat zij als nieuwe fratsen misprezen. Toch zal door het nieuw
zelfbewustzijn van de architecten, bijvoorbeeld die van de Deutsche Werkbund, kort
na 1900 die tweeheid in het behandelen van het historisch monument, behouden èn
vernieuwen, verder gepropageerd en hier en daar ook daadwerkelijk toegepast worden:
het relict conserveren met respect voor de overgeleverde materiële substantie en
zonder stijlcorrectie, de toevoeging en uitbreiding eigentijds gestalte geven. Erg
systematisch en algemeen wordt die praktijk echter niet en een nieuwe aantasting
wordt veroorzaakt door een moreel overtrokken eerbied voor de eerlijke bouwstof,
natuur- en baksteen in hun adeldom, een materiële en constructieve aandacht die ten
koste gaat van het behoud van de oude afwerking met pleister, stuc, polychromie,
die als schijn en valsheid veroordeeld worden.
De monumenten blijven haver voor de bok en spek voor de kat en het nieuwe
grondbeginsel werd alweer een codificatie van de gedachte van gisteren. De artsen
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waren erger dan de kwaal en jonge ezels deelden nieuwe trappen uit aan de al lang
op sterven liggende leeuwen, de monumenten. Bouwkunst verwoestte bouwkunst.
Wie op oude foto's de oorspronkelijke ‘setting’ ziet van het grafmonument van Prins
Willem I van Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft en deze vergelijkt met de huidige,
in 1924 geschapen situatie, neemt de verwoesting direct waar.
Het was de niet zo schitterende en nogal afwijkende uitkomst van de vanaf 1910
door de Nederlandsche Oudheidkundige Bond ontworpen en in 1917 definitief
geredigeerde Grondbeginselen en voorschriften voor het behoud, de herstelling en
de uitbreiding van oude bouwwerken. Wie de voorgeschiedenis, de consequenties
en latere evaluaties van dit document wil kennen, zij verwezen naar de studies van
W.F. Denslagen, die het zijn plaats geeft in het massale Europese concert van
kritieken, criteria, paradigmata, theoremen, principes, dat in een onophoudelijke
dialectische spiraalgang en als een ‘unendliche Melodie’ maar voortklinkt, maar dat
om sommige zuivere noten toch het beluisteren waard blijft.13. Die Grondbeginselen
rechtvaardigen weliswaar ingrijpender handelingen dan louter conserverende, maar
erkennen de breuk, de discontinuïteit in de bouwtraditie en spreken zich uit voor de
toepassing van nieuwe vormen en technieken bij de aanvulling en uitbreiding van
oude bouwwerken: behouden gaat voor vernieuwen, maar in elk geval komt toch
vernieuwen na behouden. Na de eerste praktische demonstraties daarvan door
toonaangevende architecten als Kromhout, de Bazel, de Klerk en Jos. Cuypers in de
jaren twintig en dertig, die in ieder geval door gebruik van dezelfde traditionele
materialen als in hun geheel nieuwe gebouwen de breuk
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nog weten te verzachten, ontstaat echter een afzonderlijke garde architecten die
terzijde van de actuele stromingen staan en van restaureren hun voornaamste
bestaansbron maken, nauw samenwerkend met de rayonarchitecten van het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg die men iets meer als kunstenaar dan als
ambtenaar moet zien. De voormannen van het Nieuwe Bouwen echter houden zich
bewust afzijdig van het restaureren, wat allerminst altijd wil zeggen dat zij vijandig
staan tegenover de monumenten. Veeleer wensen zij de historische hoogtepunten in
hun waarde te laten als pronkstukken en getuigenissen van een voltooid verleden
tijd.
Het Charter van Athene, in 1933 door de CIAM opgesteld, drukt het uit in de
artikelen 65-70: alleen de edelste getuigenissen van een vroegere cultuur verdienen
bescherming en een intacte overlevering aan toekomstige eeuwen, waarbij het vaak
onvermijdelijk is dat zij van hun oude omgeving ontdaan worden en in een open
groene ruimte komen te liggen.14. In Nederland wordt het betuigd door een meester
van het Nieuwe Bouwen die in zijn denken over monumenten even interessant is als
Weissmann: ir. A. Boeken.
Al in zijn artistieke credo uit 1936 kent hij ze, met behulp van de reproduktie van
een fotomontage waarin vermaarde monumenten op elkaar klimmen en over elkaar
heen buitelen, geen enkele praktische betekenis voor de architectuur van zijn eigen
tijd toe.15. Later, als lid van de Amsterdamse schoonheidscommissie in 1940,
veroordeelt hij iedere imitatie en reconstructie, die hij net zo verderfelijk acht als de
toepassing van moderne constructiemethoden in monumenten. Daarentegen moet
juist het intrinsieke monument in zijn kunsthistorische waarde bij herstel weer
zichtbaar gemaakt worden, zoals hij stelde tijdens de poging tot herformuleren van
de Grondbeginselen uit 1917 in een commissie van de Nederlandsche Oudheidkundige
Bond welke in 1948-1953 werkzaam was, maar waarvan hij het eindresultaat niet
meer meegemaakt heeft.16.

Behouden gaat door vernieuwen
Internationaal had de schade van de Eerste Wereldoorlog vaak een nieuw verlangen
naar het oude opgeroepen: reconstructie. De negentiende-eeuwse restauratiebeginselen
leefden op naast de nieuwe. De nog grotere verwoestingen van de Tweede
Wereldoorlog hebben beurtelings datzelfde verlangen en het tegendeel opgeroepen,
namelijk het verdwenen gedeelte van een gebouw of gebouwencomplex te vervangen
door het resoluut nieuwe. Of dat nieuwe op een of andere manier (volume, proporties,
ritme, materiaal, kleur, lichtwerking) een dialoog moest aangaan met het oude, en
in welke stemming, levendig, discussiërend, contrastrijk of harmonieus, argeloos
een gesprek over de geschiedenis onderhoudende als tussen grootouders en
kleinkinderen, is sindsdien de voortdurende vraag geweest. Wil het oude het nieuwe
wel, en het nieuwe het oude? Ja, ze willen, maar de onmacht van het willen lijkt vaak
aan de gebouwde resultaten af te lezen zonder dat vastgesteld kan worden waar de
schuld ligt. Misschien moet het monument wel in de beklaagdenbank. Wie weet het
perfect geslaagde produkt van een wilsovereenstemming aan te wijzen?
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De architecten J.J.M. Vegter en P. Zanstra waren voorstanders van het contrast,
zoals hun nieuw raadhuis naast een oud raadhuis, onderscheidenlijk in Groningen
en Den Haag, bewijzen. In Groningen is besloten dat nieuwe maar weer af te breken,
nadat het nog geen half mensenleven is meegaan. Ook afbraak kan een creatieve
daad zijn en een plaats verdienen in de architectuurgeschiedenis.
Tijdens de grootscheepse restauratiegolf na 1945 zijn, zoals gezegd, steeds twee
vormen van aanpak overheersend, herbouw in oude stijl en toevoeging van eigentijdse,
zij het niet de revolutionairste elementen. De torenbekroningen van de Willibrordskerk
te Hulst enerzijds en de Walburgskerk te Zutphen anderzijds zijn wel de twee uitersten,
resoluut nieuw en in gewapend beton de eerste, copie van het verdwenene de tweede.
Maar wat noch rond 1900, bij alle discussies van toen, noch in 1918, noch in 1948
een probleem is, is de bestemming van het te behouden en herstellen monument,
want die is nog gewoon de oude en er is voortdurend sprake van integrale restauratie
van het naar functie al vastgelegde gebouw en bij toegenomen ruimtebehoefte van
nieuwbouw ernaast of er aan vast, aangepast of contrasterend. Functieverandering
was al zo lang een zeldzaam verschijnsel, dat het noch bij Riegl (1903), noch bij
Dvořák (1918) een bron van zorg of aanleiding tot het formuleren van stelregels was.
In voorschrift XI van de Grondbeginselen van 1917 wordt over bouwwerken die
aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken zijn, opgemerkt dat zij, indien nog
voldoende volledig en hecht, een nuttige bestemming behoren te krijgen en in
overeenstemming daarmee behandeld of als bewijsstukken en slechts door onderhoud
bewaard dienen te worden. Daarop volgt alleen nog een aantal raadgevingen over
het conserveren van ruïnes. In Nederland was dan ook een grootscheeps
omfunctioneren van monumentale gebouwen sedert de Reformatie niet meer het
geval geweest, toen talrijke kloosterkerken òf gesloopt werden òf bestemd tot aula
van een Latijnse school, anatomisch theater, waag,
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lommerd, saaihal, vleeshuis, pakhuis of iets anders. Maar in het Charter van Venetië
uit 1964 is duidelijk dat er in de bijna halve eeuw sedertdien een probleem gerezen
was en in artikel 5 wordt opgemerkt dat het ter bevordering van het behoud wenselijk
is de monumenten een maatschappelijk nuttige bestemming te geven, echter zonder
dat deze de indeling of de decoratie aantast. En in de Italiaanse Carta del Restauro
van 1972 duidt op nieuwe ontwikkelingen artikel 7, waar gesteld wordt dat de nieuwe
bestemming niet incompatibel mag zijn met de kunsthistorische belangen.
Aanpassingen moeten minimaal zijn en de typologische individualiteit, het
constructieve organisme en de inwendige ordening eerbiedigen. Functies die niet
congeniaal zijn dienen uitgesloten te worden. In het restauratiestatuut dat in opdracht
van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg tussen 1982 en 1986 werd
opgesteld, is in aansluiting daarop een wat uitvoeriger passage over de bestemming
van het monument te vinden en wordt gewaarschuwd voor geforceerde, inadequate
nieuwe functies. ‘Een programma van gewijzigde, uitgebreide of geheel nieuwe
gebruikseisen moet in reële verhouding staan tot de capaciteiten, het
incasseringsvermogen, van het gebouw en moet voldoende behoud van karakter en
herkenbaarheid waarborgen’.17. Het is duidelijk, men moet het monument niet
overvragen en niet behandelen als een omhulsel van een hoeveelheid ruimte die in
optimaal nuttige inhoud en oppervlakte omgerekend moet worden. Ook aan een
rechtstreeks ermee verbonden en er in doordringende moderne uitbreiding valt vaak
niet zonder schade van de oude ruimteconceptie en massa te denken.
Wat in de vandaag heersende mercantilistische mentaliteit maar moeilijk of
helemaal niet aanvaard wordt, is dat bijzondere monumenten desnoods zonder
onmiddellijke praktische bestemming anders dan die als kunstwerk, voorwerp van
bewondering, bezienswaardigheid, behoren voort te bestaan in een samenleving die
ook een culturele dimensie heeft. Toch zou het niet lastig zijn een lijst op te stellen
van monumenten die, ongeacht hun direct economisch nut, totale bescherming en
onschendbaarheid vereisen als voltooid, volkomen meesterwerk, evenzeer integraal
te behoeden en over te leveren als een muzikale compositie, een gedicht, een drama,
een roman, een schilderij, waarbij elke ingreep corruptie betekent.
Tussen 1945 en circa 1965 was er nog steeds een gilde van met een soort eigen
monopoliepositie regionaal werkzame restauratie-architecten (bijvoorbeeld C.W.
Royaards, J.G. Deur, A.J. van der Steur, J. de Wilde, J. Kayser, H. van der Kloot
Meyburg, R. Offringa, A.R. Wittop Koning, C. Wegener Sleeswijk, tenslotte en nog
lang nadien T. van Hoogevest), die men nooit om hun eigen nieuwbouw zal
memoreren in de tijdschriften, handboeken en lexica, maar alleen als
restauratiespecialisten, ten nauwste samenwerkend met de rayonarchitecten en
districtshoofden van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Maar sinds omstreeks
1965 is dat monumentendomein veel opener geworden en op de actualiteit betrokken,
op hetzelfde moment dat het op grote schaal omfunctioneren en met nieuwe
bestemmingen uitbreiden van monumenten aan de orde komt.
Door de toenemende uitrusting van monumenten voor totaal andere taken dan de
oorspronkelijke, is het wezen van de monumentenzorg en de restauratiepraktijk
fundamenteel veranderd of, zo men wil, aangetast, waartoe men bij de inventiviteit
van toonaangevende architecten, ook bekend om hun resultaten in de nieuwbouw,
te rade gaat.
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Tegelijk daarmee ontstaat de nieuwe opdracht het oude gebouw in een moderne
stedebouwkundige context op te nemen, eventueel na kaalslag van zijn oude
omgeving, en ontstaat opnieuw de vraag of het oude met het nieuwe op een
interessante gespannen voet mag komen te staan of dat het nieuwe een vreedzame
dialoog met het oude moet aangaan. Hoe ver kan men gaan voordat de laatste
restwaarde van het monument als zodanig verdwenen is? In antwoord op de behoefte
aan ruimtelijke en constructieve vindingrijkheid en optimale functionaliteit gingen
ruim gekwalificeerde architecten, leidende modernisten, zich eindelijk graag met de
monumenten bemoeien - die gebouwen waarvan het Nieuwe Bouwen zo ruim afstand
nam -, waarbij zij voor drastische oplossingen niet terugschrokken. Het is tekenend
voor de vrolijke gewelddadigheid van sommigen hunner tegenover historische
gebouwen, dat, toen er in de jaren zestig weer even sprake was van een hergebruik
van het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam als stadhuis, een gerenommeerd
architect alvast een vloer halverwege de majestueuze Burgerzaal ontwierp. Dertig
jaar later spelen ook de postmodernisten met het monument als de kat met de muis,
zoals Mart van Schijndel, de meester van het effectenkantoor aan het Rokin te
Amsterdam, met het zeventiende-eeuwse huis de Berckepoort in Dordrecht.
Men hoort vaak beweren dat een slechts vakkundig ter conservering hersteld
gebouw een levenloze fixatie is, onttrokken aan zijn geschiedenis, gedoemd tot
zwijgen, een stilgezet verhaal. Het valt te bestrijden, want een kunstwerk heeft wel
niet het eeuwige leven, maar is levend als het èn oud èn kunst is, een overlevende
die kunstig het verhaal van de doden kan navertellen. Dat neemt niet weg
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dat men zich desnoods gewonnen geeft aan moderne ingrepen in het monument,
wanneer de scheppende hand subtiel, delicaat, intuïtief en liefdevol is. De geestdrift
van Geert Bekaert voor de restauratie van het Hôtel Torrentius aan de Rue Saint-Pierre
in Luik door Charles Vandenhove is dankzij zijn zorgvuldige, alles aftastende en
doorwandelende analyse, goed te begrijpen.18. Dan zijn inderdaad de nieuw bedachte
kruiskozijnen met hun twee bronzen dorische kolommen boven elkaar, gescheiden
door de geprofileerde tussendorpel, ‘van een eigen rijkdom in dienst van de exaltatie
van het geheel’, ‘een gedicht op zich’. Ook voor de bronzen vrouwetorso van César,
op het voorplein vrij staand naast de ingang, de ‘Victoire de Villetaneuse’, buiten de
geometrische coördinaten van open ruimte en gevels, als concentratie van energie,
kan bewondering opgebracht worden, zeker omdat dit plein geen klassiek
gedisciplineerde architectonische buitenruimte is. Dat is echter wel het geval met
het voorplein binnen het hek van het Haagse Mauritshuis en daarom zou hier de
plaatsing van het beeld dat de directeur die onlangs afscheid nam, zich voorstelde,
wel een inbreuk zijn. Na het doordringen van moderne kunst binnen in zijn museum
door de plafondschilderingen van Ger Lataster wenste hij een twee-en-een-half meter
hoog bronzen beeld van Markus Lüpertz op dat ‘wat truttige’ voorplein, maar dat
plein is juist component van de streng architectonische orde van Pieter Posts
klassicisme: ook die leegte is een bouwwerk. Dat geldt al evenzeer voor het voorplein
van de klassicistische Lakenhal in Leiden, dat de museumdirectie wenst vol te bouwen.
Maar ook een leegte is een volume en bestanddeel van de hele ordonnantie der
omsluitende architectuur, die daar geen bebouwing, ook niet van glas en dun staal,
verdraagt.

Uithollen en opvullen
Het om zich heen grijpend fenomeen van de herbestemming van oude gebouwen,
waarbij de conversie het wint van de conservering, zou misschien nog binnen
aanvaardbare grenzen te houden zijn als het niet samenging met een overwicht van
de eis van uiterste economische rentabiliteit. Er wordt waanzinnig scherp gecalculeerd.
Wat is het gevolg als een ‘friendly society goes private’? In de één wordende Europese
staten heerst als trend, die ook de pas aan de politieke en sociaaleconomische vrijheid
uitgeleverde landen overspoelt, een commercialisering van de cultuur, een verlangen
van politici het hele culturele leven tot een kwestie van management en van ‘enterprise
culture’ te maken en daarin ook het monument tot louter koopwaar te reduceren,
samengaand met een afstoting van culturele overheidstaken en met de tactiek om
bezuiniging als verrijking en grotere doelmatigheid uit te leggen. Wel ontbreekt
cultuur in geen enkel politiek programma, architectuur en monumentenzorg zijn veel
meer dan rond 1900 of rond 1950 publiek domein geworden en onderwerp van
algemene discussie en kritiek en hebben ook nog steeds groeiende aandacht van de
toeristenindustrie, die haar klanten niet langer naar vervuilde stranden en zeeën kan
verwijzen, ook de stijgende belangstelling van hen die naar een origineel verblijfsof woonoord zoeken in de historische stadsdelen, inbegrepen overtollig geworden
oude kerken, kloosters, kazernes, pakhuizen, industrie- en havengebouwen.
Monumentenzorg, althans een soort van monumentenzorg, is politiek, sociaal en
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economisch, voor de moderne bouwnijverheid en de projectontwikkelaar, interessant
geworden, maar het is de vraag of zij erdoor gedragen of eraan uitgeleverd wordt en
of het monumentenbegrip niet verwatert tot een vrolijk zoeken naar een aardig decor,
een ‘joke architecture’. In het publieke verwachtingspatroon is er belangstelling voor
het monument zonder belangstelling voor zijn geschiedenis of voor d e geschiedenis
die erin belichaamd is. Het gaat minder om oude esthetische concepties,
bouwsculptuur, oud bewijs van ambachtelijk vermogen, dan om het schematisch
aanpassen aan eigen behoeften in eindeloze repetitie. Renovatie en rehabilitatie gaan
samen met uitholling van de inwendige structuur en bekendmaking daarvan naar
buiten door nieuwe vensters en ingangen, balkons en terrassen.
Het oudste is het mooiste als wij het zelf gemaakt hebben. De krantenadvertenties
van de makelaars liegen er in hun snob appeal niet om en nodigen uit tot interessant,
origineel en toch comfortabel wonen in kerk, fabriek, pakhuis of arsenaal (afb.2).
Het is symptomatisch voor deze mentaliteit, hoe gedurende het hoogtij van het
Thatcherisme de Londense Docklands als project ontwikkeld zijn tot een ‘leisure
and pleasure centre’ voor de welgestelden, een ‘folly’ ten koste van de oorspronkelijke
bewoners, wier lot - maar sociale bekommernis is niet meer in de mode - schrijnend
beschreven wordt door de daar jaren werkzame huisarts David Widgery.19.
Hoe ver eigenlijk kan een gespecialiseerde monumentenzorg, die zich nog van
zijn herkomst en oorspronkelijke historische roeping bewust is, met zulke
ontwikkelingen in de bouwnijverheid en post-modernistische restauratiepraktijk
meegaan zonder zich hopeloos te compromitteren?
Inderdaad, er wordt niet meer gerestaureerd in de traditionele zin, er is geen
samenhang meer tussen
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2 ‘Onze samenleving is bezig belangrijke gegevens omtrent het verleden uit te wissen door de wijze
waarop zij historische objecten als koopwaar behandelt.’ Stelling van L. de Vries bij zijn dissertatie
Jan Steen ‘de kluchtschilder’, Groningen 1977. Ter illustratie enkele advertenties. a. NRC-Handelsblad
3 october 1987; b. NRC-Handelsblad 18 maart 1987; c. The Sunday Times 11 juni 1989.
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monumenteninventarisatie en -beschrijving en praktisch omgaan met de monumenten,
de beschrijving raakt zelfs in een uithoek gedrongen met steeds minder uitvoerend
personeel, overal in Europa waar het tot voor kort in vaste positie werd aangetroffen.
De restauratie-opgave is vervangen door een a- of antihistorische aanpassing aan
andere functies, een taak die onder gejuich of gezucht aanvaard, maar in elk geval
aangepakt wordt met de wil om er het beste van te maken.20.
Wat kan men dan nog met historisch gefundeerde restauratiebeginselen of zelfs met
grondige kennis van de bouwgeschiedenis van het monument aan, die eigenlijk maar
in de weg staan bij het vrij en vrolijk bouwen? Het antwoord kan zijn dat de
geschiedenis leert dat de monumenten alleen dankzij functiewijziging tot heden
voortbestaan hebben. Kan men van het oude het nieuwe leren? Wat er in 1900 zoal
aan nieuws beweerd wordt, zoals hierboven beschreven, wordt tot heden nog gehoord,
vooral het argument dat elk tijdperk altijd in zijn eigen stijl en opvatting aan de
overgeleverde gebouwen verder gewerkt heeft, hetgeen ook weer voor bestrijding
vatbaar is. De Laurenstoren in Rotterdam bestaat uit een gotisch benedengedeelte
dat in 1449-1461 tot stand gekomen is, een tweede en derde geleding die ook gotisch
zijn, maar uit 1547-1555 dagtekenen en tenslotte een bovenbouw die nog steeds
gotisch is, maar pas in 1645 en volgende jaren gebouwd is en zich alleen als zo jong
verraadt door enkele klassicistische kroonlijsten tussen de gotische nissen en pinakels
en balustrade (afb. 3).21. De Nieuwe Kerk in Amsterdam is na de verwoestende brand
van 1645 geheel gotisch herbouwd. Zo weinig heftig kon de moderniseringsdrang
zijn, zo argeloos het ouderwetse in plaats van het eigentijdse. De meest praktische
lessen in onbekommerdheid en argeloos omgaan met het verleden zijn eigenlijk nog
altijd zulke daden als de afbraak van de Dom van Hamburg, in 1805 per kavel voor
de sloop verkocht, of het neerhalen van de Sint-Marie te Utrecht in 1813-1843 met
gunstige verkoop van de bouwmaterialen.
Houdt de geschiedenis wel enigerlei les in of kan men er opportunistisch alles en
het tegendeel van alles uit leren? Enkele historische verschijnselen mogen hier de
revue passeren om althans iets elementairs ter inspiratie van de moderne vormgever
en tot troost van de historicus op te leveren.

De ogen van de stad
Zoals A. de Vries in zijn artikel over hergebruik van kerkgebouwen in het eerste
Jaarboek Monumentenzorg opmerkte, heeft menig antiek monument zijn voortbestaan
tot heden te danken aan een herbestemming waardoor het wel aangetast of althans
veranderd werd, maar tevens in al zijn nog bruikbare delen en decoratie wist te
overleven.22. Wat het ombouwen van antieke Romeinse monumenten tot kerken,
kapellen en kloosters in Italië tussen de jaren 200 en 1200 opgeleverd heeft, is
vastgelegd door Jan Vaes in een omvangrijke dissertatie, op 3 april 1987 verdedigd
aan de Katholieke Universiteit Leuven, met behulp van de nieuwste middelen en
methoden van de informatica en met een grote rijkdom aan plattegronden,
reconstructietekeningen en foto's.23. Van niet minder dan 1500 vroegchristelijke,
vroeg-byzantijnse en vroeg-middeleeuwse cultusgebouwen in de hele christelijke
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wereld is nu bekend, dat zij werden opgetrokken in en op profane en heidense
constructies, waarvan 274 gevallen Italië en 53 de stad Rome betreffen. Op 93
plaatsen, zeker niet het vroegste, gold het antieke tempels, waarvan enkele in Rome.
Vaes sorteert de verbouwingen naar de oorspronkelijke functies (huizen, thermen,
theaters, circussen, stadions, kazernes, openbare basilica's, magazijnen, mausolea,
tempels) en heeft ze in nuchtere statistieken en axonometrische tekeningen in beeld
gebracht. Hij laat tevens zien wat er in keizerlijke decreten uit de vierde en vijfde
eeuw is gedaan om zo niet de heidense cultus, dan toch wel het openbare decorum
van zulke gebouwen als grootse monumenten van het Romeinse volk te redden. Met
de heidens- en christelijk-religieuze mentaliteit tegenover die ommekeer, zoals die
uit de verwoestingen en het hergebruik niet alleen bouwkundig, maar ook uit het
geschreven woord spreekt, heeft Vaes zich, naast dit statistisch en archeologisch
precisiewerk - men kan niet alles wensen - veel minder bezig gehouden, maar uitingen
van bekommernis over het lot van het antieke erfgoed zijn er van ooggetuigen uit de
late oudheid voldoende, en zij doen soms treffend actueel aan bij het aanzien van de
leegstand en teloorgang van onze grote stadskerken, met dit verschil dat er zich geen
nieuwe cultus van meester maakt maar dat wij wel daarbuiten een ander religieus
vuur zien oplichten in de bouw van steeds meer splinternieuwe moskeeën.
Reeds Eusebius van Caesarea, die de triomf van het christendom ten tijde van
keizer Constantijn de Grote en diens tempelverwoestingen als een missionaire daad
met instemming beschrijft, maakte een onderscheid tussen tempels die voor
schandelijke riten bestemd en aan verfoeilijke demonen gewijd waren, zoals vaak
op afgelegen bergen en in verre wouden, en de tempels die aan fora en straten de
vrucht van monumentale bouwlust en een sieraad voor het hart der steden waren.24.
De beschaafde,
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3 Eigentijds of ouderwets? De lange duur van de gotiek in de Laurenstoren te Rotterdam, 1449-1649
(foto G.J. Dukker, RDMZ, 1970).
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geletterde en kunstminnende christen, die vrij was van maniakale beeldenstormende
geloofsijver, was zich net zo goed als zijn heidense medeburger bewust van de
culturele waarden die op het spel gezet werden toen de tempels leeg kwamen te staan.
Toen in 357 keizer Constantius, toch een streng christelijk man, op staatsbezoek
in een pompeuze stoet voor het eerst door Rome trok, ook toen al de Eeuwige Stad
genoemd, was hij diep onder de indruk van de nog ongeschonden heidense aanblik
en het monumentale prestige van de stad met haar weergaloze architectuur van
tempels en andere openbare gebouwen, het heiligdom van Venus en Roma, het
Pantheon, het Kapitool met zijn Jupitertempel, het Forum Pacis, het theater van
Pompeius, en gefascineerd was hij vooral door de grandeur van het Forum van
Trajanus.25.
Toen keizer Theodosius de heidense offers in de tempels definitief verbood, richtte,
rond 385 vanuit Antiochië, de heidense redenaar Libanius, die nog kort tevoren de
hoop gekoesterd had dat door keizer Julianus de tempeldienst voorgoed hersteld was,
zich tot diens indirecte christelijke opvolger met een bewogen pleidooi om in te
grijpen in de plundering en verwoesting van de tempels door die in het zwart geklede
dronken monnikenbenden, het geweld jegens de heiligdommen die met zo grote
toewijding gebouwd waren, die de vromen rust gaven, die de ziel van het platteland
waren en de getuigen van de bloei der steden waaraan zij hun faam en historische
aanspraken verleenden.26. ‘De tempels zijn als de ogen der steden. Ruk, o keizer, die
ogen niet uit. Wij wenen over de ruïnes die een aardbeving veroorzaakt en zelf geven
wij onze fraaiste bouwwerken aan vernietiging prijs. Er rust op U een verplichting
de tempels te beschermen, die immers zoveel inspanning, tijd en geld gekost hebben.
Dankzij de tempels schitteren Uw steden van schoonheid. Na Uw schitterende paleizen
zijn het de prachtigste onder al onze monumenten. Ze zijn Uw eigendom. Wat is het
niet dwaas eigen goed te vernietigen. Ze zijn getuige geweest van zoveel nationale
gebeurtenissen... En wilt ge ze sluiten voor de eredienst, geef ze dan een andere
bestemming. Laat ze staan, geef ze niet aan verwoesting prijs. Hebben ze als tempels
geen functie meer, laat ze dan blijven bestaan als monumenten van kunst’.27. Ook een
christelijk dichter als Prudentius voelde zich aan het einde van de vierde eeuw onrustig
bij de aanblik van de vereenzaming der tempels en besefte dat iets groots met hun
verval verloren ging. Hun afbraak was niet meer nodig, zij waren innerlijk al
gestorven.28. Zelfs de thermen behoefden niet als sensuele badgebouwen verafschuwd
te worden als zij maar geen oneerbare figurale wanddecoraties bevatten en bisschop
Sidonius Apollinaris beschreef rond 470 zonder enige gêne het comfort van zijn nog
geheel antiek Romeins aangelegde villa en badgebouwen bij Clermont-Ferrand.29.
Wat een groot geluk dan, dat het glanzend oog bij uitstek van het heidens religieuze
Rome, het Pantheon, niet uitgerukt is, niet aan het verval prijsgegeven, niet tot
steengroeve verworden, maar in 608 tot de kerk van Sancta Maria ad Martyres is
omgevormd, de christelijke slachtoffers van zijn bouwheren, de keizers, in een
keizerlijk gebouw celebrerend.

Drie voorbeelden van aanpassing uit de zestiende eeuw
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Met de grootste economie van middelen en de geringste ingrepen - waarbij het zeker
wel van belang is dat de architect te maken had met een soort gebruikers die de
allerminste eisen stelden, namelijk de ascetische Kartuizers - maakte Michelangelo
in de nog geheel overeind staande thermen van Diocletianus een kerk.30. Het grote
frigidarium van het complex, de 27 meter hoge hal met drie graatgewelven op acht
granieten zuilen tegen bakstenen muren werd de centrale dwarsruimte van zijn kerk,
door de inbouw van enkele wanden afgescheiden van de belendende hoge ruimten
en door de toevoeging van een absis en de inrichting van een portaal in het ronde
tepidarium zodanig van een nieuwe as voorzien, dat de hal als een enorm transept
ging werken. Tegen de hoge grondwaterstand werd de vloer twee meter verhoogd
en elke zuil op het nieuwe peil van een schijnbasement voorzien. Nog geheel vanuit
dezelfde middeleeuws-christelijke gedachte die het Pantheon tot kerk van Maria en
de Martelaren herschiep, is de inrichting van dit kerkgebouw in de thermen van
Diocletianus een monumentale daad van revanche en revindicatie. Een gebouw dat
beladen was met de herinnering aan de laatste bloeddorstige christenvervolger en
naar overlevering tot stand was gekomen door dodelijke dwangarbeid van christenen,
werd onder invloed van de visioenen van de priester Antonio del Duca en op last
van paus Pius IV aldus in 1561 tot het heiligdom S. Maria degli Angeli gewijd, de
demonen werden verdreven, de engelen van de Moeder Gods daalden er neer.
Michelangelo maakte op zijn oude dag met een geniaal eenvoudig ontwerp een van
de meest grootse en wijdse kerken van Rome: Quod fuit Idolum, nunc Templum est
Virginis, luidt de inscriptie boven de absis. Vroom-
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4 Rome, Santa Maria degli Angeli, ca. 298 - ca. 1758. Interieur gezien volgens de dwarse as die van
het zuidoosten naar het noordwesten gaat; rechts de boog en het tongewelf vóór het noordoostwaarts
gerichte koor van de monniken. Voor een beeld van het verbouwingsresultaat van Michelangelo uit
1561-1565 moet men alle pilasters, kroonlijsten en marmerbekleding (18de eeuw) wegdenken en de
ruimte herleiden tot baksteenmuren, granieten hoekzuilen en gepleisterde gewelven (fotoarchief
Kunsthistorisch Instituut Nijmegen).

en schoonheid gaan hier hand in hand, en dat is ook de uitgesproken bedoeling, want
christelijke geloofsijver en antieke grandeur gaan hier een bewuste verbintenis aan.
Het mag toch wel een blunder van de Michelangelo-specialist James Ackerman
genoemd worden dat hij achteloos opmerkt hoe bij deze functiewijziging geen
monumentenzorg en humanisme in het geding waren, doch slechts godsdienstigheid
en bezetenheid van engelen, de diep religieuze oude bouwmeester niet uitgezonderd.
Ackerman had kunnen lezen, dat in de pauselijke bul van 27 juli 1561 expliciet
verklaard wordt dat met deze kerkbouw niet alleen de goddelijke cultus vermeerderd
zal worden, maar dat aldus ook voorzien wordt in de conservering van de thermen
tot sieraad van de stad en bestendiging van de eerbiedwaardige oudheid.
De austere binnenruimte van S. Maria degli Angeli, met het wit van de gepleisterde
gewelven rechtstreeks overgaande in het rood van de bakstenen muren, is pas in de
achttiende eeuw door toevoeging van kroonlijsten en pilasters naar ontwerp van Luigi
Vanvitelli van een teveel aan rhetoriek gaan lijden (waardoor bovendien ons beeld
van antiek Romeinse thermen vals beïnvloed wordt), maar het ingenue concept van
Michelangelo is toch nog navoelbaar (afb. 4). ‘More is less’ (Mies van der Rohe).
Dit was ideaal, dit zou altijd moeten kunnen!
In diezelfde tijd vinden nog een revindicatie en een conversie plaats en wel in de
stad die, eens het Tweede Rome, Constantinopel, het Turkse Istanbul geworden was.
Wat in de handboeken zo gemakkelijk en stellig ‘de Hagia Sophia van keizer
Justinianus uit 532-537’ genoemd wordt, ook in het onderschrift van de recentste
fotoreprodukties, is in feite een uiterst ingewikkeld samenstel - de hoofdkoepel niet
uitgezonderd - van bouwdelen uit later tijd, uit vele eeuwen, produkt van
onophoudelijke metamorfose (afb. 5).31. Nikolaus Pevsner suggereert in zijn eindeloos
vaak herdrukte An Outline of
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5 Istanbul, Ayasofya, vanuit het zuidwesten. Zij dateert niet uit 532-537 zoals alle handboeken beweren,
maar is een conglomeraat als een molshoop met zware steunconstructies uit 558-1849. De oostelijke
minaretten uit 1453-1512, de westelijke uit 1573-1575 (fotoarchief Kunsthistorisch Instituut Nijmegen).

European Architecture, door een foto waarop de minaretten weggeretoucheerd zijn,
dat men het oerconcept uit Justinianus' tijd gemakkelijk nabij kan komen, maar in
waarheid is alles wat men ziet, ook de koepel, van ver na 537 en resultaat van bouwen herstelcampagnes uit 558-562, 989-994, 1346-1353, 1573-1575 en 1847-1849.
De zuid- en noordoostelijke minaretten kwamen als eerste en aanvankelijk enige
bedoelde paar tussen 1453 en 1512 tot stand; het westelijke paar, hoger en massiever,
in natuursteen, werd toegevoegd in 1573 door de architect Sinan, wel Michelangelo's
evenknie genoemd en meester van een Osmaanse renaissance-architectuur die
congeniaal was aan de Italiaanse. Daarmee werd het oude Byzantijns-christelijke
heiligdom met monumentaal geweld tot islamitisch zegeteken omgefunctioneerd.
Het kan, naar gelang de mentaliteit van de beschouwer, heimwee of instemming
wekken, maar in elk geval ook altijd bewondering. Het volumineuze conglomeraat
van verbouwingen, hulp- en steunconstructies, verzwaringen, dikke schoormuren en
luchtbogen, staat die bewondering niet in het minst in de weg, juist een al rondgaand
speuren naar de oorspronkelijke conceptie is een esthetisch, geestelijk en historisch
avontuur.32.
Het is een avontuur dat men, mutatis mutandis, ook beleven kan aan de andere
kant van Europa en als een tegengestelde uitkomst van de strijd tussen kruis en halve
maan, eveneens in de zestiende eeuw gedaante gegeven. Ook in Córdoba is iets in
eeuwen gegroeid en hier dringt zich de biologische metafoor van organisme en
metamorfose nog meer op, want de Grote Moskee, gesticht op de plaats van de
visigotische kathedraal van San Vicente en gekoesterd door opeenvolgende emirs
en kaliefen, is als een gestaag gegroeid en gesnoeid parkbos van oneindig veel ranke
zuiltjes en dubbele hoefijzerbogen in witte natuursteen en roze baksteen, welke
ontelbaar veel overhuifde alleeën vormen met zich herhalende verschieten ad
infinitum.
Een bedehuis met elf beuken van elk twaalf traveeën uit 787-791 werd in 832-848
met acht traveeën en in 962 met opnieuw twaalf traveeën noordwaarts verlengd en
tenslotte in 987 met acht nieuwe beuken over die hele lengte oostwaarts uitgebreid.33.
Na de verovering van het kalifaat werd de moskee in 1236 door het Castiliaanse
koningspaar Ferdinand en Isabella niet tot triomfante afbraak veroordeeld, maar tot
kathedraal bestemd en na een reinigingsritueel toegewijd aan de Asunción de la
Santísima Virgen, de Tenhemelopneming van de Heilige Maagd (alweer Maria!),
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en met betrekkelijke eenvoudige middelen daartoe ingericht, een tamelijk stille
conversie. Maar de ware revindicatie greep plaats toen het kathedrale kapittel, niet
lang na de volledige Reconquista van Spanje, in 1523 besloot een rijzige kathedraal
met hoogkoor, transept en middenkoepel en kanunnikenkoor, tezamen een kruisvorm,
als het ware van boven af in de moskee neer te laten en te zetten, met een lengte-as
dwars op de oude, west-oost tegen noord-zuid. Tegen dit voornemen en deze clericale
hybris verzette de bevolking van Córdoba zich heftig, de hulp inroepende van Karel
V. Het stadsbestuur dreigde eenieder met de doodstraf die met eigen hand aan zulk
werk zou bijdragen en daarmee een schepping van weergaloze volmaaktheid zou
schenden. De koninklijke raad evenwel stelde bisschop en kapittel in het gelijk, maar
toen
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6 Córdoba, kathedraal van de Asunción de la Sántísima Virgen, 787-1599, uit het zuidoosten. De
laatgotische kerk staat in de Moorse moskee geplant, de 10de-eeuwse minaret heeft een renaissance
omhulsel gekregen (fotoarchief Kunsthistorisch Instituut Nijmegen).

Karel drie jaar later het eerste resultaat in ogenschouw nam, zou hij de kanunniken
zijn ontevredenheid betuigd hebben door op te merken: ‘Als ik Uw voornemens
gekend had, zoudt gij ze niet uitgevoerd kunnen hebben, want wat gij maakt is overal
al te zien en wat gij hadt bestaat nergens’. Hoe betrekkelijk die keizerlijke kritiek is,
bewijst de manier waarop de vorst zelf niet ver vandaar in 1527 een ander groots
Moors monument te lijf ging: het elegante Alcazár in het tere Alhambra van Granada,
waarin hij radicaal het italianiserend renaissance paleis naar ontwerp van Pedro
Machuco plantte. Het zal dus mede de conservatieve aard van de platereske gotiek
van de nieuwe kathedraal van Córdoba geweest zijn, die hem zijn teleurstelling ingaf.
Hoe dan ook, het in 1523 begonnen werk van bouw meester Hernan Ruiz I werd
onverkort voortgezet en door zijn kleinzoon Hernan Ruiz II in 1599 voltooid. Het is
een adembenemend beeld van brutaliteit en triomf, die kerk die daar als een roofdier
met de grote poten van haar luchtbogen en streefpijlers op en in de moskee staat en
hoe de oude minaret uit 951 in 1593 in een renaissance Domtoren is getransformeerd
(afb. 6).Twintig meter rijzen de lichtbeuken met hun tongewelven boven de
pannendaken van de moskee uit en de pijlers blokkeren op gezette plaatsen de
perspectieven van de oude Moorse alleeën. En toch is het een mooie en stijlvolle en
goedverzorgde kerk met fraaie inventarisstukken. Het overgebleven omringende
zuilenwoud is nog steeds zo oneindig dat men de kerk gemakkelijk kan ontwijken
(zoals bijna alle foto's bewijzen) bij het zoeken van de perspectieven van de negendeen tiende-eeuwse architectuur. Zelfs aan de grote kenner van de islamitische
bouwkunst van Spanje, Georges Marçais, viel het niet moeilijk te erkennen: ‘Cette
église est du reste fort belle’.34.
Ter gelegenheid van het twaalfde eeuwfeest van het cultuscomplex van Córdoba,
in 1987 gevierd met congressen van kerkhistorici en islamologen, christenen en
moslims, zijn wel stemmen opgegaan om de hele laat-gotische kathedraal uit de
moskee te slopen, hetgeen natuurlijk een hysterische en onhis-
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torische daad zou zijn waar juist de kerkelijke bestemming in 1236 het islamitische
monument gered heeft, een fanatiek vandalisme van het soort door Ceaucescu in
Roemenië en de Chinezen in Tibet bedreven.
De Ayasofya in Istanbul, de S. Maria degli Angeli in Rome, de Asunciónkathedraal
in Córdoba, drie voorbeelden van vorm- en functieveranderingen, gestolde, tot rust
gekomen metamorfosen, drie grootse monumenten. De actualiteitswaarde van de
drie zestiende-eeuwse ingrepen kan niet anders dan betrekkelijk zijn, maar
Michelangelo verdient de eerste prijs omdat hij het meest terughoudend was, omdat
hij bijna niets deed.

De bouwkunst een hooglied
Wat die drie voorbeelden gemeen hebben is dat zij zowel de veelbeukigheid als de
hoogheid gerespecteerd hebben. Wat hiervoor over de moderne uitholling van
monumenten gezegd werd, moet meteen gevolgd worden door het wijzen op de
praktijk van een maximaal opvullen van de binnenruimten en het afsluiten, dichtzetten
met lage etages over het geheel of althans de zijbeuken, waarmee het effect van vóór
en achter elkaar schuivende coulissen en licht- en schaduwzônes, de diafane structuur
en wat de Duitsers zo treffende ‘Raumfolie’ noemen, te niet gedaan worden.
In een van de vele recente boeken met case-studies betreffende moderne
herbestemming en herinrichting van oude gebouwen, getiteld Créer dans le créé,
een werk met een internationale keur aan voorbeelden, waarin het ‘créer’ echter soms
eerder een ‘crier’ is, houdt de monumentenzorg-architect Didier Repellin een pleidooi
voor het respecteren van schaal en proporties van de binnenruimte: wat groot en
hoog is, moet niet gefragmenteerd en klein gemaakt worden. ‘La peur du grand vide
donne des «micro-pleins»’, zegt hij, vaak om de economische rentabiliteit, maar ook
wel als alibi voor een zekere verlegenheid tegenover de grote schaal.35. Inderdaad
wordt menig interieur opgeofferd terwijl het omhulsel min of meer gered wordt. Het
omvattende blijft, maar het samenhangende verdwijnt, het vanuit de hoogte
opgehangene wordt neergehaald om opgevuld te worden met bouwlagen die het
neerdrukkende hebben van de modulor van Le Corbusier, van die minimale menselijke
maat van 226 centimeter hoogte, uitgaande van de gestalte van een wereldburger
van zes voet hoog met opgeheven arm.36. Tegenover die nogal zelfingenomen lyrische
idealisering van deze mensenmaat die de meter overwonnen heeft, zou men graag
een lofzang horen op de hoogte van de openbare en kerkelijke interieurs en de
fabriekshallen uit het verleden, een hooglied op de schoonheid van de leegte, de lege
hoge ruimte in meerbeukigheid, die de architectuur omhullend en in verticale
lichtzônes schept, vormt, regisseert, stuwt, uitademt. Niet alleen het omvattende,
maar ook het doordringende dient gespaard te worden, zowel het ‘totale’ als het
‘intero’ overeenkomstig de formulering van Cesare Brandi. De beste herbestemming
is wat in hetzelfde boek Créer dans le créé als een der mogelijke attitudes genoemd
wordt: een ‘celebreren’ van de binnenruimte, waar de functie letterlijk de bestaande
vorm volgt en integraal doet beleven. Daarnaast worden onderscheiden het scheppen
van tegenstelling en contrast, nieuw tegen oud, aanvulling door correlatie en
contextualiteit en tenslotte conservering zonder meer. De voorbeelden laten weinig
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celebratie zien en het is tekenend dat in de persoonsnamenindex niet gesproken wordt
van architecten, maar van concepteurs...

Veere
De grote tot nu toe in dit verhaal verzwegene is de gotische kerk van Veere. Men
weet het, deze grote kerk in een kleine stad, waarvan bij een ouder koor tussen 1479
en rond 1540 dwarspand, schip en toren door Anthonis I Keldermans en zijn zoon
Rombout II Keldermans gebouwd maar nooit geheel voltooid werden, is een financieel
blok aan het been van de Rijksgebouwendienst. Daarom is, voorlopig alleen als
discussiestuk en ‘pilot project’ in de vorm van de tekeningen en een maquette, de
gedachte geopperd er in acht lagen vijfenveertig appartementen in te bouwen, met
vrijlating van een deel van het middenschip.37. Als dubieus argument wordt daarbij
weer een historische les gebruikt: ooit was de kerk al in lagen opgedeeld als het
militair hospitaal dat zijn sporen duidelijk heeft nagelaten. Een van de allengs
loskomende reacties is van Carel Weeber: ‘Blijkbaar spreekt de binnenmaat minder
aan dan de buitenmaat. Maar wie ooit binnen is geweest herinnert zich hoe de adem
stokte, omdat die binnenruimte groter leek dan Veere zelf. Daar zag je misschien
voor het eerst dat door bouwen de wereld ook kan worden vergroot’.38. Het is inderdaad
zo iets nobels, verheffends, in zijn lege veelbeukigheid, inwendige plastiek en lichtval
zo iets onaantastbaars, in zijn onvoltooidheid en als torso een ‘non finito’ van de
allure van Michelangelo, dat dit verbouwingsplan òf een totaal cynisme òf een totale
wanhoopsdaad is. Welke Libanius schrijft een oratio aan de koningin, de markiezin
van Veere? In Clair de femme, film van Constantin Costa-Gavras naar een roman
van Romain Gary, zegt Lydia (Romy Schneider) in een briljant smartelijke en
ironische dialoog met Michel (Yves Montand)
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op een gegeven moment ongeveer: ‘Grootsheid van gedachte is niets voor mij, ik
beweeg me gemakkelijker in een flatje dan in een kathedraal’. Zij kruipt in een schulp
van verdriet, zeker niet van gezelligheid. Maar de koele adem en de wijde vlucht van
de grote kerk zijn ermee erkend. Het integere, het onaantastbare, de schoonheid die
bevattingsvermogen bijna te boven gaat en waaruit te leren valt ‘dat je het mooie
soms moet aanwijzen om het te vrijwaren van onoplettendheid en vergankelijkheid’.39.
Aanwijzen, niet aanraken.
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W. Haakma Wagenaar
Monument en restauratieplan; de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom
De Gertrudiskerk in Bergen op Zoom, een grote stadskerk met een
dramatische geschiedenis, was na de Tweede Wereldoorlog toe aan
restauratie. Voor het opstellen van de plannen gold aanvankelijk: Behoudt
het monument in zijn bestaande gedaante. Na een wisseling van de wacht
werd de restauratie aangepakt waarbij, in plaats van het eerdere parool,
juist wijziging van het monument om het te kunnen verheffen, voorop
stond. De discussies over de restauratie betroffen sindsdien slechts de
voorgestelde gedaantewisselingen. Bij de resulterende teloorgang is een
gebouw ontstaan zoals geen van de partijen dat voor ogen gestaan heeft.
In 1987 kwam een eind aan de restauraties van het Markiezenhof en de Gertrudiskerk
in Bergen op Zoom. Ter gelegenheid daarvan werd in het Markiezenhof een
tentoonstelling ingericht, Keldermans. Een architectonisch netwerk in de Nederlanden,
en een boek met dezelfde titel ten doop gehouden.1. Tekeningen en foto's betreffende
genoemde restauraties waren, buiten catalogus, aan de tentoonstelling toegevoegd.
Bovendien werd aan beide monumenten ruime aandacht besteed in het boek Bergen
op Zoom, gebouwd en beschouwd. Het laatste deel van dit boek, getiteld ‘Bijdragen
tot de geschiedenis van de Sint-Gertrudiskerk’, behandelt achtereenvolgens de plaats
van de Gertrudiskerk in het oeuvre van Spoorwater, de bijna voltooide en toen weer
grotendeels gesloopte oostelijke helft van Keldermans' Nieuwe Werk, de restauratie
van middeleeuws schilderwerk in het interieur, de 17e-eeuwse herinrichting tot
protestants kerkgebouw en de vijf grafmonumenten uit de 16e en de 17e eeuw.2. Wat
ontbreekt, is een opstel over de meest ingrijpende wijzigingen die het gebouw heeft
ondergaan toen het in 1747, door de Franse belegeraars in brand geschoten, in puin
viel en in de jaren 1751-'52 werd herbouwd. Van deze 18e-eeuwse herbouw is in de
bijdragen over de kerk zelfs geen afbeelding opgenomen, wat jammer en vooral
merkwaardig is, want in 1972 werd ook deze 18e-eeuwse herbouw in de as gelegd.
Het gebeurde ditmaal nog wel tijdens de restauratie waarover in het naschrift bij het
hoofdstuk over de kerk wordt gezegd:
Het is niet de taak van de samenstellers van deze bijdragen om verhaal en
rekenschap te geven van de geschiedenis van de thans afgesloten restauratiewerken.
Zij spreken uitdrukkelijk de wens uit, dat een overzicht van genoemde activiteiten
door of in nauwe samenwerking met de meest nauw daarbij betrokkenen spoedig het
licht kan zien.
Het is waarschijnlijk de hier speurbare schroomvalligheid die niet alleen de
beschrijving van de restauratie, maar ook die van het gebouw dat in vlammen opging
heeft beperkt tot een marginale samenvatting in de inleiding en het naschrift.3.
Reden genoeg om de ontwikkelingen van de restauratieplannen nog eens vanaf
het begin na te lopen, temeer waar ik mij, als in 1970-'72 bij het werk betrokken
restaurateur, herinner hoe in de gedachtenwisselingen over de restauratie de
beoordeling van de 18e-eeuwse herbouw steeds een bepalende factor was. Het verloop
van de naspeuringen leidde ertoe dat, na de Gertrudiskerk, het archief van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het Restauratie-archief in Bergen op Zoom,
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ook het Familie-archief Van Stolk in Rotterdam en het Algemeen Rijksarchief in
Den Haag werden bezocht. Mevrouw E. van Stolk, die het Familie-archief beheert,
en de heer C. Booij, hoeder over het restauratie-archief, ben ik voor hun
bereidwilligheid en hulp dank verschuldigd.
Het verslag van dit onderzoek volgt hier. Het werd overigens niet opgezet als het
in de zoëven geciteerde zinnen bedoelde ‘overzicht’, maar als een door de bevindingen
wat uitgegroeide kleine scriptie over een gerestaureerd monument.4.
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Bouwgeschiedenis van de Gertrudiskerk5.
De kruisbasiliek van Evert Spoorwater
Bekend is dat Evert Spoorwater, stadsbouwmeester van Antwerpen, in 1443 voor de
Gertrudiskerk een nieuwe kooromgang heeft ontworpen. Een stadsbrand in 1444 zal
de kerk hebben beschadigd en het karakter van de bouwwerkzaamheden hebben
veranderd. In plaats van een geleidelijke vergroting van het gebouw, werd in 25 jaar
een geheel nieuwe kruisbasiliek opgetrokken die met het oog op de brandveiligheid
geheel werd overwelfd. Deze kerk bestond uit een kort driebeukig koor met omgang,
rechthoekige zijkapellen, vierkante nevenruimten in de koortravee en drie
straalkapellen met polygonale sluiting, een transept waarvan de armen eerst drie,
maar uiteindelijk elk vier traveeën lang werden gemaakt en een driebeukig schip
waarvan de zeer brede zijbeuken met aansluitende kapellen langs de instand gehouden
14e-eeuwse toren waren doorgezet. Koor, transept en schip hadden een drieledige
opbouw. Dat wil zeggen; tussen lichtbeukvensters en pijlerarcaden bevond zich een
‘triforium’-zone met boognissen die via de kapruimten bereikbaar waren (afb. 1).
Alleen in het transept waren die nissen, waarachter geen kap was gelegen, door een
nauw gangetje met elkaar verbonden.6. De niet geheel haakse hoek tussen de assen
van het koor en het dwarsschip wijst op een gefaseerde bouw op oude grondslag,
nabij een aanvankelijk nog in gebruik gehouden opgeknapt restant van de vroegere
kerk. Het bouwen te weerszijden van het oudere gebouw is ook te herkennen in de
kleine verschuiving van de zuidelijke kapellen langs het schip ten opzichte van de
noordelijk reeks.7.

De planwijzigingen in het schip en hun consequenties
De grotere traveemaat en de enorme breedte van de zijbeuken in het schip zijn als
planwijzigingen te beschouwen. De behoefte aan een ruimer lekengedeelte zou een
reden voor deze veranderingen kunnen zijn geweest. De ruimte winst zat niet alleen
in de breedte maar ook in de lengte want de brede zijbeuken konden nu als bruikbare
voortzetting van het schip langs de toren worden doorgetrokken. In de ongetwijfeld
oorspronkelijk ook voor het schip ontworpen klassieke opzet met smalle zijbeuken
zou die westelijke verlenging slechts twee door de steunberen van de toren afgeknepen
kapellen hebben opgeleverd. Mogelijk werden echter als belangrijkste voordelen van
de dubbelbrede zijbeuken gezien dat de als kapellenreeksen
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1 Gertrudiskerk 1550, schematische horizontale doorsnede, links over de pijlers, rechts over de
triforiumzone met Achilleshiel van Spoorwater: de steunbeer tegen de westelijke transeptwand boven
de brede zijbeuk. De oostelijke straalkapel van het Spoorwater-koor, zoals verondersteld, nog aanwezig
binnen het Nieuwe Werk van Keldermans (tekening auteur).

gevormde flanken langs het nog in gebruik zijnde oude kerkgebouw konden worden
opgetrokken en dat het nieuwe schip in gebruik kon worden genomen vóór de sloop
van de oude toren en opbouw van een nieuwe.
Waar Spoorwater zich bediende van eenvoudige ouderwetse ontwerpschema's en
constructies, moet hem de door de bouwheren verlangde dubbele breedte van de
zijbeuken van het te overwelven schip wel enige hoofdbrekens hebben gekost. Toch
hield hij vast aan kruisribgewelven, ook voor de lichtbeuk van het schip. Om deze
te schoren voorzag hij de lichtbeuk van luchtbogen waarvan de stoelen het opgevangen
gewicht overdroegen op de boven de gordelbogen van de zijbeuken aangelegde
dwarsmuren. Zwakste punten in de gehele constructie vormden de westelijke
transeptgevels. Daarvan kon de steunbeer tussen de binnenste twee traveeën, precies
boven de wijde boog waarmee de zijbeuk op het transept geopend was, geen enkele
steun vinden (afb. 1). Dit aangehangen gewicht vergrootte bovendien de kans dat de
westelijke
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vieringpijlers door de knieën zouden knikken. Het is zeker niet zomaar dat de
triomfbalk, op het bedreigde punt aangebracht, eenmaal bevrijd van zijn beeldenlast,
in het protestantse kerkinterieur gehandhaafd bleef.8.

Het Nieuwe Werk van Anthonis en Rombout Keldermans
Toen omstreeks 1470 Spoorwater's kerk was voltooid, kon het interieur met nieuwe
inventarisstukken worden verrijkt. Een belangrijk onderdeel van die inrichting was
het oxaal dat nog onder de directie van Spoorwater door Andries Keldermans en zijn
zoon Anthonis werd ontworpen, uit steen gehakt en opgebouwd. Na de dood van
Spoorwater werd Anthonis Keldermans in 1476 benoemd tot stadsbouwmeester van
Bergen op Zoom. Dertien jaar later werd zijn ontwerp voor een geheel nieuw
kerkgebouw in de Gertrudiskerk tentoongesteld. Spoedig daarna begon men met het
aankopen en vrijmaken van terrein ten oosten van het koor. Het is niet bekend wat
de bouwheren heeft doen besluiten om, zo kort na het gereedkomen van Spoorwater's
kruisbasiliek, het hele project nog eens op grotere schaal te herhalen. Maar even
opmerkelijk als het lanceren van dit tweede project was de uitvoering van het eerste
geweest, dat in zijn opzet zulke in het oog springende tekortkomingen had vertoond.
Misschien waren de volgende zwakke punten wel de doorslaggevende argumenten
voor de bouw van het ‘Nieuwe Werk’:
De afmetingen van Spoorwater's kruisbasiliek waren in sterke mate bepaald door
die van het oudere kerkgebouw. Zo was het vernieuwde koor voor zijn tijd opmerkelijk
kort. De plaats van de triomfbalk is een aanwijzing dat de viering bij het koor hoorde,
het oxaal dus bij de westelijke vieringpijlers stond. De slechts vier traveeën tellende
middenbeuk van het schip was wel zeer krap en verklaart waarom het transept aan
beide zijden met een travee werd verlengd.
De labiele constructie van het schip en de aansluitende westelijke transeptwanden
zal door Keldermans als een haast niet te ondervangen gebrek zijn aangewezen.
Spoorwater's kerk verruimen, zou sloop van de oude toren en bouw van een meer
naar het westen geplaatste toren hebben geïmpliceerd. Dit heeft, getuige de voorlopige
westelijke beëindigingen van de zijbeuken en kapellenreeksen, ook bij Spoorwater
voorgestaan. Keldermans koos voor een Nieuw Werk waarvan het koor en het
driebeukige transept achter de in gebruik blijvende kerk konden verrijzen. Als dit
nieuwe gedeelte eenmaal in gebruik genomen was, zou de hele kruisbasiliek van
Spoorwater voor een nieuw schip het veld hebben moeten ruimen. De schaal van het
werk sloot incorporatie van de bestaande toren uit. Bij een kerk van dergelijke
afmetingen, voorzien van een driebeukig transept, is een twee-toren-front voorstelbaar.
Een dergelijke opzet zou verklaren waarom Keldermans zijn bouw anders oriënteerde
dan enig deel van de Spoorwater-kerk, en wel zodanig dat de hartlijn iets noordelijk
van het midden van de bestaande toren kwam te liggen.9. Zo zou de noordelijke
nieuwe toren naast de oude toren gebouwd kunnen worden, zodat de laatste pas
gesloopt hoefde worden als de klokken in de nieuwe waren geplaatst.
Ondanks de voortvarendheid waarmee dit nieuwe project werd aangepakt, stokte
de bouw toen het nieuwe koor en transept bijna waren voltooid. Er was te weinig
geld. Twee straalkapellen van het Spoorwater-koor waren voor de bouw van de
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westelijke pijlers van de nieuwe viering geamoveerd. Mogelijk was de middelste
straalkapel binnen die viering intact gelaten. Ter plaatse van de verdwenen twee was
een provisorische verbinding met de westelijke zijbeuk van het nieuwe transept tot
stand gebracht. Noodzakelijkerwijs werd daarom de pijlerarcade van deze zijbeuk
door vulwanden gedicht. Terwijl de inwijding van het enorme nieuwe koor moest
worden uitgesteld, moesten de schaarse middelen ook voor het onderhoud van de in
gebruik zijnde kerk worden aangesproken. Geen loterij of aflaat vermocht inmiddels
het voor de kerkbouw zo ongunstige tij te keren. Al voordat in 1563 min of meer
besloten werd de werkzaamheden aan het Nieuwe Werk te staken, had men gevoeld
zich, met de twee projecten na elkaar, vertild te hebben.

Reformatie en consolidatie
Na de late beeldenstorm van 1580 volgde een periode van militaire, politieke en
religieuze onzekerheid, gedurende welke de kerk herhaaldelijk onderdak moest bieden
aan in de stad gelegerde troepen en hun materiaal. Met herstel en herinrichting van
het uitgewoonde gebouw kon pas omstreeks 1590 worden begonnen. Schip en viering
werden ingericht als preekkerk voor de gereformeerde eredienst, het koor met
nevenruimten en de aangesloten westelijke zijbeuk van het nieuwe transept als
wandelkerk met graven van de aanzienlijken.
Bij deze herinrichting hoorden het wijder uitbreken van de verbinding tussen het
transept en de zijkapellen van het koor en het wegbreken van de oostelijke wanden
van deze kapellen, zodat een betere aansluiting met de afgeschutte zijbeuk van het
nieuwe transept ontstond. De vullingen in de pijlerarcade
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2 Interieur van de in 1747 vernielde kerk, vanuit het zuidwesten. Koor nog met lichtbeuk en gewelf
(tekening C. Pronk in Noord-brabants Museum, 's-Hertogenbosch).

3 Interieur van de in 1747 vernielde kerk, vanuit het koor. De lijst onder de triforium-nissen eindigt
aan beide zijden bij de overgebleven schalk (tekening C. Pronk in Noordbrabants Museum,
's-Hertogenbosch).

aan de oostzijde van deze zijbeuk kregen een permanent karakter door de plaatsing
ertegen van de grootste grafmonumenten.
Buitengewoon triest moet het stadsbeeld zijn geweest waarin het gerealiseerde
deel van de gedroomde Keldermanskerk boven alles uitrijzend stond te verkommeren.
Na verloop van tijd werden de bouwvalligste delen van dit Nieuwe Werk gesloopt
en de afkomende materialen gebruikt voor herstellingen aan het geconsolideerde
kerkgebouw en de aanleg van moderne verdedigingswerken om de stad.
Gedurende het beleg in 1622 werd zowel de toren als het Nieuwe Werk door het
geschut van Spinola getroffen. De schade aan het kerkinterieur was waarschijnlijk
beperkt tot één gewelfveld in de als deel van de wandelkerk ingerichte noordwestelijke
zijbeuk van het opgegeven transept.10. De algehele sloop van het buiten gebruik
gebleven Nieuwe Werk werd pas omstreeks 1700 ter hand genomen en in enkele
jaren voltooid.

Oostenrijkse Successieoorlog in Bergen op Zoom
In de tweede fase van de Oostenrijkse Successieoorlog vielen de Franse legers de
Zuidelijke Nederlanden binnen en bezetten zonder veel inspanning de verwaarloosde
Barrière-vestingen. In 1747 veroverden zij de Linie van Staats-Vlaanderen en
verschenen op 12 juli voor Bergen op Zoom. Zij richtten belegeringswerken in aan
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de zuidzijde van de stad van waaruit zij op 20 juli een beschieting begonnen, die
voor de Gertrudiskerk noodlottige gevolgen zou hebben. Toren en kerk werden
geraakt en vlogen in brand. Toen de belegeraars er op 16 september bij een
overrompeling van het ravelijn
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4 Buitenaanzicht van de zuidelijke topgevels. Rechts in 1751 verlaag de transetgevel daarnaast de
twee bakstenen gevels waarteggen de dwarskappen aansluiten (1750-'51) (foto auteur 20-3-1972).

tussen twee bastions in slaagden via de poterne binnen de hoofdwal te komen, moest
de 86-jarige generaal Izaak Koek baron Cronström de vesting overgeven.11.
Op de tekeningen van Pronk is te zien op welke onbarmhartige wijze de zwakheden
van Spoorwater's kruisbasiliek aan het licht waren gebracht (afb. 2 en 3). Het koor
heeft zijn kap verloren maar staat verder overeind. Daarentegen resteren van het
schip nog slechts de zijkapellen. De rest van het schip, lichtbeuk, zijbeuken en hun
gewelven, luchtbogen, pijlers, inclusief de westelijke vieringpijlers, ligt in puin.
Anders dan destijds wel door bijnagetuigen werd verondersteld, zal daarvoor geen
springstof nodig zijn geweest.12. De lichtbeuk, geschoord door steunberen die stoelden
op gordelboogmuurtjes boven de brede zijbeuken en het transept met zijn aanhangende
steunberen aan westzijde; dat alles was als een kaartenhuis ineengeklapt na het
verbranden van de trekbalken onder de kap. De als brandbeveiliging doorgezette
overwelving had uiteindelijk juist de totale ondergang van het breed opgezette schip
tot gevolg.

Herbouw na de vernieling van 1747
Na de vrede in 1748 kon gedacht worden aan het herstel van de geteisterde
vestingsteden. In Bergen op Zoom waren, behalve grote delen van de stad, ook de
vesting en de haven ernstig beschadigd. Bij de gewenste wederopbouw hoorde
vanzelfsprekend het herstel van de kerk. Omdat de stad daartoe de middelen niet
bezat, besloot de Raad van State in 1749 tot het houden van een algemene collecte.
De opbrengsten daarvan zouden een snelle herbouw van de kerk en het Huis voor
Arme en Weeskinderen mogelijk moeten maken. Voor de kerk werd een aantal
plannen ontworpen. Uiteindelijk werd door de architecten Dirk Dijckerhoff en David
van Stolk een plan uitgewerkt dat met de beschikbare middelen in een jaar tijd werd
gerealiseerd, zodat de herbouwde kerk op 15 october 1752 weer in gebruik genomen
kon worden.13.
De lichtbeuk van het koor had het bombardement overleefd, maar de toestand van
dit overwelfde deel zal begin 1750, voor de derde winter in de open lucht, slecht zijn
geweest, herstel ingrijpend en daarom in de gegeven omstandigheden onbetaalbaar.
Door de lichtbeuk op te geven konden Dijckerhoff en Van Stolk op dezelfde lagere
hoogte het transept en het schip op een veel vrijere plattegrond opbouwen bij

Jaarboek Monumentenzorg 1991

handhaving van alle andere, overgebleven overwelfde ruimten. Een zeer originele
toepassing van de Hollandse dwarskapconstructie beperkte het nieuw op te richten
muurwerk tot een minimum en schiep door de plaatsing van de eindgevels boven de
scheibogen van de overgebleven kapellenreeks een heel andere lichtinval dan bij de
vergelijkbare voorbeelden van deze dwarskappen (afb. 4 en 5). Voor de gekozen
oplossing was tussen de vernieuwde westelijke vieringpijlers en de pijlers tegen de
toren nog slechts één pijlerpaar nodig en werd de herbouw van het problematische
deel van de westelijke transeptwand overbodig. De verdubbeling van de traveemaat
in het schip vergemakkelijkte de indeling tot preekkerk. Zowel de vensters in de vier
nieuwe topgevels als de oude vensteropeningen kregen glas in houten
gaffeltraceringen, uitgezonderd het venster in de meest westelijke van de zuidelijke
schipkapellen dat zijn vroeger al dichtgezette oorspronkelijke tracering behield. Met
de ingebruikname van het orgel in 1771 was de
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5 Binnenaanzicht van de noordoostelijke topgevel en dwars tongewelf uit 1750-'51 (foto auteur
20-3-1972).

herbouwde kerk compleet (afb. 6). Zoals uit de plaatsing van de preekstoel tegen de
zuidelijke middenpijler blijkt, lag een afscheiding van schip en transept niet meteen
in de bedoeling. Nog in de 18e eeuw werd zo'n scheiding middels schotwerk terwille
van het verwarmen van de preekkerk aangebracht. Later werden de ruimten naast de
toren op dezelfde wijze van de rest van het schip geïïsoleerd.

Het voorspel van de restauratie14.
De 18e-eeuwse torenbekroning, die tijdens de Tweede Wereldoorlog was beschadigd,
werd begin vijftiger jaren op een verhoogde voet vernieuwd. Terwijl de eveneens
beschadigde twee westelijke zijbeuktraveeën in de schaduw van de toren werden
gerestaureerd en architect Ir. J. de Wilde zich aftobde met de vraag hoe aan
opmetingstekeningen van de kerk te komen, besloot de Kerkvoogdij steun te vragen
voor een algehele restauratie van het kerkgebouw.15. Aan dit voornemen werd per
gedrukte open brief aan de Minister van O.K. & W.,
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6 Het orgel van Louis del Haye uit 1770-'71 (foto auteur 20-3-1972).

1-12-1954, bekendheid gegeven. De brief ging vergezeld van een opsomming van
de belangrijkste mankementen aan het gebouw, waarbij het verlangen kenbaar werd
gemaakt om het houten schotwerk tussen schip en transept door een glazen en te
openen afscherming te laten vervangen. Op dezelfde wijze werd het verzoek aan de
Minister, om die restauratie aan architect De Wilde toe te mogen vertrouwen,
behandeld (7-12-1954). Ter voorbereiding van een restauratie begon de bij het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg in dienst getreden Ir. C.L. Temminck Groll
met een studie van de bouwgeschiedenis, waarover hij in '56 een artikel kon publiceren
dat bij de restauratie nog een belangrijke rol zou spelen. Al eerder was architect
C.J.M, van der Veken namens Monumentenzorg bij de Gertrudiskerk betrokken. Ter
beoordeling van de door de Kerkvoogdij bekendgemaakte voornemens schreef Van
der Veken voor zijn directie een rapport, d.d. 21-5-'55, over de toestand van het
gebouw, waarin hij de aandacht vestigde op de gebreken aan de kapconstructie, die
door de slechte
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7 De ontwerptekening uit 1749, zoals die in 1956 als lijncliché werd gepubliceerd.

toestand van het leien dak waren ontstaan. Ook uitte hij zijn bedenkingen tegen de
door het kerkbestuur gewenste verandering van de afscheiding tussen schip en
transept. Hij had kennelijk inmiddels al ideeën opgevangen die hem nog minder
bevielen, want hij stelde dat de restauratie de bestaande toestand zou moeten
respecteren en verklaarde een herstel van een vroegere toestand voor ondenkbaar,
terwijl over zo'n reconstructie in het drukwerk van de Kerkvoogdij niet was gerept.
Nadat Van der Veken de zaak op 10-8-1955 in een vergadering van de Rijkscommissie
had toegelicht, ging zijn verslag, inclusief de bezwerende aanbevelingen, vrijwel
ongewijzigd als advies naar de Minister van O.K. & W.. Van deze Minister ontving
de Kerkvoogdij per brief van 6-9-1955 de toezegging dat een restauratie zou worden
gesubsidiëerd en het verzoek om daartoe door architect De Wilde een plan te laten
opstellen.
Temminck Groll's artikel, dat in 1956 in het februari-nummer van het
K.N.O.B.-Bulletin verscheen, gaf een reconstructie van de bouwgeschiedenis die
gebaseerd was op de bestudering van het gebouw en de beschikbare archivalische
gegevens.16. De vernieling in 1747 en de ontwikkeling van de herbouwplannen
kwamen hierin uiteraard ter sprake. Daarbij was voor het eerst een van de niet
uitgevoerde plannen afgebeeld, gereproduceerd als lijncliché met als onderschrift:
Onuitgevoerd ontwerp voor herbouw van de kerk, door David van Stolk. Zijbeuk,
koor en dwarsschip blijven hierbij in hoofdzaak zo als ze vóór 1747 waren; schip,
torenbekroning en kappen worden hier in de 18de eeuwse vormen hersteld, (afb. 7).
Het artikel eindigde met de volgende samenvatting: De tegenwoordige kerk is dus
slechts een flauwe afschaduwing van de monumentale basiliek die eens bestond, en
van de nog veel grotere kerk die deze had moeten vervangen rest ons slechts een
fragment in de vorm van één zijbeuk van het dwarsschip, die echter nog een indruk
geeft van de rijke detaillering, terwijl de oude kerk mede door zijn uitzonderlijke
ruime zijbeuken ook nu nog wel een indrukwekkende ruimtewerking heeft.
Ondanks deze behoedzame woorden gaf het artikel voedsel aan de ontwikkeling
van verschillende radicale denkbeelden over de komende restauratie. Zo kwam
architect De Wilde op de gedachte om de wetenschap dat de transeptgevels vóór de
18e-eeuwse herbouw hoger waren geweest tot uiting te brengen door de steunberen
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op de hoeken weer wat hoger op te trekken en met naar boven gerichte diamantkoppen
te bekronen en tegelijkertijd de top van de 18e-eeuwse tuitgevel te vervangen door
een punt met kruisbloem (weergegeven op tek. 12, 1957). Het gegeven dat de
oostelijke vulwanden
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geplaatst waren in openingen waardoor eigenlijk het licht via het Nieuwe Werk naar
binnen had moeten vallen, bracht hem ertoe een vrijstaande glaswand in betonskelet
te ontwerpen die eindelijk aan die blindering een eind zou kunnen maken (tek. 11,
1957, zie afb. 8). Hoe overheersend deze veranderingen ook zouden zijn geweest en
hoeveel moeilijkheden de glaswand voor de grafmonumenten en het klimaat in de
kerk zou hebben geïntroduceerd, toch was De Wilde's uitgangspunt nog steeds: het
monument in zijn overgeleverde staat laten, het historisch perspectief door moderne
toevoegingen verduidelijken.

8 Restauratieplan Ir. J. de Wilde uit 1957, tekening van de oostzijde, nr 11. De vullingen in de
overgebleven pijlerarcade van Keldermans geopend achter een moderne glaswand in betonskelet.
De hoeksteunberen aan het verlaagde Spoorwater-transept weer wat hoger opgetrokken.

Het door de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg aan de Minister uitgebrachte
advies, om de bestaande toestand van het gebouw bij een restauratie zoveel mogelijk
te bewaren, was een publiek geheim. Pleitbezorger voor een ander uitgangspunt werd
gemeente-archivaris C.J.F. Slootmans, lid van
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de restauratie-commissie. Kort voor de eerste bijeenkomst van deze commissie
schreef Slootmans een artikel in het Brabants Dagblad van 19-9-1956 onder de
koppen:
Niet: Sanctioneren van krenterigheid en Breng oude vorm St. Gertrudiskerk
verantwoord terug. Het pleidooi voor de reconstructie hield vooral een afrekening
met de 18e-eeuwse herbouw in, die in de woorden van Slootmans op de volgende
manier tot stand was gekomen:
De Raad [van State] kreeg twee projecten voorgelegd: één tot wederopbouw van
de kerk en een ander tot het bouwen van een nieuwe kerk. Deze plannen konden
echter geen genade vinden, omdat ze te veel geld kostten. Noch de Raad van State
noch enig ander College had bepaald de neiging aan Brabantse objecten geld te
besteden. Dus werd besloten over te gaan tot een zo pover mogelijk herstel van kerk
en toren. Dat betekende dat o.a. nog enkele rijen pilaren en gewelven, die behouden
waren gebleven, werden weggebroken en dus meer vernield werd dan gerestaureerd.
In de voorstelling van Slootmans was de Gertrudiskerk als monument te vergelijken
met de Laurenskerk in Rotterdam na het bombardement van mei 1940. In Rotterdam
werd de kerk weer in de vorm van vóór het bombardement opgebouwd en dat diende
na ruim twee eeuwen nu eindelijk in Bergen op Zoom ook te gebeuren. In het
buitenland deed men dat overal.
Men kan zeggen, maar dat kost nog meer geld dan het gezond maken van de
huidige bouwval. Inderdaad. Maar dan zal ook moeten bedacht worden, dat dit
gebouw, afgezien van het kerkgenootschap, dat het thans bezit en gebruikt, een
monument is van en voor geheel Bergen op Zoom. We zullen daar allen niet alleen
in de vorm van onze belasting-penningen, maar ook op andere wijze aan hebben bij
te dragen. Welnu, als een herstel van dit gebouw ter hand wordt genomen, waarbij
niet de zekerheid bestaat, dat de situatie van vóór 1747 wordt hersteld, betekent dit
het sanctioneren van de krenterigheid en de benepenheid van de Raad van State, in
één woord: van de uiting van een mentaliteit, waaraan Brabant de slechtste
herinneringen bewaart. Het is gewenst, dat deze herinnering niet architectonisch
wordt vastgelegd.
Na aldus als een politicus de Brabantse trom te hebben geroerd, mocht de archivaris,
als woordvoerder van de restauratie-commissie, zijn manifest tegen het kerkelijk
monument in zijn bestaande vorm nog eens laten horen tijdens een openbare aan de
restauratieplannen gewijde bijeenkomst. Het Brabants Dagblad van 26-9-1956
gebruikte voor het verslag van de bijeenkomst deze keer de koppen:
Na pleidooi Slootmans St. Gertrudiskerk Ned. Hervormden trekken met katholieken
één lijn voor restauratie,
Uitgangspunt: terugbrengen van kerk, die er vóór 1747 was.
Ook architect De Wilde was aanwezig en gaf zijn mening tegenover de krant, die
er dit van maakte: ‘Als architect onderschrijf ik dat artikel van harte’, zo zei ir. de
Wilde, hoewel hij wel met vrij grote zekerheid kon zeggen, dat restauratie zoals door
de heer Slootmans voorgestaan, bij Monumentenzorg zeker op weerstanden zal
stuiten. Het principiële standpunt is daar: restaureren is behouden.
Het manifest van Slootmans bracht in ieder geval Van der Veken in het geweer.
Hij stelde een brief op die door zijn directeur, Dr. E.O.M, van Nispen tot Sevenaer,
d.d. 13-2-1956 als advies werd geparafeerd. Wijselijk werd niet ingegaan op het
bespelen van de sentimenten door Slootmans, maar geheel vrij van demagogie was
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ook de tegenaanval niet. Het pleidooi voor de reconstructie werd behandeld als een
streven naar ‘gaafheid’: Het is merkwaardig dat hij [Slootmans] niet reeds bij de
restauratie van de toren zijn stem [...] heeft laten horen. Immers bij het bereiken van
zijn ideaal zou toch altijd de torenbekroning van na 1747 hem moeten blijven tergen
omdat geen gaaf geheel is ontstaan. [...] Men zou overigens nog verder kunnen gaan
dan hij en voorstander kunnen zijn van een reconstructie van de kerk zoals deze was
vóór het bouwen van het ‘nieuwe werk’. Eerst dan zou men een gaaf geheel kunnen
krijgen. Dit zou tengevolge hebben dat de beide oosttransepten (zijbeuken der
transepten van het nieuwe werk) en de viering en andere pijlers, welke zich nu in de
oostwand bevinden, zouden worden gesloopt. Dit alles om der wille van de gaafheid.
Tenslotte werd, met gebruikmaking van Temminck Groll's analyse, het eerder
ingenomen standpunt ten gunste van de bestaande toestand nog eens verwoord.
Kort na het overlijden van Van Nispen werd de in dit advies neergelegde
stellingname in iets gewijzigde vorm in het verslag opgenomen en d.d. 14-2-1957
naar de Minister verzonden.
Hoewel De Wilde tegenover de krant zijn instemming met het
Reconstructie-manifest van Slootmans had betuigd, werkte hij verder aan het
restauratieplan dat gekenmerkt werd door de moderne toevoegingen. Begroting en
algemene omschrijving waren juni '57 gereed. Maar in plaats van de in het vooruitzicht
gestelde subsidie stuurde de Staatssecretaris van O.K. & W. de Kerkvoogdij een
brief d.d. 30-9-1957 met de mededeling dat subsidie voor een restauratie voorlopig
niet te verwachten was. Toen in de volgende januarimaand door aanhoudende storm
allerlei nieuwe schade aan de slechte dakbedekking was ontstaan, klom de
Kerkvoogdij in de pen om bij de Minister alarm te slaan.17. Dit alarm belandde bij
Monumentenzorg, inmiddels
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een Rijksdienst met Ir. R. Meischke als nieuwe Directeur voor de restauraties. Onder
supervisie van rayon-architect Van der Veken werd nu een noodherstelling uitgevoerd,
waarbij de kappen van het schip en het transept met asbest-leien werden bedekt en
met de nog bruikbare afkomende leien het koordak werd gedicht.18. Waarschijnlijk
omdat de restauratie voor onbepaalde tijd was uitgesteld, schreef de Afdeling
Bescherming Monumenten tegen Oorlogsgevaar van de Rijksdienst een brief
(19-2-1959) aan de Kerkvoogdij met de mededeling dat het plan bestond om een
aantal monumenten van onvervangbare waarde op kosten van het rijk te voorzien
van een halfautomatische sprinkler-installatie. In de desbetreffende door de
Rijkscommissie voor de Bescherming van Monumenten tegen Oorlogsgevaar
opgemaakte lijst is o.a. opgenomen de Ned. Hervormde kerk te Bergen op Zoom.
De kerk werd verzocht voor zo'n door een benzineaggregaat aan te drijven installatie
offertes aan te vragen. Het laatste gebeurde maar de aanleg bleef achterwege.
Aan de beoordeling van De Wilde's restauratieplan kwam men pas in 1962 toe.
Nadat Van der Veken zijn gedachten over de restauratie opnieuw had vastgelegd
voor de vergadering van de Rijkscommissie op 2-4-1962, werd de Gertrudiskerk op
21-6-1962 door de commissie bezocht. In het verslag van de volgende vergadering
kwam naar aanleiding van de beraadslagingen deze bondige verklaring te staan: De
commissie is gaarne bereid in beginsel medewerking aan de voorgenomen restauratie
te verlenen. Zij is echter van mening dat de aan oostzijde ontworpen glazen wand
in betonnen stijlen niet aanvaardbaar is. De bestaande wand heeft een bijzondere
charme en dient ongewijzigd te blijven. De commissie is verder van mening dat zo
min mogelijk aan de kerk veranderd dient te worden.
In dezelfde zin werd op 24-7-1962 aan de Staatssecretaris bericht.

De restauratie 1969-1972
Toen op 14-10-1969 met de eerste bouwvergadering de lang verbeide restauratie van
de Gertrudiskerk begon, hadden er in en om Bergen op Zoom allerlei veranderingen
plaatsgevonden. Het kerkgebouw was buiten gebruik en overgedragen aan de stad
en subsidie voor de restauratie door de Minister toegezegd.19. Burgemeester was nu
de vroegere Staatssecretaris van O.K. & W. (25-10-1963/14-4-'65) L.J.M. van de
Laar.20. Rayon-architect Van der Veken was met een afscheidsopdracht naar Maastricht
vertrokken en in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg was de directie
over de restauratie door B. & W. in handen gelegd van Ir. J. de Wilde en de bij
Monumentenzorg zijn pensioen naderende architect E.A. Canneman. Omdat men
met een schone lei, dus zonder bestek, aan het werk wilde beginnen, zou dit in regie
worden uitgevoerd.21. Met het oog hierop werd namens de Gemeente de bouwkundige
C. Booij als projectleider en opzichter aan de directie toegevoegd.
Hoewel Canneman op de presentielijst boven de verslagen van de
bouwvergaderingen figureerde als vertegenwoordiger van Monumentenzorg, trad
hij van meet af aan in de rol van architect op de voorgrond. Zo staat in het verslag
van bouwvergadering nr. 4, 13-1-1970: Architekt Canneman deelt mede dat hij
doende is voor de restauratie van de Sint-G ertrudiskerk konkrete plannen op papier
te zetten. Hij hoopt dat hij op de eerst volgende bouwvergadering deze plannen kan
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voorleggen, na ze eerst met de heer R. Meischke en Burgemeester en Wethouders
van Bergen op Zoom te hebben besproken.
Over De Wilde's plannen sprak niemand meer. Uit het volgende verslag (24-3-1970)
blijkt dat Canneman's plannen inmiddels bij de Rijksdienst waren toegelicht en door
B. & W. op een ondergeschikt punt waren bekritiseerd. Nu zou het de beurt zijn aan
de Rijkscommissie. Deze Commissie zou in mei een excursie maken langs een aantal
restauraties waarbij Canneman namens Monumentenzorg betrokken was geweest,
dit in verband met diens naderende afscheid bij de Rijksdienst. In de vergadering
van de Rijkscommissie (15-5-1970), voorafgaande aan de excursie op 22 en 23 mei,
gaven Canneman en Meischke uitleg bij de plannen voor de Gertrudiskerk die tijdens
de excursie bezocht zou worden. Over die uitleg werd in de notulen het volgende
vastgelegd: De heer Meischke wijst erop, dat de bespreking van de thans ter tafel
gebrachte restauratieplannen voor deze kerk gezien moet worden als een inleiding
op de excursie. Eerst na het bezoek ter plaatse zal een beslissing kunnen worden
genomen. Nadat deze kerk in 1747 in elkaar was geschoten, werden door Van Stolk
diverse plannen voor de restauratie/wederopbouw ontworpen. Uiteindelijk werd de
kerk gerestaureerd in de trant van de Grote Kerk in Den Haag. Het inwendige is een
troosteloze ruimte. Het uitwendige is goed gedetailleerd. Bij de thans aan de orde
zijnde restauratie van het in zeer slechte staat verkerende dakcomplex zijn diverse
oplossingen mogelijk. De door de heer Canneman getoonde ontwerpen zullen tijdens
de excursie ter plaatse nader worden bekeken.
Hieruit is af te leiden dat de hele 18e-eeuwse herbouw als vogelvrij verklaard werd
beschouwd. Canneman's plan impliceerde immers de wederopbouw van het gotische
schip tot en met de triforiumzone, ten koste van de 18e-eeuwse herbouw. Wat de
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9 Het ‘konkrete plan’ van architect E.A. Canneman dat in mei 1970 aan de Rijkscommissie werd
getoond, opstand vanuit het zuiden, tekening 54. Van de door Van Stolk en Dijckerhoff ontworpen en
uitgevoerde herbouw blijft geen spaan heel. Interieur schip t/m triforium-zone te reconstrueren naar
Spoorwater, de rest, waar mogelijk, ongeveer te herbouwen volgens het ontwerp uit 1749.

argumenten waren om nu, in afwijking van de vroegere uitspraken van
Monumentenzorg en de Rijkscommissie, een dergelijke sloop en halfbakken
reconstructie in overweging te nemen werd niet vermeld, evenmin in het verslag van
de volgende vergadering (29-5-1970), na het bezoek aan Bergen op Zoom: Bij deze
restauratie kunnen twee vragen worden gesteld n.l.: mogen wij afstand doen van de
verbouwing van Van Stolk uit 1747 en is wat er in het ter vergadering getoonde
ontwerp van de heer Canneman voor in de plaats komt voor verbetering vatbaar.
Na een uitvoerige discussie gaat de commissie in beginsel akkoord met het voorstel
van de heer Canneman, doch acht verder historisch onderzoek van het gebouw
noodzakelijk.
De uitkomst van de discussie was dus dat beide vragen met ‘Ja werden beantwoord’.
Van Stolk's herbouw mocht verdwijnen al diende Canneman's plan historisch verder
onderbouwd te worden. Waarschijnlijk werd de discussie geheel beheerst door de
provocaties in de tekeningen van Canneman. Een historisch bliksem-onderzoek,
zoals een bezichtiging tijdens een excursie, moet voor de leden van de Rijkscommissie
voor de Monumentenzorg genoeg zijn geweest om te onderkennen met wat voor
willekeurige extra's het getoonde plan was uitgedost (afb. 9):
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Het vieringtorentje had voluten en een breder basement gekregen en de laatste
zuidelijke zijbeukkapel een Van Stolk-achtige tuitgevel. Ook waar het ‘dakcomplex’
ongewijzigd was, waren de dakkapellen niet volgens het in de 18e eeuw uitgevoerde
model getekend maar naar het onuitgevoerde ontwerp uit 1749 (afb. 7). Meest
verbazingwekkend was de toren. Deze was niet bekroond door de bestaande lantaarn
maar door een navolging van dezelfde, in 1956 gepubliceerde ontwerptekening uit
1749. Restauratie van de in 1952 vernieuwde lantaarn stond niet op het programma,
dus de weergave van de toren kon als grap worden opgevat. Toch was deze niet
zonder betekenis. Op uitdagende wijze gaf Canneman er mee te kennen naar welk
ideaalbeeld het restauratieplan zou moeten evolueren; naar dat mooie plan uit 1749.
Bij de aan B. & W. ter beoordeling toegezonden tekening met de voorbewerkte toren
werden dan ook overdrukken van het artikel uit 1956 gevoegd, zo blijkt uit de notulen
van de bouwvergadering nr. 8 van 23-6-1970. Bij vergelijking van het restauratieplan
met de in 1956 gereproduceerde tekening uit 1749 zou nu het ontbreken van de
lichtbeuk als belangrijkste onvolkomenheid in het plan opvallen. In de volgende
bouwvergadering, op 18-8-1970, toen Canneman voor het eerst als directielid
genoteerd kon worden, liet de Burgemeester aantekenen dat op Canneman's tekening
nr. 54 de weergave van de toren niet met de werkelijkheid strookte. Daarop werd
gerepliceerd dat dit er weinig toe deed omdat de toren immers al gerestaureerd was.
Waarschijnlijk waren dus de overdrukjes met de tekening uit 1749 op het Stadhuis
oningezien gebleven. Bij de volgende gelegenheid, vergadering nr. 10, 15-9-1970,
besloot Canneman toch maar een aanvullend antwoord te geven: Die toren was geen
fantasie maar getekend naar het plan van Van Stolk uit 1749.
Men sprak in laatst genoemde vergadering ook over het binnengekomen idee van
Ir. R. Arnoys om het restant van het Keldermans-transept in een open wandelgalerij
te veranderen. Volgens dit plan zouden de oostelijke vulwanden, na verplaatsing van
de daartegen opgestelde grafmonumenten, gesloopt en een nieuwe klimaatscheiding
binnen de kerk gecreëerd moeten worden. Voor dit plan voelde eigenlijk niemand,
maar omdat er nog geen definitief restauratieplan vastlag, moest het voorstel serieus
in overweging worden genomen en besproken met Monumentenzorg. Met de daar
verkregen rugdekking kon het idee worden afgewezen.22.
Intussen werd, volgens regie-contract, op volle kracht gewerkt aan het koor en het
oostelijk transept die daardoor een aantal opvallende wijzigingen zouden ondergaan.
Zo werden de openingen, die de zijkapellen van het koor met de transepten verbonden
en die deze zijkapellen tot tweede zijbeuken van de wandelkerk hadden gemaakt,
geheel gedicht. Dit gebeurde ondanks het feit dat uit het inmiddels uitgevoerde
onderzoek van de geschilderde afwerking van de zuidelijke kapel kon worden afgeleid
dat deze kapel aan westzijde al op het transept geopend was toen de beschildering
op rood fond er voor het eerst in werd aangebracht, dus ruim voordat de opening
omstreeks 1590 ruw werd verwijd.23.
In het restant van het Keldermans-transept verschenen weer gotische traceringen
van natuursteen, ook in het heropende raam in de oostelijke vulwand, waar de
reconstructie gebaseerd kon worden op de in de uitgenomen vulling bewaarde
fragmenten van een secundair gebruikte tracering van het opgegeven Nieuwe Werk.
De meest noordelijke travee van het Keldermans-transept bezat een kruisribgewelf
inplaats van het oorspronkelijke stergewelf, denkelijk een herstelling van de door
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Spinola in 1622 aangerichte schade. Dit gewelf werd gesloopt om te worden
vervangen door een reconstructie naar het oorspronkelijke model in de naastgelegen
travee. Aan de buitenzijde van dit transept werden de littekens van de verdwenen
vullingen in de zwikken boven de gedichte arcade gedocumenteerd en reconstructies
van deze vullingen aangebracht, nadat daartoe de Keldermans-voorbeelden in
Antwerpen waren bekeken.24.
In de bouwvergadering nr. 12 van 10-11-1970 toonde architect Canneman zijn
ontwerp voor de dakkapellen op het Keldermans-transept. In de notulen werd vermeld
dat dit ontwerp nog op het werk bouwkundig gedetailleerd moest worden en dat het
was gebaseerd op de ontwerptekening van David van Stolk, waarmee ook nu weer
dezelfde tekening uit 1749 bedoeld werd. ‘David van Stolk’ werd synoniem met die
in 1956 gepubliceerde tekening uit 1749. De door Van Stolk gemaakte dakkapellen
uit 1752 gingen inmiddels als brandhout op de container.
Ook aan de bewerking van de tekeningen voor de oostzijde is te zien hoe de
tekening uit 1749 niet alleen als plan gekoesterd, maar tegelijk als een staalkaart
geraadpleegd werd. In october '71 werd de koorsluiting op tekening 103 verrijkt met
een balustrade die ontleend was aan de bekroning van de zuidelijke transeptgevel in
het voorbeeld van 1749.
Voor de restauratie volgens het besproken minimum-plan (de herbouw van het
gotische schip tot en met triforium-zone, ten koste van het 18e-eeuwse werk) werd
even later een nieuwe doorsnede over het transept getekend, maar nu naar het westen
gezien (tek. 109, december '71, afb. 10).
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10 De tot en met de triforium-zone te reconstrueren Spoorwater-basiliek, doorsnede over het transept,
gezien naar het westen. Tekening 109 (Projectbureau Restauratiezaken Gemeentewerken Bergen op
Zoom), 1971.

Klaarblijkelijk ging men er vanuit dat de verdwenen traveeën van de westelijke
transeptwanden net zo ingedeeld waren geweest als de oostelijke wanden: arcade,
lijst, triforium-nis(sen), lijst, vensters. Toch maakten de bekende tekeningen uit 1748
duidelijk dat in de bezweken wandvlakken geen triforiumnissen gezeten hadden. De
wijde opening op de dubbelbrede zijbeuk en de aanhangende steunbeer midden
daarboven lieten die nissen niet toe; de constructie was zó al zwak genoeg. De lijst
onder de nissen eindigde bij de middelste schalk (afb. 3). Op de bewuste tekening
109 uit 1971 (afb. 10) werd de reeks nissen tot aan de vieringpijlers doorgezet en
daarom moesten de wijde scheibogen gedrukt worden tot korfboog met een hoogte
van 2.95 m bij een overspanning (met trekstang) van 7.50 m. Misschien had tekening
109 vooral ten doel nog eens aan te tonen dat het minimumplan, gotische herbouw
zonder lichtbeuk, half werk was. In november '71 was er trouwens al een tekening
uitgewerkt die gebaseerd was op de door Canneman als restauratie-ideaal beschouwde
tekening uit 1749. Boven op de nieuwe tekening 104 kwam te staan zg. plan ‘van
Stolk’, een aanduiding die ook op de later volgende serie tekeningen voor dit complete
alternatief zou prijken (afb. 11). De bewerking van het geliefkoosde voorbeeld plaatste
de tekenaars voor verschillende problemen, want de hoogtematen waren in 1749
kennelijk op het oog bepaald. Verder ging het 18e-eeuwse plan nog uit van een
gotische lichtbeuk op het koor, die bij de herbouw in 1751-'52 was opgegeven. Deze
lichtbeuk werd in Canneman's plan gemodelleerd naar het ontwerp voor het te
herbouwen schip uit 1749. Uit het voorbeeld werden de luchtbogen geëlimineerd en
het piepkleine vieringtorentje werd ingeruild voor het in het eigen minimum-plan al
met voluten en een bredere basis verzwaarde exemplaar. De toren droeg nu de
bestaande lantaarn, niet meer de bekroning uit het ideaal van 1749.
Met de even later aangekondigde bezuinigingen leek het einde in zicht van het
kunnen restaureren volgens ad hoc-beslissingen en zorgeloos plannen maken voor
de volgende fasen van het werk.
Onheilspellend was in de gegeven situatie het routinebezoek op 17-2-'72 van het
Hoofd van de Afdeling Bescherming van Monumenten tegen rampen en
oorlogsgevaar, van de Rijksdienst, die adviseerde om zowel in de gerestaureerde,
als in de voorlopig nog niet onderhanden te nemen kappen een sprinkler-installatie
aan te leggen. Een zinvol advies, want hoe lang de restauratie van het schip door de
dreigende financiële beperkingen misschien zou moeten worden uitgesteld kon niet
worden voorspeld en van de door dezelfde Afdeling in 1959 al aanbevolen aanleg
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van zo'n brandbeveiliging was het niet gekomen. Bovendien was in het schip het
meeste van het 18e-eeuwse inventaris, inclusief het Del Haye-orgel, nog aanwezig.
In de bouwvergadering nr. 24 van 29-2-1972 werd besloten het advies niet op te
volgen maar contact op te nemen met de brandweer om, voor geval van brand, de
routes en de plaatsing van brandweermaterieel vast te stellen en tijdens een oefening
op hun geschiktheid te beproeven. Het inmiddels geopende overleg kwam in de
volgende vergadering op 28-3-'72 opnieuw ter sprake.

De brand van 10-4-1972
De brandweer kon al spoedig de proef op de som nemen. Maandag 10-4-'72 ontstond
brand in de kap, die zich, aangewakkerd door de wind, vanuit
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11 Het restauratie-ideaal van architect Canneman compleet, getiteld 'zg. plan ‘van Stolk’, opstand
vanuit het zuiden. Tekening 104 (Projectbureau Restauratiezaken Gemeentewerken Bergen op Zoom),
november 1971.

de viering snel verspreidde en de Gertrudiskerk in korte tijd herschiep in de ruïne
van 1747 (afb. 12).25. Temidden van de brandslangen besloten B.&W. om de
architecten en de Directeur van Gemeentewerken te benoemen tot schadetaxateurs.26.
In bouwvergadering nr. 27, op 25-5-'72 werd de architecten verzocht met spoed een
schaderapport op te stellen. Een concept kwam op 6-6-'72 uit Canneman's
schrijfmachine maar het definitieve rapport lag pas in de herfst op tafel. Dit stuk,
gedateerd 31-10-1972 en kortweg getiteld ‘Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom’,
begint met deze inleiding: Wanneer wij een overzicht willen opmaken van de schade
welke is ontstaan tengevolge van de brand [...], dan kunnen wij dit het beste doen
door de toestand van de kerk van vóór de brand te vergelijken met de staat en vorm
waarin de kerk er na de voltooiing van de sinds oktober 1969 in gang zijnde
restauratie zou hebben uitgezien. Als punten van vergelijking nemen wij dan de
opmetingstekeningen uit 1956 en de tekeningen van het restauratieplan uit 1970
zoals dat door de Minister, op advies van de Rijkskommissie- en de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg, destijds werd goedgekeurd. De Rijkskommissie bracht hiervoor
o.a. in mei 1970 een bezoek aan Bergen op Zoom.
Nadat aldus de status van het in 1970 geschetste minimum-plan wat was
opgevijzeld, volgde de analyse van de ontstane ravage. Volgens de aangegeven
formule hoefde een groot deel van de verloren gegane en beschadigde onderdelen
niet als schadepost te worden aangemerkt. Als alle vernielde onderdelen van het
schip uit de 18e eeuw nog eens de revue zijn gepasseerd, blijkt slechts het verlies
van preekstoel en orgel betreurd te moeten worden. Al het overige had volgens ‘het
goedgekeurde restauratieplan’ toch gesloopt zullen worden. De kruisribgewelven
van de noordelijke zijkapellen en de daarachtergelegen winkelpanden, die de 18e
eeuwse topgevels over zich heen hadden gekregen, golden wèl als schadepost. In het
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afscheid van het verbrande kerkgebouw klinkt nog een late echo van Slootmans'
manifest uit 1956 door:
Alle verbrande kappen waren samengesteld uit grenenhout en hadden nergens
trekbalken. De herstellingen na het bombardement van 1747 hadden maar weinig
mogen kosten, want de Staten hadden toen voor de Generaliteitslanden maar weinig
over. Na het maken van verschillende plannen werd toen uiteindelijk door David
van Stolk een uiterst sober plan gemaakt en uitgevoerd.
Het is wel heel jammer dat men toen de gewelven niet heeft hersteld, de schade
zou nu zoveel geringer zijn geweest.
De laatste bewering steunde op de door Slootmans in 1967 te boek gestelde
voorstelling van de gebeurtenissen in 1747/48, waarin de instorting niet zozeer aan
de door de Franse beschietingen ontstane brand werd geweten, alswel aan het
vermeende opslaan van springstof in de kerk; door de Staatse troepen wel te verstaan.27.
De kwetsbaarheid van het overwelfde Spoorwater-schip lijkt ook in 1972 niet te zijn
onderkend. Met de bewering over de gewelven onderstreepten de architecten-taxateurs
nog eens de juistheid van het ‘goedgekeurde plan’ dat al de sloop van het nu verbrande
schip had ingehouden. Ter geruststelling van de lezer besloten zij:
Samenvattend kan worden gezegd dat bij nader inzien de schade aan de bruikbare
delen van het Monument minder ernstig is dan op het eerste gezicht werd
verondersteld.
Het laatste diende duidelijk om te voorkomen dat, in het klimaat van bezuinigingen,
uit het schaderapport geconcludeerd zou kunnen worden dat voortzetting van de
restauratie zinloos of onbetaalbaar was geworden. Tevens moest worden vermeden
dat een schade-afwikkeling zou resulteren in het herstel volgens de toestand van vóór
de brand. De formulering in het concept van 26-6 zal te cru bevonden zijn, maar was
wel zo duidelijk:
Samenvattend kan gezegd worden dat de oogenschijnlijk zoo enorme schade, die
deze brand heeft aangericht, voor de eigenlijke restauratie slechts gering genoemd
kan worden. Wat zou blijven staan, is ook blijven staan en al het andere zou, zij het
op minder in het oog hopende wijze, toch worden gesloopt.

Het werk en de discussie over de restauratie hervat
De consolidatie van het gebouw, dat nu werkelijk vergeleken kon worden met de
Laurenskerk in Rotterdam na het bombardement van 1940, vergde grote inspanningen
en kende nog vele tegenvallers. Voortdurend knapten natuurstenen onderdelen, die
de brand schijnbaar goed hadden doorstaan maar door het nablussen fataal waren
verzwakt, alsnog uit elkaar. Onzekerheid over de voortgang van het werk nam toe
door twijfel aan de bestemming van het weer op te bouwen monument. Canneman
gaf echter de moed niet op en liet zijn zg. plan ‘van Stolk’ verder in tekening brengen.
Omdat alleen goedkeuring van een definitief restauratieplan aan de frustrerende
onzekerheden een eind zou kunnen maken, ging hij naar Ir. P. Kluyver, lid van de
Rijkscommissie, om de realisering van zijn zg. plan ‘van Stolk’ te bepleiten. In het
verslag van de op 11-1-'74 gehouden vergadering van de Rijkscommissie werd dit
vermeld en eveneens het door Canneman aangedragen argument dat een dergelijk

Jaarboek Monumentenzorg 1991

ontwerp goedkoper in uitvoering is omdat het in baksteen kan worden uitgevoerd,
terwijl [...] een gotische uitvoering natuursteen behoeft. Er waren dus naar het schijnt
nog steeds voorstanders van een reconstructie van Spoorwater's kerkgebouw. In
Canneman's voorstelling was de keuze nu eenvoudig; Van Stolk 1749 of Spoorwater.
De Commissie zat er een beetje mee en wilde de uitnodiging om de maquette van
het aangeprezen plan te komen bekijken liever nog niet aanvaarden.
Eerst maar eens afgewacht of B.&W. van Bergen op Zoom wel achter het plan
stonden. In de vergadering van 29-3-'74 kwam de kwestie weer ter sprake. Het
commissielid D.H.G. Bolten wist nu te melden dat B.&W. geen plan bij de
Rijkscommissie wensten in te dienen zonder de verzekering dat een goedkeurend
advies verkregen zou worden en dat de architect daarom een principe-uitspraak
verlangde.
Men besloot zich over de situatie en de plannen ter plaatse nader te laten informeren
tijdens een werkbezoek. Een delegatie van de Rijkscommissie en de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg werd op 16-5-'74 door de Burgemeester en de Directie van de
restauratie ontvangen. In het verslag van de bezoekers staat dat Burgemeester van
de Laar een betoog hield waarin hij warm pleitte voor de uitvoering van een
restauratie op basis van het zg. plan Van Stolk. Volgens hem was het nu geboden
echt te restaureren, ergo zo mooi en volledig mogelijk, want het nageslacht zal slechts
de restauratie en niet de kosten bekijken. Tegenover de extra kosten van ca. 3.9
miljoen en de 5 jaar langere duur plaatste hij de volgende voordelen: De voorgestelde
herbouw maakte het veel makkelijker nieuwe bestemmingen te vinden. Het Bisdom
Breda was bijvoorbeeld al geïnteresseerd. Dat zou de kerk wel willen
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12 Afscheid van het werk van Van Stolk. Vanaf het restant van de steiger in het noorder transept is
tussen de 18e-eeuwse vieringpijlers de zuidwestelijke tuitgevel voor het laatst te zien, horizontaal
sinds de brand van 10-4-1972 (foto auteur 20-4-1972).
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13 Interieur zuidbeuk schip, het beschot van de scheiwand tussen transept en schip is tjidens de
restauratie vervangen door transparant plastic. De ‘Rode Kapel’, rechts naast de zuidelijke
kooromgang, is nogg op het transept geopend (foto auteur 24-5-1971).

gebruiken. Dan kon de Waterstaatkerk van de O.L. Vrouw ten Hemelopneming aan
de overzijde van de Markt gesloopt worden.28. Het kon niet op! Canneman gaf daarna
uitleg bij de maquette van zijn zg. plan ‘van Stolk’. De door hem aangevoerde
overwegingen werden in het verslag als volgt samengevat:
1. Vóór de brand was het uitgangspunt gebaseerd op het herstel van de zijbeuken.
De brand heeft de situatie dusdanig veranderd dat het nu wel verantwoord is
om een in wezen historisch en architectonisch veel interessanter conceptie te
doen uitvoeren;
2. Het Van Stolk plan dient slechts als een uitgangspunt te worden beschouwd
daar het nimmer gerealiseerd werd kunnen en zullen vele details van de
uitvoering eerst later besproken moeten worden;
3. Met het bedoelde plan zal de kerk de Markt kunnen domineren, hetgeen erg
aantrekkelijk is, gezien de verdere povere bebouwing daar ter plaatse;
4. In verband met de vordering van het werk is een beslissing op korte termijn
noodzakelijk of overgegaan zal worden tot verhoging van het koor, zoals dit
past in het plan Van Stolk.
Canneman lijkt bij deze uitleg geen hinder te hebben ondervonden van zijn eigen
schaderapport van 31-10-'72, waarin hij er zo op gehamerd had dat de brand de
uitvoerbaarheid van het minimumplan, ‘het in 1970 goedgekeurde restauratieplan’,
niet had beïnvloed.
Na de bezichtiging van het object-zelf hield de delegatie een besloten nabespreking.
Bij deze nabeschouwing bleken de bezwaren doorslaggevend. Men vond dat een
herbouw volgens een nooit uitgevoerd plan niet door het begrip restauratie werd
gedekt. De blijkbaar door Canneman als alternatief genoemde mogelijkheid om de
kerk in gotische vorm te herbouwen beschouwde men als een vergotiseerde versie
van het 18e-eeuwse plan, dus als een pure fantasie.29. De getoonde begroting achtte
men niet meer dan een slag in de lucht. Voor de begroting van de extra kosten van
het zg. plan ‘van Stolk’ gold dat al helemaal door het eveneens ontbreken van een
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goedgekeurd restauratieplan c.q. begroting op basis waarvan de vergelijking gemaakt
kon worden. Herbouw werd ook om financiële redenen verworpen. Men eindigde
met deze suggesties: Het lijkt daarom wenselijk het schip als ruïne te consolideren
en transept en koor in de oude vorm te herstellen. Een der leden is van mening dat
overwogen zou kunnen worden wel het koor te verhogen, zodat een volgende generatie
alsnog een reconstructie op basis van het plan van Van Stolk zou kunnen realiseren.
De Rijkscommissie sloot de discussie af in de vergadering van 28-6-'74. C.J.
Bardet, die als Districtshoofd van de Rijksdienst ook deel had uitgemaakt van de in
mei naar Bergen op Zoom afgereisde delegatie, gaf nog eens een resumé van de
formele behandeling van de restauratieplannen in de voorgaande jaren:
Bij de restauratie vóór de brand in 1972 werd door de architect, de heer Canneman
c.s., gestreefd naar een gedeeltelijke reconstructie van het middenschip. De zijbeuken
werden daarbij van gotische kappen voorzien.
De Rijkscommissie heeft over deze restauratie destijds nimmer een definitieve
uitspraak gedaan. Weliswaar zijn er destijds besprekingen gevoerd tussen het
gemeentebestuur, de restauratie-architect en de toenmalige waarnemend
Hoofddirecteur, waarbij geadviseerd werd de restauratie anders uit te voeren dan
men beoogde, doch men is onveranderd doorgegaan. Eerst nà de brand van 1972
heeft men in Bergen op Zoom het plan opgevat het oude Van Stolk-plan uit te voeren.
De laatste zin vertekende de gang van zaken. De Rijkscommissie was weliswaar
pas kort tevoren met
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het plan geconfronteerd, maar al in november 1971 was er een tekening, nr 104, voor
gemaakt, mèt het opschrift zg. plan ‘van Stolk’ en het in 1970 getoonde schetsplan
liet over Canneman's intenties geen twijfel bestaan (zie afb. 11 en afb. 9).
Vervolgens werden door Bardet de al in het verslag van de delegatie genoteerde
bezwaren tegen Canneman's plannen uiteengezet. Naast de principiële bezwaren
bracht Prof. Dr. C.J.A.C. Peeters nog naar voren dat aan het zg. plan ‘van Stolk’
slechts voor het exterieur een authentiek ontwerp ten grondslag lag en dat het interieur
in het plan ontleend was aan wat 17e-eeuwse schilderijen van de gotische toestand
weergaven.30. Nadat door hem de door een ander lid geopperde suggestie om de eerste
travee van het schip in middeleeuwse gedaante te herbouwen, met klem was ontraden,
besloot men zich accoord te verklaren met het voorstel van Bardet: koor en beide
transepten in hun overgeleverde omvang restaureren, de buitenschil van het schip
als ruïne om een open ruimte consolideren.
Het standpunt van de Rijkscommissie werd door de Minister overgenomen en in
de brief van 24-7-'74 aan B.&W. meegedeeld. In de brief werd nog gememoreerd
dat op 3-2-1969 goedkeuring was verleend om op basis van de situatie vóór de brand
van 1972 aan de restauratie te beginnen. Hier kwam per spuit elf eindelijk de officiële
ontkenning dat goedkeuring gegeven zou zijn aan een plan dat de sloop van het
inmiddels verbrande schip inhield (het zg. goedgekeurde restauratieplan uit 1970).
De Burgemeester, geconfronteerd met de brokken van een verloren zaak, krabbelde
nu terug van zijn in mei nog zo parmantig verdedigde standpunt pro het zg. plan ‘van
Stolk’. In de bouwvergadering nr. 52 van 24-9-'74 stelde hij dat het plan door de
architecten was ingediend zonder overleg met B.&W. vooraf. In de volgende
vergadering, 29-10-'74, zei hij de plannen slechts als de aanduiding van de hoofdmaten
te hebben geïnterpreteerd en de kappen, die zouden uiteindelijk toch wel weer als
vóór de brand worden gemaakt, zo meende hij. Hij meende dat natuurlijk niet echt
want vreemd genoeg was de herbouw van het verbrande werk van Van Stolk door
niemand tijdens de jongste beraadslagingen en discussies zelfs maar genoemd. Bij
alle formele, financiële en technische problemen die nu waren overgebleven, moest
projectleider C. Booij, als factotum voor de gedemotiveerd geraakte architecten en
opdrachtgever, het werk op zinvolle wijze voltooid zien te krijgen. Het advies om
de restanten van de schipkapellen maar als ruïne te bewaren, betekende geen
practische oplossing voor de conservering van deze restanten. Er werd weliswaar
nog een afsluitende westelijke transeptwand in
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14 Blik vanuit de kooromgang in de ‘Rode Kapel’. Toestand na de restauratie. Alles na de brand
nieuw geschilderd, het rode fond doorggezet op de nieuwe westelijke afsluitingg (foto auteur 1-7-1991).

Canneman-stijl ontworpen, maar tegelijk werd gedacht aan een eenvoudige moderne
overdekking waarmee zowel de conservering van de schipkapellen als de
bruikbaarheid van het kerkgebouw gediend zou zijn.31. Dat het geheel uiteindelijk
ook werkelijk weer als één overdekte ruimte in gebruik kon worden genomen,
aangekleed met van elders verkregen gebrandschilderd glas en inventarisstukken en
ingericht voor de tegenwoordige R.K. eredienst, is in niet geringe mate te danken
aan de volharding en creativiteit van Booij.32.

‘De eigenlijke restauratie’. Kritische mini-reportage
Het interieur van het koor is weer vanuit het schip te bekijken. Dat kon vóór de
restauratie niet door de toen aanwezige houten wand, wèl toen tijdens de restauratie
het beschot op het raamwerk van deze wand door doorzichtig plastic was vervangen
(afb. 13). Vergeleken met die toestand springen nu de volgende verschillen in het
oog:
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15 De oostgevels, arrangement Canneman. De zwikvullingen boven de gevulde pijlerarcade
gereconstrueerd, een kroonlijstgoot daarboven aangebracht en dakkapellen, gemodelleerd naar de
tekening uit 1749 in het midden van de travee geplaatst ten koste van de eenvoudige excentrisch
geplaatst voorgangers uit 1751. Venster in binnenste travee geopend en gevuld met een daar in de
16e eeuw secundair gebruikte tracering van elders uit het Nieuwe Werk (foto auteur 1-7-1991).

- De triforiumnissen in de koorsluiting zijn geen vensters meer. Net als alle andere
nissen in het koor en het transept zijn zij gevuld met gereconstrueerde balustrades
en traceringen.
- De aldus weer gecompleteerde tussengeleding bevindt zich onder nieuwe houten
spitstongewelven die, in tegenstelling tot de verbrande voorgangers, zijn voorzien
van met cassetten verrijkte gordelbogen. Deze gordelbogen zijn geplaatst boven de
gotische schalken. Hierdoor is een hinderlijk samenspel ontstaan tussen de
gereconstrueerde gotiek en de niet-middeleeuwse overkapping.
- In plaats van het fletse Berlijnsblauw, is de kleur van legerondergoed op de
gewelven aangebracht.
- Al in 1971 werden de openingen tussen de transepten en de zijkapellen van het
koor gedicht. De wijze waarop dat aan westzijde gebeurde is, zoals gezegd, historisch
aanvechtbaar.33. De door het dichten van deze en de oostelijke openingen belemmerde
doorkijk naar de zijbeuk van het Keldermans-transept maskeert ook dat dit restant
zijn voortbestaan te danken heeft aan de inrichting tot wandelkerk, waartoe die
openingen in de kapelwanden aangebracht/verbreed waren.
- De destijds gedocumenteerde restanten van de beschildering (twee versies) in
de ‘Rode kapel’ zijn, als was de documentatie een reconstructie-tekening, opnieuw
weer aangebracht. Terwijl echter het rode fond van de oorspronkelijke decoratie in
de westelijke hoeken van de kapel met een zwarte bies beëindigd was, is het nu
doorgezet over de nieuwe westwand en daar voorzien van een verdwaald
Jerusalemkruis-wapen als bezegeling van deze historische fout (afb. 14).
- De vroegere schilderachtige niet als buitenarchitectuur ontworpen oostelijke
afsluiting is er door enkele ingrepen van Canneman niet geloofwaardiger op geworden
(afb. 15). De zwikvullingen boven de arcade van het Keldermans-transept zijn
gereconstrueerd. Zij dragen nu een kroonlijst-goot. Daarboven zijn de nieuwe
dakkapellen (model zg. plan ‘van Stolk’), in tegenstelling tot de oorspronkelijke, die
vanuit de 18e-eeuwse kap gedacht waren, precies in het hart van de buitenste en de
binnenste traveeën geplaatst. Ook hier is een verwarrende relatie ontstaan tussen de
gereconstrueerde binnenarchitectuur van Keldermans en de pseudo-18e-eeuwse kap.
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- Bijgevolg doet de eveneens weer compleet gereconstrueerde secundair verwerkte
tracering in het ene asymmetrisch geplaatste venster nu denken aan een overblijfsel
van een openluchtspel.

De 18e eeuwse herbouwplannen nader beschouwd
Degenen die in 1969 droomden van een herrijzenis van de 15e-eeuwse kerk van
Spoorwater hadden nog de tegen zo'n plan gerichte waarschuwingsschoten uit
1953-'62 in de oren, toen Canneman als architect bij de restauratie werd betrokken.
Hem zweefde niet zo'n reconstructie, maar de in 1956 gepubliceerde variant uit 1749
als ideaalbeeld voor ogen. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat deze tekening
daardoor bepalend is geweest voor alle op het werk ontwikkelde restauratieplannen
en een stempel heeft gedrukt op alle daarover gevoerde gedachtenwisselingen. In
1974 draaide de discussie vrijwel geheel om het zg. plan ‘van Stolk’ dat op de bewuste
tekening was geiïnspireerd. Toen lag het monument er inmiddels al twee jaar net zo
bij als na de ramp in 1747. Het leek daarom interessant nog eens te kijken naar wat
er in de 18e eeuw voor de herbouw op papier werd gezet.
Om te beginnen, het bewuste ideaalbeeld zoals het
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16 De ruïne van de in 1747 vernielde kerk, opstand vanuit het zuiden (tekening 1749, Familie-archief
Van Stolk, VI, nr 2).

in 1956 werd gepubliceerd. Mij is niet gebleken dat ooit iemand zijn verbazing heeft
uitgesproken over de volgende bijzondere kenmerken van dit ontwerp (afb. 7):
- De achtkantige torenbekroning is even breed als de vierkante onderbouw die
daarom slechts op de hoeken een balustrade behoeft.
- De westelijke traveeën van zijbeuk met zijkapellen zijn in de lengterichting door
een mansardekap overdekt.
- Rechts in deze kap en in de schilddaken boven de andere traveen zijn ronde
dakvensters getekend. Om architectuur met dergelijke kenmerken te aanschouwen,
moest men toen op reis; niet naar Holland maar naar het zuiden of ver naar het oosten.
Ongewoon voor een ‘Hollands’ 18e-eeuws ontwerp zijn ook de torenhelm en de
segmentboogvensters in de nieuwe lichtbeuk. Mijn verbazing nam nog toe bij het
lezen van het in 1984 gepubliceerde artikel van J.C. Bierens de Haan, waaruit het
werk van David van Stolk naar voren komt als functioneel, eenvoudig en gebaseerd
op de inmiddels in het ambacht verankerde traditie van het sobere Hollandse
classicisme.34. Wellicht zou een kennismaking met de originele tekeningen een
verklaring kunnen opleveren voor de hierboven aangestipte eigenaardigheden in de
veel besproken tekening uit 1749. De kennismaking bleek inderdaad zeer leerzaam
en leidde tot een vraag over het auteurschap, waarop het antwoord tenslotte in het
archief van de Raad van State gevonden werd.
Eerst de tekeningen.35.
In de literatuur werd tot dusver altijd gesproken over het eerste, het tweede en het
derde (uitgevoerde) ontwerp voor Bergen op Zoom. Omdat de tekeningen eveneens
genummerd zijn, leek het beter de verschillende plannen aan te duiden met de letters
A tm E. Er zijn namelijk welgeteld vijf voor Bergen op Zoom overwogen oplossingen
te onderscheiden.
De ruïne van de kerk.
- Tekening VI, nr 2, opstand vanuit het zuiden (afb. 16). Opgezet in potlood, niet
geheel afgemaakt in inkt (nu bruin), geen datum of signatuur, bovenaan bijgeschreven
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tekst: Prospect der Facade van der Kerk van bergen op Soom Soo als deselve
teegenswoordig nog in haar muuren van des middags Seitz gesien en bevonden is.36.
Tegen de toren staat de loze luchtboog, die ook door Pronk werd weergegeven.
Het transept mist zijn
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17 Herbouwplan voor de kerk 1749, opstand vanuit het zuiden (plan A) (tekening in Familie-archief
Van Stolk, VI, nr 3).

topgevel. Van de balustrade, langs de loopgang aan de voet van deze verdwenen top,
is het middenvak nog aanwezig. De pinakel op de oostelijke hoeksteunbeer heeft
eveneens standgehouden. Oostelijk transept en koorsluiting konden net niet meer op
het papier. Daardoor is waarschijnlijk de summiere weergave van de veelhoekige
koorlantaarn mislukt.
Plan A. Herbouw van de kerk in oorspronkelijke omvang.
- Tekening VI, nr 3, opstand van de kerk vanuit het zuiden. Getekend met inkt (nu
bruin), geen datum of signatuur (afb. 7 en 17). Het is het bewuste ‘ideaalbeeld’,
waarvan zoëven de stilistische eigenaardigheden al zijn genoemd. De oude onderdelen
hebben vrijwel dezelfde, kennelijk op het oog bepaalde, hoogtematen als de
vergelijkbare tekening van de ruïne (VI, nr 2). De in de ruïne-tekening fout
weergegeven sluiting van de koorlantaarn heeft geleid tot een gespalkte steunbeer
in de ontwerp-tekening. De weergave van de aanbouwtjes naast het transept is op
beide tekeningen nagenoeg gelijk en het ontwerp voor de borstwering blijkt bij nadere
beschouwing ook ingegeven door het overgeleverde restant. De gesloten zijstukken
in het ontwerp sluiten aan op het overgebleven middenvak van de gotische balustrade
(dus met opgelapte stijlen en driepasboogjes, nog niet met balusters als in de parafrases
van Canneman).
- Tekening VI, nr 7, doorsnede over het schip vanuit het westen. Getekend met
inkt (nu bruin), geen datum of signatuur (afb. 18). De linkerhelft (noorden) hoort
wel degelijk bij hetzelfde plan en onthult hoe het interieur en de constructie van het
in eigen vormentaal weer op te trekken schip waren gedacht. De nieuwe kolommen
en schalken zijn niet gotiserend gedetailleerd maar als zuilen met
hoofdgestel-kapitelen. Ook hier hebben de zijkapellen geen exact bepaalde
hoogtematen. Toch moeten zij de riskant gerekte luchtbogen dragen, terwijl in de
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18 Herbouwplannen voor de kerk 1749, doorsnede van het schip naar het oosten (links plan A, rechts
plan B) (tekening in Familie-archief Van Stolk, VI, nr 7).

wanden tussen de kapellen grote openingen zijn gemaakt. Per travee is over zijbeuk
en zijkapel een enorm tentdak geplaatst (zie tekening VI, nr 3, afb. 17). De
flauwhellende zakgoot en de te hoog geplaatste kapitelen laten geen volwaardige
gordelbogen in het gewelf van de brede zijbeuk toe. De westelijke transept wand is
weer in gotische vormen hersteld. Hoe de verbindingen tussen transept en de zijbeuken
(de zwakke schakels van Spoorwater) gemaakt hadden moeten worden, openbaart
de tekening niet. Tussen de lichtbeukvensters en de te hoog opgetrokken zuilen is
geen plaats voor een triforium, sterker: bij de aangegeven hoogtematen behoort een
arcade van ronde scheibogen zelfs tot de onmogelijkheden. De tekening geeft niet
aan wat voor wandconstructie hier dan wel in de bedoeling heeft gelegen. Vergeleken
met het buitenaanzicht VI, nr 3, hebben de dakkapellen hier grotere afmetingen en
een afwijkende vorm, maar op de viering staat hetzelfde minuscule dakruitertje.
Plan B. Herbouw van het schip als hallekerk.
- Dezelfde tekening VI, nr 7, rechterhelft, doorsnede over het schip (afb. 18). Met
weglating van de lichtbeuk is dezelfde opbouw van zuilen onder een gigantische
mansardekap vereenvoudigd tot hallekerk. Gewelfde plafonds dekken de nieuwe
ruimte af. De kapellenreeks heeft een eigen laag zadeldak dat al even merkwaardig
van constructie is als de grote windvanger op het schip. De verbinding met het transept
staat ook in dit alternatief niet aangegeven.
Plan C. Centraalbouw met nieuwe lagere toren.
- Tekening VI, nr 25, blad met opstand vanuit het zuiden, plattegrond,
torenbekroning en halve doorsnede van de centraalbouw. Getekend met inkt (nu
bruin). Geen datum of signatuur (afb. 19). Een door zuilen gemarkeerde octogonale
binnenruimte wordt omgeven door een omgang die aan noord-, oost- en zuidzijde
rudimentaire, als risaliet behandelde kruisarmen heeft en aan westzijde tegen de
onderbouw van de toren aansluit. Vanaf de noordelijke en zuidelijke kruisarmen is
de zijwand in westelijke richting langs de toren doorgezet ter verkrijging van de
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noodzakelijke nevenruimten. Een achtzijdig tentdak met flauwe helling overdekt de
kerk. Lage steekkappen dekken de met frontons beëindigde
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19 Plan voor nieuwe centraalbouw en toren 1749, opstand vanuit het zuiden, doorsnede en plattegrond
waarin de bestaande en de daarvoor in de plaats te bouwen lagere toren aangegeven zijn (plan C)
(tekening in Familie-archief Van Stolk, VI, nr 25).

kruisarmen af. Van de toren is blijkens de plattegrond de fundering benut, maar het
opgaande werk is, voorzover buiten in het zicht, nieuw. In plaats van steunberen
volstaan dezelfde pilasters die ook de wanden van de kerk en de nevenruimten
geleden. De toren heeft een verdieping minder, slechts één middenvenster en als
bekroning een ingekorte variant van plan A. Aan dit plan herinneren ook het
venstertype, de dakkapellen, de decor-achtige constructie van het dak en de
speldeknop ter bekroning. Voor deze nieuwe kerk zouden toren, schip en transept
gesloopt moeten worden. Het lot van het koor is niet duidelijk. De oostelijke gevel
van de centraalbouw zou vlak voor de bestaande oostelijke transeptpijlers kunnen
verrijzen. Waarschijnlijk impliceerde dit plan echter de sloop van al het nog aanwezige
opgaande werk, het koor incluis.
Plan D. Verlaagde kerk met houten overwelving, eerste plan.
- Tekening VI, nr 13, doorsnede over het transept naar het oosten. Getekend met
inkt (zwart gebleven), in grijze tonen geschaduwd, het doorsneden muurwerk rood
gekleurd. Gesigneerd: Dirk Dijckerhoff. David Van Stolk. Onderschrift: Profijl van't
kruispant en Hoogekoor De Oost zijde aan te zien 1750 (afb. 20). De lichtbeuk is
opgegeven, de triforium-zone in moderne vormen herbouwd. In de koorsluiting zijn
de brede nissen beglaasd binnen een verdeling in vieren en doorsnijdende rondboogjes
op de stijlen, ongeveer als in de zijbeuken van de Westerkerk in Amsterdam. Omdat
het verschil tussen de gotische scheibogen naar de kooromgang en de later uitgebroken
bogen naar de zijkapellen tot uitdrukking is gebracht, moet worden aangenomen dat
de weergave van de triforiumnissen niet op een vergissing berust, maar een uniforme
vernieuwing van die zone aanduidt. Mogelijk is overwogen het schip in dezelfde
vormen, volgens het oude grondplan, op te bouwen. Hoewel als ontwerp en tekening
totaal
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20 Herbouwplan voor de kerk 1750, doorsnede over het verlaagde transept, naar het oosten (plan
D) (tekening in Familie-archief Van Stolk, VI, nr 13).

anders van karakter dan de hiervoor besproken tekeningen voor de plannen A, B en
C, vertoont ook deze doorsnede, die plan D vertegenwoordigt, een perspectivische
vergissing in de weergave van de koorsluiting.
Plan E. De in 1751-'52 uitgevoerde herbouw.
- Tekening VI, nr 9, opstand van de kerk vanuit het zuiden, het nieuwe schip daarin
als langsdoorsnede. Getekend met inkt (zwart gebleven), in grijze tonen geschaduwd.
Onderschrift: Stant teekening en Profijl van de kerk van Bergen op Zoom 1750 (afb.
21).
Deze tekening geeft alle belangrijke elementen van het definitieve herbouwplan
weer. De traveeverdubbeling in het schip en de nieuwe voor de dwarskappen op te
richten topgevels, de aanpassing van de transeptgevel (nieuwe lagergeplaatste topgevel
en vensterkop) en de daardoor op één niveau boven de triforium-zone aan te brengen
overkapping van koor, transept en schip, de toren bekroond door een achtkantige
lantaarn die plaats overlaat voor een doorlopende omgang met gesloten borstwering.
- Tekening VI, nr 12, toren en kerk vanuit het westen, getekend in potlood, zonder
bijschriften, correspondeert met de vorige, behoudens de cijferring in de wijzerplaat
die hier een correcte IIII heeft.
- Tekening VI, nr 10, doorsnede over het schip vanuit het westen. Getekend en
fijn gearceerd in inkt (zwart gebleven). Zonder bijschriften. De kapconstructie is
schematisch en iets afwijkend van de detailtekening VI, nr 4 weergegeven. De ook
in de langsdoorsnede nr 9 getekende ribben over het beschot zijn bij de latere
uitwerking weggelaten.
- Tekening VI, nr 4, de constructie van de nieuwe dwarskappen in zijaanzicht en
enkele hoofdmaten in plattegrond (afb. 22). Bijgeschreven is een opgave van de
houtzwaarten van de met letters in de tekening gemarkeerde onderdelen van het
hooge dack en het lage dak bove de kappellen.
- Tekening VI, nr 5, de constructie van de nieuwe kappen op het koor. Op dezelfde
wijze uitgevoerd als tekening nr 4 en ook voorzien van een opgave van houtzwaarten
(in twee handschriften).
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- Tekening VI, nr 11, Grontteekening Van de kerk, Van Bergen op Zoom - 1750.37.
Al het bestaande opgaande werk is rose-rood gekleurd, de te herstellen delen van de
pijlers tegen de zuidelijke kapellenreeks zwart gemaakt, de zes nieuw op te trekken
pijlers wit gelaten.
- Tekening VI, nr 14, Grontteijkening van de kerk van
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21 Uitgevoerd herbouwplan 1750, kerk en toren vanuit het zuiden, het schip in doorsnede (plan E)
(tekening in Familie-archief Van Stolk, VI, nr 9).

bergen op den Zoom, toont de nieuwe inrichting van de herbouwde preekkerk
waarvan, in tegenstelling tot de toestand vóór 1747, de viering geen deel meer
uitmaakt.
Ontwerpen voor het nieuwe meubilair zijn uitgewerkt in de tekeningen VI, nr 15
(dooptuin), nr 16 (preekstoel)38., nr 19 (oplopende banken in de zijkapellen), nr 20
(herenbanken) en nr 21 (portalen). Het ontwerp voor de ijzeren hekken tussen koor
en transept staat op tekening VI, nr 18, dat voor de nieuwe Kerkeraads- en
Diakenkamers op nr 17. De constructie van de nieuwe torenbekroning is weergegeven
op de ingekleurde tekeningen VI, nr 6 (doorsnede) en nr 8 (plattegrond).
Waar het nu op aankomt is dit: De vijf plannen kunnen naar hun aard in twee
groepen worden verdeeld. Plannen D en E zijn werk van Van Stolk en Dijckerhoff.
Hun tekeninkt is zwart gebleven. De tekening van de ruïne en de exotische plannen
A, B en C moeten werk zijn van een amateur die zijn pen in verkleurende galnoteninkt
doopte. Hoe de eerste drie plannen zijn ontstaan en in het bezit van de verzameling
Van Stolk terecht zijn gekomen, is te lezen in de stukken van de Raad van State uit
het jaar 1749.39.

De gang van zaken in 1749
Bergen op Zoom was in 1748, na het wegtrekken van de Fransen, een geruïneerde
en grotendeels verlaten stad. Om te zien welke financiële steun nodig zou zijn om
de dakloos geworden inwoners schadeloos te stellen en de openbare gebouwen,
havenhoofd en vestingwerken te herstellen, bracht jhr. Onno Zwier van Haren als
gecommitteerd lid van Raad van State een bezoek aan de stad. Zijn bevindingen en
aanbevelingen werden opgetekend in een Verbaal.40. Daaruit blijkt dat hij opdracht
gaf tot het inschakelen van de aanwezige ingenieurs van het leger bij het opruimen
en herstellen van de stad. De toestand van de kerk weet hij aan het Franse garnizoen.
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Dat had ten tijde het in volkomene possessie van de stad was, de binnenpylaren omver
gehaald en met buskruijd doen springen.
Het was misschien de waarheid.41. In elk geval was
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22 Uitgevoerd herbouwplan 1750, constructie nieuwe dwarskoppen met opgave van houtzwaarten
(plan E) (tekening in Familie-archief Van Stolk, VI, nr 4).

het een aantrekkelijke verklaring ter ondersteuning van Van Haren's voorstel om een
generale collecte door de gezamentlijke Vereenigde Neederlanden... te houden voor
het herstel van de kerk en het Huis voor Arme en Weeskinderen. In de Resolutie van
de Raad van State van 15-1-1749 werd het voorstel overgenomen en gesteld dat
ondertusschen zal worden geschreven aan de magistraat van gem. stad, dat zij doen
formeren een project tot het weder opbouwen van een kerk, van zodaanige grootte,
als na mate van het getal van de gereformeerde ingesetenen die in de gem. stad
voordat deselve in handen der Franschen is geweest, zig hebben bevonden zonder
eenige de minste opschik, en dat zij hetzelve benevens een begroting van de kosten
die daar op zouden vallen, aan haar Ed. mog. over te senden;...42.
In de Resolutie van 19-6-1749 werd besloten de Magistraat van Bergen op Zoom
te schrijven hoe eer hoe liever het plan voor de kerk op te sturen, dat de stad in
opdracht van de Raad van State had zullen laten maken.43. De collecte was namelijk
drie dagen tevoren al gehouden. Het stadsbestuur antwoordde op 26-6-1749, dat men
goede nota had genomen van de Resolutie van 15-1-1749 en contact gezocht met
een aanbevolen architect.44.. Deze had echter wel een hoog honorarium bedongen
maar weinig animo getoond om ook werkelijk naar Bergen op Zoom te komen.
Temeer waar de hoop was toegenomen dat het tot een erbouwinge zou kunnen komen,
was men gelukkig intussen over iemand te beschikken die reeds een plan ter intentie
van UEd. Mog. heeft ontworpen en actueel beesig is, een nauwkeurige examinatie
van het nog over=eynde=staande werk te doen, als mede om een specifique
begwotinge van alles op te maken, de welke in weijnige dagen in gereedheijd sal
wesen, en ook met den eersten aan UEd. Mo. sal werden gesonden.
De brief was al de volgende dag in Den Haag. De Raad maakte eruit op, dat de
opdracht ten onrechte was opgevat als een plan voor de herbouw van de kerk in
oorspronkelijke staat. Daarom werd in de Resolutie van 27-6-1749 gesteld dat de
Stadsbestuurders indien het voors. plan is geschikt tot wederopbouwing van de kerk,
zoo als ze te voren geweest is, daar benevens aan haar Ed. mog. moeten doen
toekomen een project om een geheel nieuwe kerk te bouwen, in grootte
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geproportioneert na het getal ledematen, die voor de verovering van de stad aldaar
geweest zijn, en zonder opschik en overtollig cieraad,
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met een accurate begroting [...], zoo als bij voors. resolutie van den 15 January
dezes jaars is gerequireert45.
In de vergadering van 5-8-1749 kon door de voorzitter worden gemeld dat door
een gecomitterde uyt de magistraat van Bergen op Zoom aan hem zyn ter hant gesteh
twee projecten, het eene tot wederopbouwing van de geruineerde kerk binnen gem.
stad, met een memorie van remarques daaromtrent, en het andere tot bouwing van
een nieuwe kerk, mitsgaders de plans derselve en een begrooting van de kosten tot
de executie van het een en ander derselve projecten nodig,....
Na bespreking van de plannen werd bepaald welke leden daarover een rapport
zouden opstellen.46.
Tot dusver was er in de verslagen geen naam van een betrokken architect genoemd.
Dit gebeurde wel in het verslag van de vergadering op 17-11-1749, waarin het
bedoelde rapport over de Bergen op Zoomse plannen op de agenda stond.47. Gek
genoeg is het dit verslag waaruit al zo vaak dezelfde zinsnede over de kosten, [...]
tot herstel van eene so considerabele kerk, ... werd overgeschreven.48. De passage
luidt compleet: Waar op gedelibereert sijnde is goed gevonden en verstaan, dat alle
stukken hier gemelt sullen worden gestelt in handen van den Mr. Timmerman en
Architect Dirk Dykerhof, woonende alhier49., en van den Houtkoper en Architect
David van Stolk, woonende te Rotterdam, en dat daar benevens aan deselve sai
worden geschreven dat haar Ed. mog. uit de informatien, die sij sedert de evacuatie
van Bergen op Zoom gekregen hebben aangaande den toestant der overblijfselen
van het geruineerde kerkgebouw aldaar, geoordeelt hebben, dat de kosten, die tot
herstel van eene so considerabele kerk, als die geweest is, souden worden vereischt,
te verre souden gaan, en dat de ingesetenen even veel nut souden hebben van eene
geheel nieuwe en soliede dog kleinder kerk sonder opschik en van sodanige grootte
als naar mate van het getal der gereformeerde ingesetenen, 't welk voor de belegering
der gemelde stad aldaar geweest is, soude noodigsijn, dat haar Ed. mog. dienvolgens
bij iteratieve Resolutien de magistraat hebben gelast een sodanig project te doen
formeren en het selve met een begrooting van kosten aan haar Ed. mog. over te
senden; dat de magistraat die meer inclineren soude voor het herstel van de oude
kerk, daar op heeft overgesonden de bovengeme tweederley projecten en begrootingen,
en dat bij examinatie derselve bevonden word, dat het verschil van kosten tussen het
herstel van de oude en bouwen van eene nieuwe kerk volgens de voorsz. projecten
niet souden syn van die importantie, als haar Ed. mog. sig hebben verheelt, maar
dat de uitvoering so wel van het een als het ander eene seer groote somme bedragen
soude.
Onbekort een lange zin. Maar nu blijkt nog eens duidelijk dat met de kleinder kerk
hetzelfde werd bedoeld als de in voorgaande Resoluties gevraagde nieuwbouw op
maat van de hervormde gemeente, waarvoor inmiddels het ontwerp van de
centraalbouw met kleine toren was ingediend; plan C.50.
Omdat laatstgenoemde oplossing minder voordelig was uitgevallen dan gehoopt,
werden Van Stolk en Dijckerhoff erbij gehaald. De stukken die zij zouden ontvangen
waren eerder in hetzelfde verslag nog eens in hun formele context omschreven: ...de
tweederley projecten, plans, tekeningen en begrootingen van kosten, den eene tot
wederopbouwing van de geruineerde Kerk binnen de stad van Bergen op Zoom, met
een memorie van remarques over de voornaamste nog in wesen sijnde deelen van
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deselve kerk, de andere tot het bouwen van eene nieuwe kerk aldaar, ter voldoening
aan haar ED. mog. Resolutien van den 15 Januarii, 19 en 27 junii laatstleden op
ordre van de magistraat der geme Stad geformeert door Wagner, ... Het is dus deze
Wagner die plan A (het ideaal dat de basis was voor Canneman's zg. plan ‘van Stolk’),
variant B en plan C (de centraalbouw met nieuwe kleine toren) gemaakt heeft.
Hoeveel te hoog Wagner's begrotingen naar het oordeel van de Raad van State
waren uitgekomen, werd niet vermeld, maar de omstandigheid, dat de opgebrachte
collectegelden ook andere objecten ten goede moesten komen, dwong tot
spaarzaamheid. Met Hollands dédain tegenover Brabant, zoals Slootmans het in zijn
1956-manifest deed voorkomen, had dit niets te maken. De Raad van State had dus
Van Stolk en Dijckerhoff opgedragen met de plannen van Wagner naar Bergen op
Zoom te gaan en te kijken of met die plannen iets was aan te vangen en of ze op
deugdelijke wijze goedkoper waren te realiseren. Bleek dit niet mogelijk, dan moesten
zij maar een geheel eigen plan maken. De Gouverneur en het stadsbestuur van Bergen
op Zoom werden hiervan op de hoogte gebracht en kregen opdracht de twee in
aantocht zijnde architecten alle nodige assistentie te verlenen.
Als gevolg van deze opdracht zullen Van Stolk en zijn collega in het bezit zijn
gekomen van de op kleine schaal getekende ingekleurde plattegrond van de aan oost
en zuidzijde om de kerk vernielde percelen (Familie-archief Van Stolk VI, nr 1) en
het inrichtingsschema van de vernielde preekkerk (VI, nr 22).51. Zeker het
eerstgenoemde moet het werk zijn van één van de militaire ingenieurs die belast
waren met het in kaart brengen, opruimen en herstellen van de stad. In dezelfde stijl
getekend en gekleurd zijn de ontwerpen voor o.a. een kleine gevangenis, hospitaal,
huis voor de Provoost, die door de Gouverneur ter goedkeuring naar Den Haag waren
gezonden.52. Zij hebben Franse bijschriften en zijn dan ook ondertekend met
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‘D'Awance de Lonchin’, de signatuur van de Ingenieur 3e klasse Jean Joseph
D'Awance de Lonchain, zoals hij militair-historisch te boek staat.53.
Volgens dezelfde bron moet Wagner, die de eerste drie plannen voor de kerk
ontwierp, de op 20-4-1747 door de Raad van State als Extra-ordinaris Ingenieur
aangestelde Johan Nicolaas Wagner zijn. Extra-ordinaris Ingenieur was degene die
in staat gesteld werd al doende het vak te leren.54. Niemand zal Wagner dan ook de
tekortkomingen in zijn ontwerptekeningen zwaar hebben kunnen aanrekenen. Van
Stolk en Dijckerhoff zullen met geoefend timmermansoog hebben gezien dat er van
de maten in Wagner's tekeningen niets klopte en dat de ontwerpen ook constructief
voor geen geld te realiseren waren. Zij begonnen dus opnieuw. In hun eerste opzet
(afb. 20) herinnert de segmentboog van de triforium-nissen nog aan de ramen in
Wagner's plannen. Als eerder gezegd, hebben Van Stolk en Dijckerhoff zich mogelijk
de herbouw van het schip volgens een zelfde schema en op basis van de oude
plattegrond voorgesteld; herbouw van de westelijke vieringpijlers en aansluitende
pijlerarcade, triforium-zone met beglaasde segmentboognissen zoals getekend in de
koorsluiting. Zij zouden zo vanzelf de Achilleshielen in Spoorwater's kerk hebben
ontdekt; de ingestorte binnenste traveeën van de westelijke transeptwanden. Pure
speculatie uiteraard. Hoe dan ook, Van Stolk en Dijckerhoff hebben het hier aanwezige
constructieve probleem door de toepassing van de dwarskappen op een even
eenvoudige als attractieve wijze weten op te lossen. Dat in de kapconstructie
trekbalken weggelaten konden worden, verdiende natuurlijk gewaardeerd te worden
en niet als een tekortkoming-uitzuinigheid miskend te worden, zoals architect-taxateur
Canneman in 1972 deed. Van Stolk en Dijckerhoff waren erin geslaagd met de
beschikbare middelen een herbouw te realiseren waarin de gewenste preekkerk kon
worden ingericht en die tegelijk tegemoet kwam aan de wens van de stad, zoveel
mogelijk van het historische gebouw daarin te behouden.

Nabeschouwing
De ontwikkeling van plannen voor de restauratie van een groot oud monument wordt
altijd begeleid door reconstruerende terugblikken en het artikel van Temminck Groll
nodigde in 1956 uit tot de verdere uitwerking van zulke voorstellingen. Zo hoort het
ook. Het is een deel van de analytische aandacht die een monument verdient, ongeacht
of het van de ondergang gered, gerestaureerd of opgeknapt moet worden.
Nadere beschouwing tijdens de restauratie-verkenningen had duidelijk kunnen
maken dat de 15e-eeuwse kerk van Spoorwater, hoewel in korte tijd opgebouwd, als
ontwerp een hybridisch compromis was en dat aan de reconstructie en herbouw van
verdwenen delen veel meer problemen kleefden dan de voorstanders van zo'n herbouw
zich zullen hebben gerealiseerd.
Zeker na het verwijderen van het beschot tussen schip en transept (zoals voorzien
was in het restaurtieplan van De Wilde) waren de kwaliteiten van de 18e-eeuwse
herbouw evident. De vindingrijke toepassing van zijn kapconstructies had het Van
Stolk mogelijk gemaakt de historische restanten als markante onderdelen in de nieuwe
architectuur te behouden. Inderdaad voegde hij geen opschik en geen cieraad toe.
Hierdoor bleef elk gotisch ornament een sprekend architectonisch document dat
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samen met de niet weggepoetste littekens op volkomen ongekunstelde wijze de
historische kern van dit kerkgebouw en zijn dramatische geschiedenis herkenbaar
maakte. Men zou de ascetische herbouw van Van Stolk een perfecte ‘restauratie
avant-la-lettre’ kunnen noemen. Inplaats daarvan lag sloop van dit werk vanaf 1970
in elk restauratieplan besloten. Hoeveel zinvoller en eenvoudiger zouden de discussies
over de restauratie zijn geweest als men beseft had hoe gebrekkig het door Canneman
als restauratie-ideaal gekoesterde alternatief uit 1749 eigenlijk was. Nu kon het
gebeuren dat dit als een zg. plan ‘van Stolk’ uitgewerkt, verdedigd en bestreden werd,
terwijl het steunde op al in 1750 te licht bevonden tekenwerk dat in het geheel niet
van Van Stolk was!
Het andere, na Slootmans nooit meer zo vurig verdedigde alternatief was de
herrijzenis van Spoorwater's architectuur. De stuiptrekkingen van deze Phoenix
hielden aan tot in de vergaderingen van de Rijkscommissie in 1974; één lichtbeuk
terug, één travee van het Spoorwater-schip erbij.
Ook toen, in 1974, werd door niemand overwogen of niet het ontwerp van Van
Stolk zelf opnieuw zou kunnen worden uitgevoerd, ditmaal mèt sprinklerinstallatie.
Genoeg mosterd na de maaltijd. Alleen nog dit: bij volgende gelegenheden zou,
af en toe, Van Stolk's herbouw als voorbeeld van een geslaagde ‘restauratie in eigen
stijl’ getoond kunnen worden in plaats van altijd maar weer De Klerk's torenbekroning
in IJsselstein. Van Stolk was ook geen restauratiearchitect maar zijn opgave was
zoveel complexer dan het vormprobleem dat De Klerk had op te lossen.

Eindnoten:
1. Keldermans. Een architectonisch netwerk in de Nederlanden, 's-Gravenhage 1987, onder redactie
van J.H. van Mosselveld, H. Janse, R. Meischke, F. van Tyghem. Hierin artikel ‘Kerkelijke
bouwprojecten van de bouwmeesters uit de Keldermans-familie’, waarvan het stuk over de
Gertrudiskerk gebaseerd is op de artikelen van R. de Kind en C.J.A.C. Peeters in Bergen op
Zoom gebouwd en beschouwd (zie noot 2).
2. Bergen op Zoom gebouwd en beschouwd, Studies over stad en stadsbeeld uitgegeven ter
gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van de heerlijkheid van Stad en Land van
Bergen op Zoom, Bergen op Zoom/Alphen a.d. Rijn 1987, met artikelen van R. Meischke, W.A.
van Ham en J.L.C. Weyts, de ‘Bijdragen tot de Geschiedenis van de Sint-Gertrudiskerk’ van
R. de Kind, C.J.A.C. Peeters, P. Le Blanc, W.A. van Ham en H. Tummers met een inleiding
en naschrift van Van Ham die tevens als aanvullend coördinator fungeerde.
3. Zie noot 2, p. 136b, 138a en 206a.
4. (Bijvak)scriptie voor Prof. Dr.Ir. C.L. Temminck Groll (T.U. Delft), getiteld Monumenten
restauratieplan; het geval te Bergen op Zoom, Amsterdam 1987.
5. Meeste historische gegevens ontleend aan de ‘Bijdragen’ (zie noot 2), met name het artikel ‘De
plaats van de Sint-Gertrudiskerk in het werk van Evert Spoorwater’ door R. de Kind.
6. Er is geen enkele reden om de nissen in het schip, in afwijking van die in het koor en die in
Hulst en Alkmaar, gekoppeld voor te stellen, zoals in de reconstructie van deze zone die in
verschillende restauratieplannen van Canneman en DeWilde werd opgenomen, b.v. tekening
123 uit 1972.
7. Dit in overeenstemming met de door De Kind gevolgde theorie van H. Bos, in Bergen op Zoom
g & b (noot 2), p. 145 a/b.
8. Te zien op alle vier 17e-eeuwse schilderijen van het interieur, gereproduceerd in Bergen op
Zoom g & b (noot 2).
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9. Op de oriëntatie-afwijking ten opzichte van de toren wees Peeters in ‘Het Nieuwe Werk als het
bijna mogelijke’ in Bergen op Zoom g & b (noot 2), p. 157a-158b.
10. Tot nog toe werd aangenomen dat het betreffende gewelfveld bij de herstellingen van 1751-'52
een kruisgewelf kreeg. Uit de hierna te bespreken bestektekeningen voor dat herstel blijkt
daarvan niets. Gezien ook de toen in hout uitgevoerde herstelling van het gewelf in de meest
westelijke kapel aan de zuidzijde, lijkt gewelfbouw in steen niet in de operatie van 1751-'52 te
passen. De in 1622 door de predikanten gemaakte aantekeningen over schade aan de kerk geven
geen uitsluitsel (vermeld door C.G.A. Juten, ‘De St. Geertruikerk te Bergen op Zoom’, (5 afl.),
II, in Taxandria 31 (1924), p. 25-29).
11. J. Bosscha, Neêrlands heldendaden te land, 3 dln, Leeuwarden 1845-55, betreffende episode
in II, p. 613-650.
12. Aanhaling van zo'n bijna-getuige uit 1747 (de predikant Jansen, die veronderstelde dat de
Fransen de zaak met springstof verder hadden vernield omdat toen dominee na de brand vertrok
er meer overeind leek te staan en bij zijn terugkomst alles naar binnentoe gevallen was) in Juten
1924 (noot 10), V, p. 87-88.
13. Juten 1924 (noot 10),V, p. 88.
14. Gegevens ontleend aan de stukken die bewaard zijn in het archief van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en het archief van de restauratie in Bergen op Zoom, tegenwoordig bewaard
in het Gemeentearchief.
15. Brief van DeWilde aan Dir. Rijksbureau voor de Monumentenzorg 28-1-'53. Op tekeningen
uit deze periode steeds vermeld dat ze niet op opmetingen zijn gebaseerd.
16. Ir. C.L. Temminck Groll, ‘De Sint Geertruidskerk te Bergen op Zoom’, Bulletin Koninklijke
Nederlandse Oudheidkundige Bond 1956, kol. 23-44.
17. Brief Kerkvoogdij aan de Minister van O.K. & W., 28-1-'58.
18. In brief Dir. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 5-9-'58, was rubberoid als tijdelijk lapmiddel
genoemd. Uit daarop volgende correspondentie blijkt dat in plaats daarvan de ‘asbest-leien’
gebruikt werden.
19. Subsidie door de Minister van C.R.M. toegezegd per brief 3-2-1969. De Gemeente stelde crediet
beschikbaar blijkens brief aan de minister, 25-7-'69.
20. Informatie Rijks Voorlichtingsdienst.
21. Besluit hiertoe megedeeld in brief 25-7-'69 aan de Minister. Regie-contract met aannemer
Huurman uit Delft pas gesigneerd 11-2-1970.
22. Briefje van Canneman aan Meischke 15-8-1970.
23. Gedocumenteerd in eigen rapport De ‘Rode Kapel’ in de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom,
1971 (laatste bemoeienis met deze kapel), verwerkt en aangevuld door R. de Kind in Bergen
op Zoom g & b (noot 2), p. 143 en P. Le Blanc p. 175, 177.
24. Vermeld in verslag bouwvergadering nr. 8, 23-6-1970.
25. In Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg in Nederland, Den Haag 1975, van
J.A.C. Tillema, staat op p. 582, noot 7, dat de kerk ondanks een sprinkler-installatie verbrandde,
maar zo was het dus niet. De toren die wèl met zo'n installatie was uitgerust kon zich daarmee
zelf blussen toen in de loop van de middag van 10-4-'72 smeulend vuur in de lantaarn dreigde
op te laaien.
26. Verslag van bouwvergadering nr. 26, 25-4-1972.
27. Slootmans kwam met deze versie, verwijzend naar dezelfde door Juten aangehaalde
veronderstelling van de predikant Jansen (zie noot 12) in Bergen op Zoom een stad als een huis,
Bergen op Zoom 1967, p. 153.
28. De O.L. Vrouwe ten Hemelopneming dateert uit 1829/1846 (zie H.P.R. Rosenberg, De
19de-eeuwse Kerkelijke bouwkunst in Nederland, p. 119, nr. 54).
29. Dat de gotische variant ter sprake is gekomen wordt bevestigd door het verslag van de
vergadering van de Rijkscommissie op 28-6-1974.
30. Prof. Dr. C.J.A.C. Peeters was in dienst bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en lid van
de Rijkscommissie.
31. Toen was inmiddels architect DeWilde overleden (20-5-1981) en Burgemeester Van de Laar
opgevolgd door de heer P. Zevenbergen (januari 1982) die vanaf 1-4-'82 actief bij de afhandeling
van het werk betrokken was. Architect Canneman kwam nog af en toe op het werk, voor het
laatst op 19-3-'86. Hij overleed op 25-11-87. Informatie C. Booij.
32. Booij ontwierp de in staal uitgevoerde constructie waarvoor slechts twee vierkante kokerpijlers
bij de herbouwde vieringpijlers en twee zelfde steunpunten bij de pijlers tegen de toren hoefden
te worden opgericht. In langsrichting zijn deze nieuwe steunpunten verbonden door
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33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

vakwerkliggers waarop het platte dak rust dat aan zuid- en noordzijde steun vindt op de met
een betonbalk verstijfde langswanden boven de zijkapellen en aan oostzijde tegen eenzelfde
betonnen element aansluit. De staalconstructie werd gedetailleerd en berekend door P.v.d.
Elshout van de Dienst Gemeentewerken. Om de ruimte onder het dak bij het gerestaureerde
transept en koor te kunnen betrekken, werd onder leiding van Booij een houten plafond
ontworpen dat bestaat uit drie flauw gewelfde vlakken tussen de onderzijde van de
vakwerkliggers en de langswanden. Het werd in 1986 aangebracht. De inrichting werd in mei
'88 voltooid na het overbrengen van het gerestaureerde orgel uit de O.L. Vrouwe ten
Hemelopening, die niet gesloopt werd maar verbouwd tot theater ‘de Maagd’. Die verbouwing
verwierf in 1991 een onderscheiding van deB.N.A..
Zie noot 23.
J.C. Bierens de Haan, ‘David van Stolk (1692-1770), architect. Deel I. Rotterdamse jaren (ca.
1720-1750)’ in Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1984, Bouwen in Nederland, p. 23-53.
Bewaard in Familie-archief Van Stolk, Rotterdam, boekvormige doos VI.
Terminologie en spelling wijken af van die op de tekeningen voor plannen D en E maar daaraan
conclusies te verbinden lijkt een hachelijke zaak. Sommige bijschriften zijn kennelijk later
toegevoegd of aangevuld.
Bierens de Haan 1984 (noot 34), afb. 12.
Bierens de Haan 1984 (noot 34), afb. 13.
Archief Raad van State, bewaard in Rijksarchief Den Haag.
Archief Raad van State, Verbalen van speciale Commissien, nr. 1816, 29 pagina's, v.a. p. 8 over
Bergen op Zoom.
Ook in 1972 werden de overeindgebleven pijlers uit veiligheids- overwegingen neergehaald.

41.
42. Archief Raad van State, Resolutien, boek 271, p. 92v.
43. Archief Raad van State, Resolutien, boek 272, p. 1290v-1291r.
44. Archief Raad van State, Ingekomen Missieven, map 918 III.
45. Archief Raad van State, Resolutien, boek 272, p. 1352v-1353r.
46. Archief Raad van State, Resolutien, boek 273, p. 1650r.

47. Archief Raad van State, Resolutien, boek 274, v.a.p. 2324r over Bergen op Zoom en Sas van
Gent, langste citaat van p. 2324v-2325v.
48. Opnieuw in Bierens de Haan 1984 (noot 34), p. 41, met verkeerde bron verwijzing.
49. Zie noot 47. In het begin van dezelfde Resolutie, p. 2317r, werd een vergoeding aan Dijckerhoff
voor eerder elders verrichte werkzaamheden vastgesteld.
50. In Bierens de Haan 1984 (noot 34), p. 41, voorgesteld alsof de centraalbouw (‘koepelkerk’) het
eerste plan was en de toren behouden zou blijven.
51. In Bergen op Zoom g & b (noot 2), afb. 150, maar origineel dus in Familiearchief Van Stolk.
52. Archief Raad van State, Ingekomen Missieven, doos 920 I, met brieven van de Gouverneur de
Graaf van Pretorius, d.d. 31-7- en 7-8-1749.
53. H. Ringoir, Militair-historische bijdragen van de Sectie Krijgsgeschiedenis, deel Afstammingen
en voortzettingen der Genie en Trein, Den Haag 1980, p. 35.
54. H. Ringoir, Genie en Trein 1980 (noot 53), p. 42. Toelichting verkregen van Ing. J. Sneep,
voorzitter (tegenwoordig erevoorzitter) van de Stichting Menno van Coehoorn en van Dr. F.W.J.
Scholten van de Provinciale Inspectie Archieven Gelderland.
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Marieke Kuipers
Het Nieuw-Entrepot te Amsterdam en de pakhuisbouw uit het
stoomtijdperk*.
Ruim een eeuw geleden kreeg Amsterdam dankzij het Noordzeekanaal
een rechtstreekse verbinding met de Noordzee. Tegelijkertijd werden
nieuwe, destijds modern geoutilleerde havens aangelegd. De opkomst van
de stoomvaart, gepaard gaand met steeds grotere ladingen vereiste
grootschalige en technisch geavanceerde voorzieningen voor het laden,
lossen en opslaan van goederen. De pakhuizen van weleer, broederlijk
staand tussen de patriciërshuizen aan de grachten, voldeden niet meer aan
de eisen van het ‘vroeg-moderne’ havenbedrijf. Maar nu verliezen ook de
vemen en silo's uit het stoomtijdperk door de recente havenontwikkelingen
steeds sneller hun oorspronkelijke functie. Sinds kort worden deze
complexen, die decennia lang de levendige havens domineerden,
geconfronteerd met afbraak of ingrijpende verbouwing - vaak voor een
woonfunctie. Ook bij het Nieuw-Entrepot te Amsterdam zijn de
havenkranen verdrongen door bouwkranen. Wat eens een door ommuring
en wateren geïsoleerde havenburcht leek, wordt thans verweven met de
oostelijke woonwijken van de stad. Nu in andere publicaties de meeste
aandacht uitgaat naar de ‘spectaculaire’ verbouwing, is het goed om ook
eens stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis en de architectuurhistorische
context van deze uitgerangeerde opslaggebouwen.

De eerste Entrepots van Amsterdam
De haven- en handelsactiviteiten van Amsterdam waren van oudsher sterk georiënteerd
op de koloniale waren. Het merendeel van deze waren - zoals koffie, thee, tabak,
suiker, rijst, cacao en specerijen - was afkomstig uit de voormalige kolonie
Nederlands-Indië. Zij werden aangevoerd per schip en waren met invoerrechten
belast, zodat zij niet rechtstreeks na aankomst doorgevoerd konden worden in het
binnenland. Pas in de Napoleontische tijd werden de eerste maatregelen getroffen
om de buitenlandse handel en de binnenvaart te scheiden; door de instelling van een
entrepot werd het mogelijk om nog niet ingeklaarde goederen tijdelijk onder
douanetoezicht op te slaan. Hiervoor werd in 1811 het kolossale, uit 1661 daterende
pakhuis van de Oost-Indische Compagnie op Oostenburg aangewezen - een passend
vervolg op de vroegere bestemming van het Oost-Indisch Zeemagazijn. Lang mocht
dit echter niet duren. Al in 1813 verloor het pakhuis zijn nieuwe functie na de
verdrijving van de Fransen en in 1822 vond het een roemloos einde toen het, hevig
verwaarloosd en inmiddels ingericht tot graanschuur, bezweek onder de zware lasten.
Hoewel daarna tijdens de eerste regeringsjaren van koning Willem I over de invoer
en opslag van graan en koloniale waren stelselmatig nieuwe besluiten en tarief wetten
werden aangenomen, viel pas in 1827 de beslissing om opnieuw een entrepot te
stichten.
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Dit besluit was een ondersteuning van de vanaf ca. 1820 ontplooide activiteiten ter
verbetering van de havenpositie van Amsterdam, die tengevolge van de economische
malaise en de verzanding van het IJ ernstig achteruit was gegaan. Zo werd in 1819-'24
het Groot Noord-Hollandsch Kanaal naar Den Helder gegraven en werden in 1828-'34
het Oosteren Westerdok aangelegd. Als locatie voor het
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1 Overzicht van het Entrepotdok, vóór de verbouwing tot woon-appartmepten; (foto RDMZ, G.J.
Dukker, 1981).

nieuwe Algemeen Rijks-Entrepot werd de Nieuwe Rapenburgergracht gekozen, waar
al enige 18de-eeuwse pakhuizen stonden. De omvorming van dit gebied tot het
besloten Entrepotdok - met toegangspoort, ommuring, vernieuwde bruggen en
schutsluizen, en reeksen nieuwe pakhuizen - voltrok zich in twee fasen (1827-'30, J.
de Greef, en 1837-'40, C.W.M. Klijn). In 1846-'47 werd de Rhijnspoorlijn
doorgetrokken naar het Entrepot om ook verlading in goederenwagons mogelijk te
maken. Nadien vond incidenteel vernieuwing en uitbreiding plaats, waaronder de
bouw van een douaneloods tegenover de Oranje Nassaukazerne. Desondanks bleek
het Entrepotdok met zijn smalle, diepe pakhuizen en eenvoudige hijsinstallaties al
spoedig na de aanleg technisch verouderd. Bovendien werd het met zijn ondiepe
water en obstakelrijke vaarroute met smalle sluizen steeds moeilijker bereikbaar voor
de voortdurend groter wordende vrachtschepen. Toch werden in verband met de
groeiende wereldhandel in de laatste decennia van de vorige eeuw aan het Entrepotdok
nog een vijftal loodsen, een pakhuis en een goederenemplacement met douaneloods
aan de zuidzijde (Plantage Doklaan) toegevoegd. Tevens werden er rijdende kranen
geïnstalleerd ter verbetering van de overslagcapaciteit (afb. 1).

Oostelijke havenontwikkeling
Door de aanleg van het Noordzeekanaal in 1872-'76 en nieuwe technische
ontwikkelingen - met name de uitbreiding van het spoorwegnet, de omschakeling
van zeil- naar stoomvaart en de mechanisering van de verlading - was een toenemende
vraag naar grote opslaggebouwen aan diep havenwater ontstaan. Het werd
onontkoombaar om de haven- en entrepot-activiteiten van de beschutte, maar slecht
toegankelijke binnenstadswateren met hun traditioneel gebouwde pakhuizen te
verplaatsen naar nieuwe havenvoorzieningen langs de lange IJ-oevers. De realisering
daarvan had echter heel wat voeten in de aarde, niet alleen wegens de hoge
investeringskosten, maar ook wegens de onbekendheid met het bouwen van zware,
grootschalige pakhuizen op zeer drassige bodem. Niettemin werd in 1875 op voorstel
van Publieke Werken begonnen met de havenontwikkeling van het IJ door de
aanplemping van een uiteindelijk twee kilometer lang eiland evenwijdig aan de
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Oosterdoksdijk met daartussen de - inmiddels gedempte - Binnenhaven: de Oostelijke
Handelskade (afb. 2).
In 1879 kon het eerste deel van dit eiland, voorzien van spoorrails en twaalf
hydraulische loopkranen (met een vermogen van 1500 kg, geleverd door Armstrong
Mitchell & Co. te Newcastle), in gebruik worden genomen. Geheel op de kop had
de gemeente de eerste door stoomkracht aangedreven scheepskraan geplaatst; deze
was in staat om 80.000 kg te verzetten en afkomstig van de Duitse firma
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2 Luchtfoto van de Amsterdamse havens vanuit het oosten, zoals opgenomen in de gemeentelijke
publicatie The Port of Amsterdam uit 1919; van linksonder naar rechtsboven bevinden zich
achtereenvolgens de complexen van Veemarkt en Abattoir (thans woonwijk), het Nieuw-Entrepot, de
Spoorweghaven (vóór de latere aanleg van de Borneokade), de Oostelijke Handelskade, de IJkade
en de Ertskade; geheel rechts de Oranjesluizen uit 1872 met het inmiddels afgebroken stoomgemaal
(foto RDMZ).

L. Stückenholz. Voor de overslag van steenkolen, in het stoomtijdperk in grote
hoeveelheden noodzakelijk, was ten behoeve van de Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij (HIJSM) een hydraulische ‘kolentip’ opgesteld bij de verbindingsdam.
Tevens kwam op de kop het markante gemeentelijke Gebouw voor Algemeenen
Dienst (1883-'86, B. de Greef), waarin politie, loodswezen, post en telegraaf, dienst
der havenwerken en accijnzen en de filiaal-inrichting van het KNMI werden
gehuisvest (gesloopt in 1975).
Het werd echter in eerste instantie aan particuliere ondernemingen - veelal
voortzettingen van de vroege waagdragersgilden - overgelaten om in de gewenste
opslagloodsen te voorzien. Zo bouwde het consortium N.V. Handelskade in 1883
als eerste aan diep water gelegen pakhuizen de samen 200 m lange en bijna 35 m
diepe vemen ‘Europa’, ‘Azië’ en ‘Afrika’. Deze hadden in totaal 30.000 m2 belegbare
vloeren en bovenin door zaagdaken verlichte monsterzolders (waar ondermeer de
voorraden gom en rubber geïnspecteerd konden worden). Een omlijste gedenksteen
aan de gevel van het één bouwlaag hogere pakhuis ‘Azië’ herinnert nog aan dit
initiatief (afb. 3). In 1893-'95 volgde voor het Blauwhoedenveem de bouw van nog
twee vemen (‘Amerika’ en ‘Australië’) en voor het Vriesseveem het pakhuis
‘Wilhelmina’ (1892).
Toen eind jaren tachtig het tweede deel van de Handelskade gereed gekomen was,
aan de oostzijde, zetten de Staatsspoorwegmij. en de Hollandsche
Stoombootmaatschappij er lage loodsen neer, vanwaaruit de verlading op de
spoorwagons of de Rijnschepen kon plaatsvinden. Maar ditmaal liet ook de gemeente
zich niet onbetuigd en bouwde hier een reeks lage loodsen van gegalvaniseerd golfijzer
ten behoeve van stoomvaartlijnen als de Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart
Maatschappij en de Nederlandsche Stoomvaart-Maatschappij ‘de Oceaan’.
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Naar een nieuw entrepot
Intussen waren diverse plannen voor de inrichting van een nieuw entrepot in studie
genomen, zowel met betrekking tot de situering en uitvoering, als de financiering en
het beheer. Bij de besluitvorming speelden naast het rijk en de gemeente, ook de
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3 Pakhuis Azië van de N.V. Handelskade aan de Oostelijke Handelskade (gebouwd '1883-84) met
gedenksteen (foto RDMZ, G.J. Dukker, 1979).

4 Situatie van het Nieuw-Entrepot, geheel rechts bij de Entrepothaven, zoals gepubliceerd in het
Bouwkundig Weekblad van 1899 (foto RDMZ).

Kamer van Koophandel en Fabrieken en de hiertoe ingestelde ‘Transitocommissie’
een belangrijke rol. Nog in 1887 had de Kamer van Koophandel een voorstel om het
entrepot in particulier beheer te geven afgewezen, evenals twee plannen om het over
te brengen naar de Oude Houthaven of de Minervahaven. Ondanks de gunstige ligging
van de westelijke havens ten opzichte van de kanaaltoegang bij IJmuiden, werd mede
op advies van de ‘Transitocommissie’ de voorkeur gegeven aan een locatie in het
oostelijk havengebied. Dit met het oog op de gewenste concentratie van de nieuwe
opslaggebouwen met de reeds bestaande pakhuizen en een goede aansluiting op de
Rijnvaart. Medebepalend voor deze keuze waren bovendien de situering van het
spoorwegemplacement van de HIJSM aan het Spoorwegbassin (1874-'77), de prille
havenontwikkelingen rondom de Oostelijke Handelskade (waarbij al de uitbreiding
met Ertskade en IJ-kade was voorzien) en het tracé van het Merwedekanaal, dat in
1892 werd geopend. Ook speelde het gegeven mee dat de gemeente in dit gebied
niet voor kostbare onteigeningen werd gesteld. Tenslotte viel de keus op het
moerassige gebied van de Stads-Rietlanden, begrensd door het IJ en het in 1675
evenwijdig met de Diemer Zeedijk gegraven deel van de Nieuwe Vaart (afb. 4).
Voorts werd besloten om het nieuwe entrepot als gemeentelijke inrichting op te
zetten. De gemeente Amsterdam had namelijk in 1890 een overeenkomst met de
Staat gesloten, waarbij zij zich verplichtte om vóór 1900 een nieuw entrepot te
realiseren. Als
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5 Panoramakaart van het Noordzeekanaal en de Amsterdamse haven, met geheel onderaan de nog
ongerepte Stads-Rietlanden en de eerste havenontwikkelingen rondom de Oostelijke Handelskade;
ongedateerde litho van Emrik & Binger van ‘Holland op zijn smalst’, met toestemming van de
Amsterdamsche Kanaal Maatschappij uitgegeven door Jan D. Brouwer te Amsterdam, met aan
achterzijde de plattegrond van IJmuiden en ‘de verklaring van de Semaphore Dienst’ (foto
Historisch-Topografische Atlas van het Gemeentearchief van Amsterdam).

tegenprestatie zou de Staat dan de zogenaamde Kanaalgelden afschaffen, een tol ter
dekking van de exploitatie van het Noordzeekanaal (waarvan de aanleg overigens
met particulier kapitaal was gefinancierd). Tevens zou het oude Entrepot met gronden
en opstallen aan de gemeente worden verkocht en van staatsbeheer in gemeentelijke
handen overgaan. De gemeente had hiervoor al in 1882 een speciale dienst voor de
handels-inrichtingen ingesteld. Met de overdracht was uiteindelijk een bedrag van f
2.500.000 gemoeid.
In 1897 werden de plannen voor de aanleg van het nieuwe entrepot onder leiding
van de Directeur Handels-Inrichtingen, J.C. Dirksen, verder uitgewerkt en in 1900
konden de eerste douanepakhuizen in gebruik worden genomen. In de vier jaren
daarna volgde nog een reeks van kleinere en grotere gebouwen met uiteenlopende
bestem-
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mingen langs de inmiddels Cruquiusweg genoemde toegangsweg.
Tot 1986 hebben de gemeentelijke opslaggebouwen hun oorspronkelijke functie
vervuld, zij het met de nodige aanpassingen. Maar binnen het tijdsbestek van een
eeuw waren ook deze pakhuizen functioneel verouderd en moest voor de
entrepot-functie naar een andere locatie worden omgezien.

Locatie en inrichting van het Nieuw-Entrepot
De voor het Nieuw-Entrepot gekozen locatie, de zuidooststrook van de
Stads-Rietlanden, deed omstreeks 1875 zijn naam nog alle eer aan. Het rietrijke, door
sloten en vaarten doorsneden gebied was toen nog vrijwel onbebouwd. Alleen langs
de Nieuwe Vaart was enige bedrijvigheid ontwikkeld, met name de Nederlandsche
Pletterij, het ijzerwerkbedrijf Cycloop en twee complexen met in totaal vijf
houtzaagmolens aan de noordzijde en aan de zuidzijde de ‘Aschloods’ en vuilnisbelt.
Deze situatie bleef volgens het uitbreidingsplan van stadsingenieur J.G. van Niftrik
voor de gemeente Amsterdam uit 1866 nog onveranderd, hoewel juist hij sterk
geporteerd was voor uitbreiding van de havenactiviteiten in het IJ. Met het oog daarop
wilde hij twee driehoekige eilanden in het Open Havenfront laten aanplempen voor
de bouw van scheepskantoren in plaats van in te gaan op de reeds in ontwikkeling
zijnde plannen voor de aanleg van het Stationseiland met het Centraal Station. Het
contrast tussen het destijds nog landelijk karakter van de Stads-Rietlanden en de
nieuwe havenwerken werd ook scherp in beeld gebracht op de door Emrik & Binger
gelithografeerde vogelvluchtkaart van het Noordzeekanaal (afb. 5).
Het uitbreidingsplan van de nieuwe Directeur Publieke Werken, ir. J. Kalff, uit
1876 gaf daarentegen aan dat in dit gebied ingrijpende veranderingen op til waren;
deels in verband met de al eerder in gang gezette verbetering van haven- en
spoorwegvoorzieningen in het oostelijk havengebied en deels in verband met de in
1875 ingevoerde Hinderwet, die overlast gevende bedrijven naar de stadsrand
verbande. Zo waren de Handelskade en het Spoorwegbassin al in hoofdlijnen geschetst
en was ‘Blok 11’ langs de noordzijde van de Nieuwe Vaart bestemd voor industrie
en handel. In de praktijk kwam dit neer op de realisatie van het eerste gemeentelijke
complex van Veemarkt en Abattoir. Dit ging ondermeer ten koste van de vijf
houtzaagmolens en de twee bijbehorende balkhavens, die in twee fasen gedempt
werden.
Het was in het centrale gebied ten noorden van deze strook en ten zuiden van het
Spoorwegbassin dat in 1897 werd begonnen met de aanleg van het Nieuw-Entrepot
ter versterking van de oostelijke havenontwikkelingen rondom de Handelskade. De
toenmalige situatie staat kleurrijk beschreven in Eigen Haard:
‘Van links naar rechts zien we ... het afgesloten IJ en het daarnaast liggende IJ-eiland,
het grote havenbassin aan de Handelskade, deze zelf, hare groote pakhuizen en
loodsen tusschen spoorbaan, rijweg en nog eens spoorbanen ingesloten. ... (naast)
diezelfde verreikende rails ... de binnenhaven, den spoordijk, de Dijksgracht er achter
met hare scheepstimmerwerven, de inrichtingen der Marine en de stad zelve. (Dit
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geeft) het uitzicht weer, dat men geniet op den waarnemingstoren van het
Meteorologisch-Instituut in Oostelijke richting. Daar strekt het zich in al zijn
kleurrijkdom uit aan onzen voet: het groen der weiden - het in zonneglans schitterend
blauw van de golven, waarop de scheepsboeien als dobbers van reuzen-hengelaars
den afstand breken, - de groote stoomschepen met rooden buik, zwart omboord,
hunne kleurige schoorsteenen opheffend tusschen de slanke masten, - de verstrekkende
armen der hefwerktuigen, waarlangs het staaldraad zijn last omhoogwindt of de
ratelende ketting neerschiet in het scheepsruim, - de eindelooze gebouwenreeks, die
we volgen tot waar onderscheiding niet meer mogelijk blijkt en waar in 't verre, verre
verschiet de Zuiderzee achter den dijk den gezichtseinder bepaalt.’ (W. Toose in
Eigen Haard 1899, p. 540)
Terwijl noordwaarts in het IJ dammen en eilanden werden aangelegd om extra
havenkaden te scheppen, werd in de Stads-Rietlanden voor het Nieuw-Entrepot met
behulp van een baggerschip een trompetvormig havenbassin gegraven. De
Entrepothaven vernauwde zich in de richting van het westelijk zijkanaal dat door
middel van een schutsluis verbonden was met de Nieuwe Vaart. Aan de oostzijde
stond deze haven in open verbinding met het IJ en met het nieuwe Merwedekanaal.
Hoewel de Entrepothaven in 1899 al vrijwel voltooid was, en blijkens de in het
Bouwkundig Weekblad gepubliceerde toelichting en tekening ook goed bekend, was
dit werk op het in dat jaar ontworpen uitbreidingsplan van jhr.ir. C.L.M.
Lambrechtsen van Ritthem, de opvolger van Kalff, nog niet te zien. Wel was het
uitgestrekte complex van Veemarkt en Abattoir weergegeven, dat in 1883-'87 naar
ontwerp van A.C. Boerma en E. Damen was uitgevoerd, compleet met
spoorwegaftakking. De balkhaven van de houtzaagmolens ‘De Liefde’, ‘De Hoop’
en ‘Het Fortuin’ stond hierop echter nog als water ingetekend.
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6 Overzicht van de pakhuizen van het Nieuw-Entrepot, zoals afgebeeld in de gemeentelijke publicatie
The Port of Amsterdam uit 1919; links pakhuis ‘Zaterdag’ en in de verte theepakhuis ‘Zondag’ (foto
RDMZ).

7 De voormalige politiepost annex wachtlokaal (1901, thans café Boulevard) en het voormalig
volkskoffiehuis (1902, thans restaurant L'Ambiance) aan de Cruquiusweg 23 en 27 bij de vroegere
ingang van het Nieuw-Entrepot, vóór de latere wijzigingen; op de achtergrond de voormalige
douanegebouwen uit 1898-1900 (foto RDMZ, G.J. Dukker, 1979).

Toch kreeg vanaf 1898 de bebouwing van het Nieuw-Entrepot in snel tempo haar
beslag. Op de kop van de kade kwamen achter een hoge bakstenen muur met
boogfriezen een douanekantoortje en de administratiekantoren voor de gemeentelijke
Dienst Invoerrechten en Accijnzen tot stand in sobere, eclectische trant (1898-1900).
Op flinke afstand daarvan kregen de belangrijkste onderdelen van het Nieuw-Entrepot
gestalte in de vorm van twee immense pakhuisblokken van 30 meter diepte en 100,
respectievelijk 200 meter lengte (afb. 6). De pakhuizen hadden zes bouwlagen en
waren door inwendige brandmuren in twee, respectievelijk vier afdelingen
onderverdeeld. Deze onderdelen waren genoemd naar de werkdagen van de week;
het korte westelijk blok droeg de namen ‘Maandag’ en ‘Dinsdag’, het lange oostelijk
blok ‘Woensdag’, ‘Donderdag’, ‘Vrijdag’ en ‘Zaterdag’. De naamgeving sluit aan
bij die van de pakhuizen die door de gemeente in het Oude Entrepot waren bijgebouwd
en genoemd waren naar de vier jaargetijden en de twaalf maanden.
In 1900 werden de pakhuizen van het Nieuw-Entrepot, in nagenoeg voltooide staat
en deels al in gebruik genomen, bezichtigd door koningin Wilhelmina in gezelschap
van haar moeder Emma tijdens een werkbezoek aan Amsterdam - hetgeen wel aangaf
hoe belangrijk de nieuwe gemeentelijke handelsinrichting destijds werd geacht.
Tussen deze pakhuizen en de administratiekantoren werd in 1901 een lage
overslagplaats gebouwd (destijds bekend als de ‘gemeente-sheds’ met de namen
‘Januari’, ‘Februari’ en ‘Maart’). Geheel aan de westzijde nabij de ingang kwamen
een politiepost annex wachtlokaal (1901) en een volkskoffiehuis (1902), dat tevens
open stond voor bezoekers aan de naburige veemarkt; beide zijn uitgevoerd in
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‘overgangs-architectuur’ met gele en rode steen, veel houtwerk en overstekende
pannen daken (afb. 7). In overleg met de ‘Pakhuismeesteren van de Thee’ werd direct
westelijk van de grote pakhuisblokken nog een derde douane-veem gebouwd, het
theepakhuis ‘Zondag’ (1902-'04).
Na diverse kleinere bouwactiviteiten volgde in 1960 de laatste grote uitbreiding
van de opslagcapaciteit
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8 Overzicht van de voormalige pakhuizen van het Nieuw-Entrepot vanaf de Borneokade; links het
lange blok en rechts het korte blok (foto RDMZ, G.J. Dukker, 1979).

in het Nieuw-Entrepot door de bouw van het volledig betonnen pakhuis ter plaatse
van de ‘gemeente-sheds’ (ontwerp Publieke Werken). Dit werd naar de grote
stimulator van de Amsterdamse havenwerken ‘KoningWillem I’ genoemd.
Het Nieuw-Entrepot werd aanvankelijk door een houten schutting van de stad
afgescheiden, maar later werd hiervoor een stenen muur opgetrokken (nog weer later
vervangen door een betonmuur).
Voor en achter deze afscheiding was een aftakking van de goederenspoorlijn
aangelegd. Aan technische voorzieningen was geen gebrek en al tijdens de bouw
werd zoveel mogelijk van moderne middelen gebruik gemaakt: op het bouwterrein
waren een stoomschaverij, een smederij, een constructie werkplaats, drie
stoommortelmolens en vier stoomliften opgericht. Een dubbelsmalspoor, dat ook in
de gebouwen en over de steigers liep, diende voor het vervoer van het vele
bouwmateriaal, waaronder het ijzer, in drie soorten, een grote plaats innam:
800.000 kg getrokken ijzer, 1.040.000 kg gegoten ijzer en 50.000 kg gesmeed
ijzer. Het hele terrein kon electrisch worden verlicht, zodat ook 's avonds en 's nachts
kon worden doorgewerkt. De stroom werd geleverd door de nieuwe electrische
Havencentrale op de Oostelijke Handelskade die de gemeente hier, nog voorafgaand
aan de centrale electriciteitsvoorziening voor de hele stad, speciaal voor de
havenvoorzieningen in 1899 had gebouwd (uitgerust met Rietler-Expresspompen),
in aanvulling op de Centrale Hydraulische Inrichting uit 1883-'84.
Het Nieuw-Entrepot kreeg zelfs een eigen machinegebouw voor de hydraulische
krachtvoorziening (waarvan de accumulator was vervaardigd door R.
Middleton te Leeds). Na de Duitse en Engelse machine-leveranciers was het in
1899 de Haarlemse machinefabriek voorheen Gebroeders Figee die de kans kreeg
om nieuwe technieken in de Amsterdamse haven te introduceren. De firma leverde
liefst negen electrische kranen, met een lichtvermogen van 2000 kg bij 0,75 m/sec.,
en twaalf liften (met ijzeren kooien van 2 × 2 m) die 1500 kg konden heffen bij een
snelheid van 1 m/sec. Hoewel het eerst de bedoeling was om hydraulische liften toe
te passen, werd hiervan in tweede instantie afgezien en kregen zij van Figee een
electromotor van 40 PK.
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9 Overzicht van de nog door een muur afgescheiden pakhuizen ‘Maandag/ Dinsdag’ (rechts), ‘Zondag’
en ‘Koning Willem I’ (uiterst links) van het Nieuw-Entrepot vanaf de zijde van de Cruquiusweg (foto
RDMZ, G.J. Dukker, 1979).

Constructie
De opbouw van de pakhuizen was geheel op de moderne laad- en lostechnieken
afgestemd. Aan de havenzijde, waar de rijdende kranen op de kaden waren opgesteld,
was ter hoogte van de eerste verdiepingsvloer een vijf meter breed platform
uitgebouwd over de hele gevellengte, ondersteund door gietijzeren kolommen (afb.
8). Bij de vier verdiepingen daarboven - de pakhuizen telden in totaal zes bouwlagen
- staken de laadperrons minder ver uit (1,5 m) en waren deze aan de uiteinden voorzien
van valbruggen, die al naar gelang de gewenste laadhoogte konden worden opgehaald
of neergelaten.
Aan de stadszijde bevatten de pakhuizen geprononceerde, donjon-achtige
liftschachten van vierkante doorsnede en met gesloten fronten met spaarvelden (afb.
9). In de zijgevels waren grote openingen uitgespaard teneinde een doorgaande
verbinding te creëren met de betonnen galerij vloeren, die overigens ook ruimte
boden voor een looppad vóór de liftschachten langs. Ter beveiliging van het personeel
waren de galerijen met simpele ijzeren leuningen afgeschermd. De lange gevels
waren aan beide zijden voorzien van kleine vensters en houten schuifdeuren, elk
ongeveer honderd in getal.
De inwendige draagconstructie was - in vergelijking met de in ijzer en beton
geconstrueerde laad- en losperrons (geklonken samengestelde liggers en troggewelven)
- enigszins ouderwets te noemen, maar toch rationeel. Bij vijf van de zes bouwlagen
was een ijzerskelet toegepast in combinatie met houten vloeren (afb. 10). Volgens
Lambrechtsen van Ritthem was de ‘veel gebruikelijke wijze van isoleeren tegen
brand door middel van Monierconstructie’ niet per se noodzakelijk: ‘hetgeen brandt
is niet het gebouw, maar zijn de goederen in het gebouw opgeslagen’ (aldus het
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verslag van zijn voordracht voor de Algemene Ledenvergadering van de Maatschappij
ter Bevordering van de Bouwkunst in het Bouwkundig Weekblad van 1899, p. 265).
Uit dat oogpunt werden op 50 meter van elkaar brandmuren gemetseld, eventueel
nog verder onder te verdelen door schotten, en werden

Jaarboek Monumentenzorg 1991

65

10 Doorsnede van de pakhuizen ‘Woensdag/ Donderdag/Vrijdag/ Zaterdag’ van het Nieuw-Entrepot,
zoals gepubliceerd in het Bouwkundig Weekblad van 1899 (foto RDMZ).

de in steen opgetrokken trappenhuizen en liftschachten geheel van de opslagruimten
geïsoleerd. Dat de toepassing van ‘Monier-werk’, of ‘cementijzer’, zoals het gewapend
beton rond de eeuwwisseling nog vaak genoemd werd, behalve een grotere
brandveiligheid ook een grotere draagcapaciteit kon opleveren, werd blijkbaar niet
in de overwegingen betrokken of te duur en onzeker geacht. In die tijd had men
namelijk de theoretische sterkteberekeningen van gewapend beton nog niet geheel
onder de knie, zodat de draagkracht vaak aan de hand van proefbelastingen werd
vastgesteld.
Mogelijk was ook in verband met de vereiste bouwsnelheid gekozen voor een
inmiddels op grote schaal beproefde constructiemethode in hout en ijzer.
Hoe het ook zij, de houten vloeren waren berekend op een belasting van 2000 kg
per m2 die tesamen een oppervlakte van 54.000 m2 hadden en waarin voor wel 30.000
kg aan spijkers was verwerkt. De ronde gietijzeren kolommen, in totaal 900, werden
met beton gevuld en bekroond door veelkantige kolomkoppen. Om gewicht en
materiaal te sparen, en met het oog op de verminderende belasting, namen de
kolommen van de onderste naar de bovenste bouwlaag telkens in omvang en gewicht
af (van 2510 tot 815 kg per stuk), evenals de brandmuren die in dikte varieerden van
88 tot 33 cm. Per bouwlaag stonden de pijlers steeds op vijf meter van elkaar en
waren zij verbonden met ijzeren hoofdbalken die met hout bekleed waren en die
houten kinderbalken, hart op hart 40 cm van elkaar en 13 cm dik, ondersteunden. De
bovenste verdieping had uitsluitend houten standvinken en een houten kapconstructie,
waarbij boven de flauw hellende, met houtcement gedekte zadeldaken over de hele
lengte een sheddak uitstak met ramen op het noorden. Deze constructie, al eerder
toegepast bij de vemen aan de Oostelijke Handelskade, diende om een goede neutrale
lichtval te verschaffen in de bovenin ondergebrachte monsterzolders (met name
bedoeld voor koffie).
Het theepakhuis ‘Zondag’ week enigszins van deze opbouw af, ondermeer door
een extra bouwlaag, een grotere diepte (38 m, bij een lengte van 42 m) en het
ontbreken van uitwendige lifthuizen aan de stadszijde. Aan de havenzijde was beneden
een door natuursteenblokken omlijste arcade met acht bogen aangebracht in plaats
van uitstekende laadperrons. Tevens waren vier wendbare hijsankers aan de gevels
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bevestigd om de lasten over te slaan via de aan weerszijden aanwezige laaddeuren,
telkens acht per bouwlaag en elk voorzien van valbruggen (zonder laadbordessen).
De korte zijgevel bevatte alleen kleine vensters en, blijkens een eigentijdse
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tekening van het pakhuis in bedrijf, bij de beganegrond ook een flauw hellende luifel
met ijzeren spanten (afb. 11).
De inwendige draagconstructie bestond ook hier uit ijzeren kolommen met
betonvulling en met hout omklede ijzeren balken. De vloeren van de onderstukken
waren echter uitgevoerd in stampbeton en bij de eerste bouwlaag uitgevoerd met
troggewelven in beton.
Op de spaarzaam bewaard gebleven tekeningen van het Nieuw-Entrepot is de naam
van de ontwerper niet vermeld. Deze dient naar alle waarschijnlijkheid gezocht te
worden in de kringen van Publieke Werken. De bestektekeningen zijn op naam
gesteld van de Assistent-Ingenieur van de Havenwerken zonder verdere specificatie.
Gelet op het feit dat de pakhuizen in het oude Entrepot waren ontworpen door de
toenmalige stadsarchitecten, mag verondersteld worden dat de ontwerper van de
pakhuizen ‘Maandag’ tot en met ‘Zondag’ zowel technisch als architectonisch goed
onderlegd was en ook op de hoogte was van de eigentijdse ontwikkelingen op het
gebied van de ‘Schone Bouwkunst’ en de ‘Burgerlijke Bouwkunde’.

Architectonische context
De pakhuizen van het Nieuw-Entrepot zijn te rekenen tot wat men zou kunnen noemen
de ‘representatieve utiliteitsbouw’. Onder deze categorie zouden bijvoorbeeld ook
fabrieken, watertorens, gemalen, stations en silo's kunnen vallen. Al deze nieuwe,
met de 19de-eeuwse industrialisatie samenhangende gebouwtypen vormden
ongekende bouwopgaven die de architect-ingenieurs niet alleen met technische
vraagstukken confronteerden (indeling plattegrond en opstand, constructie,
belastbaarheid, veiligheid, functionaliteit, inpassing van technische voorzieningen,
etc.), maar ook - alleen al door de grote omvang - met architectonische
vormgevingskwesties.
Bij de pakhuizen in het oude Entrepot was soms een enkel neoclassicistisch motief
als een pilaster of een tondo verwerkt. Voor het eerst waren in deze categorie
gietijzeren kolommen toegepast, bij de hoge pakhuizen alleen op de bovenste twee
zolders en bij de lage magazijnen achter de pilasters van de als afzonderlijke eenheden
ogende kopgevels. Maar in het algemeen was nog voortgebouwd op de
informeel-traditionele vormentaal van de 17de- en 18de-eeuwse pakhuizen. Deze
waren op hun beurt geënt op de woonhuisarchitectuur uit die tijd, zij het met grotere
geslotenheid en soberheid en met opvallende functie-gebonden details als
laadopeningen met luiken en hijsbalken of windkasten. De grote schaal van de
laat-19de-eeuwse vemen en de integratie van nieuwe, mechanische overslagtechnieken
maakten een verdere voortzetting van de traditionele pakhuisarchitectuur, zònder
enige aanpassing, vrijwel onmogelijk.
Bovendien was ook de bouwkunst-theorie verder voortgeschreden. Had in de eerste
helft van de 19de eeuw het neoclassicisme overheerst, in de tweede helft begon een
veel ruimere heroriëntatie op zowel de vormentaal als de constructieve beginselen
van de historische bouwstijlen. Dit resulteerde in een rijk geschakeerd aanbod van
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neo-stijlen, waarbij met name elementen van de Gotiek en de Renaissance, soms ook
het Romaans, met zelf bedachte vormen werden gecombineerd. Terwijl door toedoen
van P.J.H. Cuypers de gotische vormentaal der middeleeuwse kathedralen werd
uitverkoren om in de katholieke kerkenbouw te worden nagevolgd, bleken in de
utiliteitsbouw vooral de middeleeuwse civiele en militaire bouwwerken als bruggen,
poorten en kastelen als inspiratiebron te zijn gebruikt, getuige de vele rondbogen,
boogfriezen, spaarvelden, lisenen, arkeltorentjes, stoere midden- of hoektorens en
donjon-achtige bekroningen. Al deze met zwaar metselwerk verbonden motieven
zijn vanaf omstreeks 1870 bij menige fabriek, stoomgemaal of watertoren in vele
varianten terug te vinden en ook bij de pakhuizen van het Nieuw-Entrepot te
Amsterdam.
Behalve het constructieve aspect waren hierbij ook esthetische overwegingen van
invloed - kortom ‘de Gerechtvaardigde Eischen van Schoonheid bij Ingenieurswerken’
in de formulering van ir. J.F. Klinkhamer. Deze propageerde de ‘Ontkerstende
Gothiek’ bij wijze van tegenbod op de nadrukkelijk katholieke neogotische kerkelijke
bouwkunst als bij uitstek geschikt voor de civiele bouwkunde, welk vak hij vanaf
1899 als hoogleraar aan de Polytechnische School te Delft doceerde. In datzelfde
jaar was ook de naar zijn ontwerp (samen met A.L. van Gendt) gebouwde graansilo
Korthals Altes aan de Westerdoksdijk voltooid (afb. 12). Deze met elevatoren en
jacobsladders modern geoutilleerde silo met 120 gemetselde opslagkokers, als een
mysterieuze kolos in baksteen oprijzend boven de westelijke havenpier in het IJ,
bracht het meest pregnant de opvattingen van Klinkhamer over het ontwerpen van
grote utilitaire bouwwerken tot uitdrukking.
Stilistisch verwant, maar van vroeger datum, is de diamantfabriek van de gebroeders
Boas aan de Nieuwe Uilenburgerstraat (1878-'79, J.W. Meijer), die destijds met 357
slijpmolens de grootste in zijn soort was (afb. 13).
De schaalvergroting kon blijkbaar naast een technisch-functionele bouwopgave
evenzeer als architectonische
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11 Het theepakhuis ‘Zondag’ in bedrijf volgens een eigentijdse tekening, zoals gepubliceerd in het
Memorieboek van de Pakhuismeesteren van de Thee te Amsterdam 1818-1918 (foto RDMZ).

uitdaging worden aanvaard en tot nieuwe stilistische oplossingen met eigen kwaliteiten
leiden, al waren er zeker ook voorbeelden van het tegendeel. Binnen de sector van
de grootschalige en nog redelijk gaaf bewaard gebleven pakhuizen uit de periode
van ca. 1880-1900 zijn bij eerste inventarisatie echter maar weinig exponenten aan
te wijzen die zich wat betreft stilistische vormentaal en monumentaliteit kunnen
meten met de pakhuizen in het Nieuw-Entrepot te Amsterdam (althans tot de huidige
verbouwing) en het hierna nog te bespreken complex in het Vrij-Entrepot te
Rotterdam. In vergelijking met andere laat-19de-eeuwse opslaggebouwen van groot
formaat overtroffen de pakhuizen ‘Maandag’ tot en met ‘Zondag’ deze tevens in
moderniteit door zowel de grote omvang (hoogte èn breedte) als de technische en
architectonische integratie van de toen meest geavanceerde overslagmethoden.
Dat bij dergelijke bouwopgaven een middeleeuws geïnspireerde vormentaal werd
gehanteerd, was in 1900 in het licht van Klinkhamers opvattingen omtrent de civiele
bouwkunst geenszins ouderwets te noemen. De tezelfdertijd opkomende artistieke
vernieuwingstendenzen van de Nieuwe Kunst waren nog niet zo lang ontwikkeld en
hadden voornamelijk bij de typologisch eenvoudiger bouwopgaven als woonhuizen
en winkels ingang gevonden. Ondanks de aanwezige constructieve mogelijkheden
zou het tot na 1910 duren voordat de nieuwe rationele vormentaal van de
Koopmansbeurs van H.P. Berlage - die zelf al een zo opmerkelijk transformatieproces
van ‘onthistorisering’ had ondergaan vanaf het neo-renaissancistisch
prijsvraagontwerp van 1883 tot aan het voltooide eindontwerp van 1903 - haar
weerslag vond in de (grootschalige) pakhuisarchitectuur. Deze nieuwe ontwikkelingen
zullen, samen met de constructieve aspecten, hierna worden aangestipt bij de
bespreking van de typologische context.

Typologische context
In de typologie van de opslaggebouwen vertegenwoordigen de pakhuizen van het
Nieuw- Entrepot, als gezegd, de eerste grootschalige en modern geoutilleerde generatie
van het stoomtijdperk. Tot omstreeks 1880 bleven de twee hoofdtypen van de
traditionele pakhuisbouw gehandhaafd, zoals deze vooral bij het Entrepotdok zo
rijkelijk zijn vertegenwoordigd. Het ene type betreft de hoge en diepe pakhuizen van
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vier tot zes bouwlagen op smalle, langgerekte kavels van 40 à 45 m lengte. Bij het
andere type gaat het om lage loodsen, die soms tot meerbeukige hallen zijn gekoppeld.
Maar het merendeel bestaat uit éénbeukige langshallen onder flauw hellend zadeldak
waarvan de overspanning toeneemt met het ontstaan van nieuwe
constructiemogelijkheden.
Het hoge en diepe type - met recht een pakhuis genoemd - omvat doorgaans een
enkelvoudig pand waarvan de gevelbreedte wordt bepaald door de maximaal
belastbare balklengte (omstreeks zes tot zeven meter). Maar ook komen dubbele of
zelfs driedubbele pakhuizen voor, met inwendig standvinken ter ondersteuning van
de balken en uitwendig een breed front met meerdere laadopenings-assen. De meeste
pakhuizen staan aan een
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12 Graansilo in bedrijf, gebouwd voor J.P. Korthals Altes door J.F. Klinkhamer en A.L. van Gendt
in 1897-99 aan de Westerdoksdijk 52, zoals afgebeeld in de gemeentelijke publicatie The Port of
Amsterdam uit 1919 (foto RDMZ).

kade langs een gracht of ander gekanaliseerd water; in Amsterdam behalve in het
oude Entrepotdok in grote concentraties aan Brouwersgracht, Prinsengracht, Oude
Schans, westelijke en oostelijke eilanden en langs de Nieuwe Vaart. Soms zijn zij
met één gevel direct in het water opgetrokken zoals aan het Damrak.
De korte, vrijwel symmetrisch ingedeelde voorgevels hebben steeds de dubbele
hijsluiken of laaddeuren in het midden met in de vaak tuitvormige topgevel dan wel
aan de kroonlijst de hijsinstallatie, bestaande uit een hijsbalk met hijshaak of een
windkast met windas. Aan weerszijden bevinden zich de hooggeplaatste kleine
vensteropeningen, die dikwijls van binnenuit met een inzetluik worden afgesloten.
Op de beganegrond langs de kade zijn in het midden lage inrijdeuren aangebracht
en links of rechts een hogere toegangsdeur. De gevelopeningen zijn afwisselend
getoogd of recht afgesloten. De achtergevels worden meestal alleen doorbroken door
kleine vensters, soms ook door laadopeningen met luiken. Forse muurankers aan alle
vrijstaande gevels geven de plaats aan waar inwendig de zware balklagen van de
relatief lage verdiepingen de planken vloeren (en hun lasten) dragen. Op de verder
zo gesloten aandoende voorgevels, waarachter de waren koel en donker kunnen
worden opgeslagen, prijken in de meeste gevallen de namen van de pakhuizen in
grote letters als enige decoratie (of op de luiken of op een gevelsteen). Vooral door
de vele namen die naar verre handelsstreken verwijzen - zoals de continenten en de
Indische archipel - benadrukken de 19de-eeuwse pakhuizen, in navolging van hun
17de-eeuwse voorgangers, Amsterdams heroverde positie van wereld-stapelmarkt
na de economische teruggang in de Franse Tijd.
Naast de genoemde twee hoofdtypen waren nog enkele ‘groot formaat-pakhuizen’
tot stand gekomen voor bijzondere doeleinden. Het verdwenen Oost-Indisch
Zeemagazijn uit 1661, dat met vier bouwlagen op een grondvlak van 225 × 25 m
was opgetrokken (nog langer dan de pakhuizen in het Nieuw-Entrepot) was verreweg
het grootst en vond nog een kleiner vervolg bij het eveneens voor de VOC gebouwde
Nieuwe Magazijn op Kattenburg uit 1743 (thans in gebruik bij Werkspoor). Voor
het overige was er tot in de eerste decennia van de vorige eeuw weinig behoefte om
nieuwe pakhuistypen te ontwikkelen, voor zover al uitbreiding van het bestaande
bestand van opslaggebouwen noodzakelijk werd geacht.
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Dankzij de laat-19de-eeuwse havenuitbreidingen, voorziend in kilometerslange
kademuren aan diep water, en dankzij de toepassing van ijzeren draagconstructies
konden vanaf omstreeks 1880 andere kavelvormen en nieuwe typen opslaggebouwen
tot ontwikkeling komen. Deze maakten de bouw van hoge pakhuizen met zeer brede
gevels (100 tot 200 m) en inwendig grote overspanningen mogelijk, waarbij
desgewenst de diepte beperkt kon worden tot omstreeks 25 of 30 m dan wel
gehandhaafd kon blijven op de gebruikelijke maat van 40 m. Evenzo werd meer
variatie mogelijk in aantal bouwlagen en in de verdiepingshoogte, al naar gelang de
aard van de in bewaring te geven goederen. Daarbij trad ook
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13 Overzicht van het Boascomplex vóór de recente renovatie, met slijperijen, ketelhuis, schoorsteen
en poortgebouwen; het hoofdgebouw is in 1878-79 ontworpen door J.W. Meijer (foto RDMZ, G.J.
Duker, 1981).

een geleidelijke specialisatie aan de dag, zodat steeds grotere hoeveelheden van één
en hetzelfde product volgens de daarvoor gestelde eisen konden worden opgeslagen
in plaats van de voordien veel voorkomende gemengde opslag. Tevens werden de
eerste koelpakhuizen in gebruik genomen.
Naast schaalvergroting, specialisatie en vernieuwing in de draagconstructie
(geschikt voor grotere laadruimten en zwaardere belasting) was de na ca. 1870
opkomende mechanisering van de laad- en losinrichting bepalend voor de
modernisering van het pakhuistype. De toepassing van stoomkracht of van
hydraulisch- en sinds ca. 1900 ook electrisch aangedreven hijswerktuigen - rijdende
kranen, hefkranen, liften en elevatoren - verlichtte de spierarbeid van de bootwerkers
en zakkendragers en leidde tot de verwerking van steeds grotere lasten in één keer
in plaats van losse zakken, vaten of manden per man. Teneinde de goederen zo
efficiënt mogelijk over te slaan werden de lange pakhuisgevels toegerust met
laadbordessen, soms ook met valbruggen, waarbij de onderste meestal verder naar
voren uitstak om zo een tegen regen beschutte overslagplaats te creëren.
Door dit alles onderscheidden de moderne opslaggebouwen zich niet alleen in
formaat van de traditionele pakhuizen, maar trad ook een technische en visuele
accentverschuiving op van de verticale verlading en één- of drie-assige gevelindeling
(bij de enkele of dubbele pakhuizen) naar de horizontale overslag per uitgestrekte
bouwlaag (waarbij overigens ook gelijktijdig op meer verdiepingen tegelijk gewerkt
kon worden). De laad- en los-inrichtingen kwamen nadrukkelijker in het zicht, maar
de algemene geslotenheid van de gevels bleef ondanks de laadbordessen en de grotere
deuren ook bij de moderne pakhuizen bestaan omdat ruime toetreding van daglicht
bij de opslag van de meeste goederen ongewenst bleef. Waar dit wel het geval was,
bij de monsterzolders, waren dan ook zaagdaken aangebracht met vensters op het
noorden, die vaak achter attieken schuil gingen.

Andere vemen uit het stoomtijdperk
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Hoe verhielden de Amsterdamse pakhuizen in het oostelijk havengebied zich tot de
andere vroegmoderne vemen en havenpakhuizen uit de periode tussen ca. 1880 en
ca. 1930? Rotterdam, onder leiding van Lodewijk Pincoffs en zijn Rotterdamsche
Handels Vereeniging op weg om uit te groeien tot 's werelds grootste haven, had niet
alleen de primeur van een modern ingerichte Entrepothaven, maar ook van het eerste
modern opgezette opslaggebouw in groot formaat: het pakhuis ‘De Vijf Werelddelen’
in het Vrij-Entrepot aan de Stieltjesstraat (beide voltooid in 1879). Dit geheel
onderkelderde pakhuis heeft een gevelbreedte van 197,5 m bij een diepte van 37 m
en bevat boven de relatief hoge begane grond drie verdiepingen (in totaal 15 m hoog)
(afb. 14). Door gemetselde, van 44 cm tot 33 cm in dikte afnemende brandmuren,
die telkens 2 m aan de buiten- en bovenzijde uitsteken, worden de ruimten
onderverdeeld in vijf afzonderlijke eenheden (respectievelijk 27 m bij de uiteinden
en 48 m in het midden) met elk de naam van een continent.

Jaarboek Monumentenzorg 1991

70
Hoewel de lange gevel aan de havenzijde over de gehele lengte van laadbordessen
is voorzien met uitzondering van de hoektraveeën, bevat elke eenheid slechts in één
van de vijf traveeën (de middelste) een reeks laaddeuren. Deze beperking van
laadopeningen tot telkens één verticale as lijkt nog een vervolg te zijn van het
traditionele pakhuistype, maar dan wel in combinatie met dubbel zo brede
vloeroppervlakken èn met rijdende kranen en transportkokers. Ook de toepassing
van twee reeksen laaddeuren boven elkaar in de korte zijgevels biedt een verruiming
van de laad- en losmogelijkheden ten opzichte van de traditionele pakhuizen. De
overige traveeën hebben telkens drie getoogde vensters.
Op de kade was voor de eerste bouwlaag in oorsprong een 13,5 m diep laadperron
van hout aangebracht, ondersteund door twee rijen van gietijzeren kolommen en
geklonken samengestelde I-liggers. Naderhand is het perron ingekort tot 10 m, waarbij
één kolommenrij verdween. Kort na de brand in het pakhuis ‘Amerika’ (1962), is de
houten perronvloer door een betonnen vloer vervangen en is het betreffende
opslaggedeelte geheel herbouwd. Ook de hogere laadperrons zijn later gewijzigd (in
dit geval vergroot).

14 Pakhuis ‘De Vijf Werelddelen’ in het Vrij-Entrepot aan de Stieltjesstraat te Rotterdam, voltooid
1879; architect onbekend (foto RDMZ naar een afbeelding in het jublileumboek van het honderdjarig
bestaan van het Vrij-Entrepot der gemeente Rotterdam).

Inwendig zijn op de verdiepingen gietijzeren kolommen met 60 cm hoge
smeedijzeren hoofdliggers en houten vloerbalken toegepast. Bijzonder is dat zowel
de kolommen als de hoofdliggers een I-vormige doorsnede hebben. De opmerkelijke
I-kolommen hebben bovendien een bijzondere plaatsing (onder de hoofdbalken) en
een ongebruikelijke verbindingsconstructie met de overige balken en kolommen aan
boven- en onderzijde (door middel van een aangegoten voet met console en een
kolomstuik). De vollewandliggers zijn samengesteld uit platen en geklonken
hoekprofielen, waarbij voor de ondersteuning van de hart op hart 60 cm van elkaar
verwijderde houten vloerbalken telkens korte ijzeren I-consoles met schroefbouten
zijn bevestigd. De flauwhellende zadeldaken worden ondersteund door een houten
draagconstructie. Nieuw - en voor zover bekend voor het eerst - is de toepassing van
troggewelven in ongewapend beton en ijzeren I-balken ter overdekking van de kelder,
met telkens een overspanning van ca. 95 cm. In de kelder zijn de bekistingsnaden in
het beton nog waar te nemen, maar de vlakke bovenzijde, die de vloer van de
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beganegrond moet vormen, is bedekt met een 2 cm dikke afwerklaag van waterdicht
asfalt.
Niet voor niets gold het pakhuis ‘De Vijf Werelddelen’, dat tot op heden (maar
niet meer voor lang) zijn oorspronkelijke functie vervult, destijds als het modernste
opslaggebouw ter wereld.
Bij de twintig jaar later gebouwde pakhuizen in het Nieuw-Entrepot te Amsterdam
is wel de voor die
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15 Overzicht van de vemen langs de Van Diemenstraat vóór de recente verbouwingen; van links naar
rechts ‘Koningin Emma’ (1913-14, G. van Arkel, thans ‘Y-Tech’),
‘Wampoe/Begoenit/Nintjirim/Belawan/Petani/Pertjoet/ Koelit’, 1912-13, W. Hamer, ‘Oranje Nassau’
(1896-99, R. en F. Kuipers, thans ‘'t Veem’) (foto RDMZ, G.J. Dukker, 1979).

tijd revolutionaire hoofdvorm van het Rotterdamse prototype overgenomen, maar
zijn enerzijds de constructieve noviteiten slechts ten dele nagevolgd, terwijl anderzijds
een aantal essentiële vernieuwingen zijn toegevoegd. Zo ging de inwendige
draagconstructie - waarbij zich stelselmatig verjongende gietijzeren kolommen houten
vloeren dragen - terug op de traditie die juist bij de bouw van de pakhuizen in het
oude Entrepot gevestigd was.
Deze constructiewijze was overigens bij de meeste (grootschalige) opslaggebouwen
gebruikelijk en kwam tot ca. 1930 voor; bij de grote Amsterdamse pakhuizen van
vóór de eeuwwisseling was dit ondermeer het geval bij:
- de voormalige graanpakhuizen ‘De Houtman’ (1880-'81, A.L. van Gendt),
Houtmankade 26-30 (later door het Purperhoedenveem bestemd voor de opslag
van tabak);
- de vemen van het Blauwhoedenveem aan de Oostelijke Handelskade 15-19
(1883-85, W. van Lookeren Campagne en E. Confeld von Felbert, ‘Europa’;
‘Azië’, blijkens opschrift geleverd door ‘L.I. Enthoven Co. te 'sHage 1884’;
‘Afrika’, vervangen in 1914 en ca. 1955)
- het veem ‘Wilhelmina’ van het Vriesseveem, Oostelijke Handelskade 29 (1892,
blijkens opschrift geleverd door Sepp en Co. te Enschede);
- de vemen van het Blauwhoedenveem aan de Oostelijke Handelskade 25 en 27
(1893-95, ‘Amerika’, na brand vervangen in 1952-58, en ‘Australië’);
- het later door het Vriesseveem in gebruik genomen veem ‘Sibilla’ aan de Nieuwe
Vaart/Hoogte Kadijk achter 143c/145 (1894-96, H.H. Baanders);
- de voor de Deli-Maatschappij gebouwde tabakspakhuizen
‘Laboean/Bindjeij/Medan’ (1895, W. Hamer), Houtmankade 20-24; in 1898-1900
uitgebreid met Deli/Langkat/Serdang, Nova Zemblastraat 4-6;
- het in 1983 gesloopte pakhuis ‘Anna Helena’ voor het Wilhelminaveem (1899,
J. van Looy), Realengracht 11-12/Taanstraat 13-16;
- het voor NedVeem (v/h Bonthoeden- en Klapmutsenveem) gebouwde veem
‘Oranje Nassau’ (1896-'99, R. en F. Kuipers), Van Diemenstraat 10-12 (thans
‘'t Veem’), waarbij de ijzeren kolommen met beton en de ijzeren balken met
hout omkleed zijn (afb. 15).

Jaarboek Monumentenzorg 1991

Het blijft echter opmerkelijk dat bij de pakhuizen van het Nieuw-Entrepot geen
brandwerende bekleding is gebruikt, temeer omdat al in 1896 van het
rubber-etablissement ‘Sibilla’ aan de Nieuwe Vaart de eerste oplevering niet werd
goedgekeurd wegens het ontbreken van een warmte-isolerend omhulsel. Wel waren
bescheiden constructieve verbeteringen doorgevoerd, zoals het versterken van de
gietijzeren kolommen door middel van een cementkern en het gebruik van ijzeren,
met hout omklede vloerbalken.
Een typologisch fundamentelere verandering gold het aanbrengen van betonnen
laadgalerijen over de volle breedte van de beide lange gevels en bij àlle bouwlagen,
in combinatie met een groter aantal laadopeningen. De toepassing van dergelijke
lange laadgalerijen kreeg pas na veertien jaar een vervolg toen de betonnen bordessen
konden worden gecombineerd met de nieuwe constructiemethode van het betonskelet
(pakhuis ‘St. Job’ op de kop
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16 Bedrijvigheid bij het pakhuis ‘Koningin Emma’, met gevelkraan, aan de IJ-zijde na de voltooiing
in 1914, architect G. van Arkel, zoals gepubliceerd in de contemporaine monografie over de architect
(foto RDMZ).

van de St. Jobshaven te Rotterdam, 1914, J.J. Kanters en Fr. Eriksson).
Een andere belangrijke innovatie betrof de integratie van uitwendige lifthuizen
(met daarin electrische liften) in het totale pakhuis-concept, zowel in technisch als
architectonisch opzicht. Bij ‘De Vijf Werelddelen’ waren nog geen liften. Het reeds
genoemde veem ‘Oranje Nassau’ aan de Van Diemenstraat was weliswaar van
uitwendige lifthuizen voorzien maar deze hadden geen verdere connectie met
laadgalerijen, en hadden evenmin een bijzondere architectonische functie als bij de
een jaar later voltooide pakhuizen ‘Maandag’ tot en met ‘Zaterdag’ het geval was.
Het model-pakhuis ‘De Vijf Werelddelen’ bevatte in oorsprong alleen een doorlopend
laadperron op de kade en een reeks kortere laadbordessen ter hoogte van de derde
bouwlaag.
Ook in het aantal bouwlagen waren er verschillen. In het Rotterdamse Vrij-Entrepot
waren lage kelders gebouwd (voor de opslag van wijn), in Amsterdam niet waarschijnlijk in verband met de grote drassigheid van de grond en wegens de
gedeeltelijk andere samenstelling van de in bewaring te geven goederen (in hoofdzaak
koffie, thee, tabak). De pakhuizen ‘Maandag’ tot en met ‘Zaterdag’ hadden echter
zes bouwlagen en ‘Zondag’ wel zeven, waarmee zij tot de grootste en hoogste
opslaggebouwen van hun tijd behoorden.
De Rotterdamse tegenhanger in dit opzicht was het zes lagen tellende koffiepakhuis
‘Santos’ van het Blauwhoedenveem aan de Brede Hilledijk, dat net iets later tot stand
was gekomen (1901-'03, J.P. Stok en J.J. Kanters) en evenals de Amsterdamse vemen
een draagconstructie van gietijzeren kolommen had.
De introductie van het volledige betonskelet in de Amsterdamse pakhuisbouw vond
plaats bij het veemgebouw ‘Koningin Emma’ aan de tot Van Diemenstraat
omgevormde Westerdoksdijk. Dit veem (thans verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw
‘Y-Tech’) had G. van Arkel in 1914 voor het Vriesseveem ontworpen met uitwendig
een sobere baksteenarchitectuur in Berlagiaanse trant (afb. 16).
Inwendig was een skelet van achtzijdige kolommen met afgeschuinde kolomkoppen
en balkuiteinden in gewapend beton toegepast en op de bovenste verdieping (waar
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ondermeer ruwe Zuid-Amerikaanse wolbalen werden opgeslagen) een langgerekt
zaagdak dat werd gedragen door geklonken vakwerkspanten. Al het hout in de
draagcon-
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structie, bij de ‘eerste generatie’ van grootschalige pakhuizen nog volop aanwezig
in balken, kapspanten en soms ook standvinken, was nu geheel vervangen door de
moderne bouwmaterialen van de 20ste eeuw: gewapend beton en staal. Tezelfdertijd
werden betonnen paddestoelvloeren toegepast bij de herbouw van één van de eerste
‘moderne’ pakhuizen: het in 1913 uitgebrande veem ‘Afrika’ aan de Oostelijke
Handelskade (A.J. Joling).
Bij het in- en uitwendig rationeel gedetailleerde veemgebouw ‘Koningin Emma’
was ook veel zorg besteed aan efficiëncy (stortkokers, glijbanen, liften, aangebouwde
kraan aan havenzijde, rolluiken beneden), veiligheid en hygiëne (wasgelegenheden).
Het veem luidde daarmee de entree in van een volgende generatie pakhuizen, waarbij
alle vernieuwingen op het gebied van constructie, materiaalgebruik, overslagtechniek
en architectuur zoveel mogelijk met elkaar waren verweven en de nadruk lag op het
utilitaire en eigentijdse pakhuiskarakter. Daarbij valt op dat behalve de in anonimiteit
opererende ingenieurs in overheidsdienst ook steeds meer architect-ingenieurs van
zekere naam optraden.
Na de voltooiing van de vemen ‘Koningin Emma’ en ‘Afrika’ en het Rotterdamse
pakhuis/silogebouw ‘St. Job’ in 1914 zette de opmars van het betonskelet in de
pakhuisbouw zich snel voort wegens de grotere draagkracht, flexibiliteit in indeling
van plattegrond en gevels, en brandveiligheid. Afhankelijk van de aard van de in
opslag te nemen goederen, ontwikkelingen in overslagtechnieken en
ontwerpopvattingen, werden de gevels uitgevoerd in baksteen of beton. De reeks
lage fruitloodsen met de naam ‘Uruguay’ die Publieke Werken voor de Koninklijke
Hollandsche Lloyd aan de verlengde Oostelijke Handelskade realiseerden in 1916-'19
had bij voorbeeld geheel betonnen gevels waarin op halverhoogte met telkens boven
de laaddeuren verspringende rijen verticale glasruiten waren aangebracht. Ook in
het inmiddels (1989) gesloopte pakhuis ‘De Zoutkeet’ van het Leydsch-Oranje
Nassauveem aan de Taanstraat 8/Vierwindenstraat 2-8/Zoutkeetsgracht 1-7 (1932)
waren de gevels geheel in beton opgetrokken en bovendien bewerkt met een grove
groene steenslaglaag. Architect ir.
G.J. Meijers had een strakke blokvorm van zeven lagen ontworpen, met rondom
lage stalen vensters met horizontale onderverdeling. Midden in de Taanstraat-gevel
en bij de aan de Zoutkeetsgracht gelegen hoekpartijen bevond zich een verticale
reeks van boven elkaar geplaatste laaddeuren, bekroond door een hijsbalk. Het geheel
werd afgedekt door een plat dak met twee zaagdaken.
Inwendig bestond de constructie uit paddestoelvloeren in gewapend beton.
Vrijwel tezelfdertijd kwamen ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk en ir. K. Bakker met
een bijzondere ontwerpvariant bij één van de eerste moderne koelhuizen voor het
inmiddels met het Vriesseveem gefuseerde Blauwhoedenveem: ‘De Zwijger’
(1933-'34) aan de Oostelijke Handelskade 21. Dit koelhuis is een onderkelderd
gebouw met zeven bouwlagen waarvan de derde tot en met zesde laag aan de zuiden
oostzijde uitkragen, ondersteund door zware in het zicht gelaten consoles van
gewapend beton (afb. 17). De draagconstructie bestaat uit een betonskelet met zich
telkens verjongende achtzijdige kolommen en paddestoelvloeren; de gevels zijn
bloksgewijs bekleed met beurtelings liggend en staand gemetselde bakstenen. De
bovenste, teruggerooide laag is grotendeels plat afgedekt maar heeft een zaagdak
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aan de noordzijde ter verlichting van de monsterzolders. De gevel aan de havenzijde
wordt in vijf verticale assen verdeeld, afwisselend smal en breed, met telkens enkele
of dubbele laaddeuren, voorzien van valbruggen, boven elkaar en beneden grote
inrijdeuren. Aan de zuidzijde bevinden zich twee verticale rijen laaddeuren dubbelbreed bij de twee onderlagen en smaller bij het uitkragend deel - bekroond
door hoger opgetrokken hijshuizen en daartussen kleine vierkante vensters. Van het
uitkragend deel is de blinde oostgevel getooid met plaquettes waarop de namen van
de betrokken handelssteden zijn vermeld en bevatten de beide ‘laad-zijden’ de
naamletters ‘De Zwijger’. De westgevel wordt aan het zicht onttrokken door het
direct aangrenzende pakhuis ‘Afrika’.
De ironie van het lot wil dat het brandgevaar juist bij de koelhuizen heeft
toegeslagen, hoewel ook andere soorten pakhuizen door brand zijn getroffen. Het
Vriesseveem had al in 1904-'05 het koelhuis-principe geïntroduceerd voor de opslag
van bevroren goederen, met name rundvlees uit Argentinië, door het in 1896
gebouwde pakhuis ‘Oost-Indië’ aan de Nieuwe Vaart/Hoogte Kadijk 23-25 van
electrische koelmachines met ammoniakcompressoren te voorzien (en de koelruimten
vervolgens te vernoemen naar de koude eilanden Nova Zembla en IJsland in plaats
van Sumatra en Surabaja). Kort daarop verbouwde het Blauwhoedenveem de
pakhuizen ‘Amerika/Australië’ aan de Oostelijke Handelskade volgens hetzelfde
principe tot koelhuis. In 1948 brandde ‘Amerika’ echter volledig uit, waarna dit deel
werd vervangen door een geheel nieuw vrieshuis (1952-58, architect C.B. Posthumus
Meyjes). Al eerder was, als gezegd, herbouwing van het pakhuis ‘Afrika’ noodzakelijk
gebleken na de brand van 1913. De gebrekkig uitgevoerde
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17 Pakhuis ‘De Zwijger’ aan de Oostelijke Handelskade 21 in bedrijf; voorzien van uitkragend
betonskelet en naamplaquettes van de steden Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Londen, Hamburg,
Bremen, Bazel, New-York en Batavia, waar het Blauwhoedenveem vestigingen had; architecten J.
de Bie Leuveling Tjeenk en K. Bakker 1933-34 (foto RDMZ, G.J. Dukker, 1981).

betonconstructie noopte in de jaren '50 andermaal tot vervanging en daarbij werd
een van het koelhuis ‘De Zwijger’ afgeleide vorm gehanteerd.
Zo werden steeds nieuwe, technisch en architectonisch geavanceerdere pakhuistypen
ontwikkeld, of reeds bestaande pakhuizen aan nieuwe behoeften aangepast. Dit geldt
niet uitsluitend voor de hier in hoofdzaak besproken ‘grootschalige’ opslaggebouwen
aan de moderne havens. Af en toe vond ook binnen de categorie van smalle en hoge
pakhuizen van ‘traditioneel formaat’, die vooral in de binnenstad werden opgetrokken,
nog enige typologische en/of architectonische vernieuwing plaats, met name in deze
eeuw. Een functionalistisch voorbeeld daarvan was het door J.B. van Loghem voor
de ijzerhandel S. Weening & Co. uitgebreide, doch alweer gesloopte kantoor met
pakhuis aan de Zwanenburgwal (1928), met nadrukkelijk in gewapend beton en glas
geconstrueerde gevel. Een zakelijk-expressionistische variant bood het door H.A.J.
en J. Baanders voor de firma v/h G.H. Bührmann's Papierhandel in 1930 ontworpen
pakhuis aan de Prinsengracht 55. Dit onlangs afgebroken pand had in oorsprong één
verticale as met houten laaddeuren onder een hijsbalk en beneden een door rondbogen
toegankelijke arcade als bij het pakhuis ‘Zondag’.
Zonder aanspraak te maken op volledigheid is hiermee in grote lijnen de ontwikkeling
in de Amsterdamse pakhuisbouw tijdens het stoomtijdperk geschetst. Van de ‘eerste
generatie’ grootschalige pakhuizen (vóór 1900) blijken de vemen aan de Oostelijke
Handelskade als eerste een combinatie van moderne elementen (zoals een gevelbreedte
van 200 m, gietijzeren kolommen en een zaagdak) te bevatten. Deze worden echter
in betekenis overtroffen door de ‘model-pakhuizen’ van het Nieuw-Entrepot wegens
de eerder beschreven oorspronkelijke haventechnische moderniteit en monumentaliteit,
waarmee verder alleen nog het Rotterdamse prototype ‘De Vijf Werelddelen’ te
vergelijken valt. Daarna hebben de vroeg-20ste-eeuwse haven- en bouwtechnische
ontwikkelingen nieuwe generaties opslaggebouwen voortgebracht waarvoor
respectievelijk ‘Koningin Emma’ en ‘De Zwijger’ als ‘modelpakhuizen’ fungeerden.
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Epiloog
Tijdens de inventarisatie van jongere bouwkunst (1850-1940) in Amsterdam binnen
de Singelgracht, grotendeels uitgevoerd in 1982-'83, waren veel van de
bovengenoemde opslaggebouwen nog in bedrijf. Nu, nog geen acht jaar later, is deze
situatie grondig gewijzigd. Diverse pakhuizen zijn gesloopt, vele andere zijn verbouwd
voor een nieuwe bestemming, variërend van kantoor tot theater (aan de Van
Diemenstraat), doch in hoofdzaak tot woon-appartementen. Bij al deze aanpassingen
zijn vaak essentiële kenmerken als geslotenheid, hijsinstallaties en laadbordessen
verloren gegaan of vrijwel onherkenbaar gemaakt. Weer andere specifieke
pakhuisonderdelen worden juist op de een of andere wijze
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geaccentueerd ter herinnering aan de vroegere functie.
Ook de pakhuizen ‘Maandag’ tot en met ‘Zondag’ ontkomen niet aan
functieverandering, maar zij kunnen daardoor wel in hoofdvorm worden behouden.
Tevens wordt de directe omgeving omgevormd tot een moderne woonwijk, zodat
zich ten tweede male een ingrijpende metamorfose in de voormalige Stads-Rietlanden
voltrekt.
De bestemmingswijzigingen van de andere Entrepot-gebouwen (o.a. café Boulevard
en restaurant L'Ambiance) hebben in vergelijking met de pakhuizen minder
ingrijpende gevolgen voor het exterieur gehad. Anders dan bij de begin jaren tachtig
uitgevoerde verbouwing van de Entrepotdok-pakhuizen tot woon-appartementen,
waarbij het principe van ‘uitkerning’ in combinatie met een modern binnenhof is
toegepast maar het exterieur nog redelijk ongemoeid werd gelaten, gaan de ingrepen
in het Nieuw-Entrepot veel verder. De monsterzolders zijn geheel gesloopt (inclusief
de zaagdaken, standvinken en houten vloeren) en aan de noordzijde vervangen door
een extra woonlaag met dakterrassen op het zuiden. Onder een glazen overkapping
bevindt zich middenin het ‘uitgekernde’ en hedendaags vormgegeven atrium. De
betonnen laadgalerijen zijn grotendeels afgebroken, behalve het laadperron dat de
havenkade nu als ‘carport’ overkapt. Alle laadde uren zijn aan de noordzijde
vervangen door puntvormige erkerpartijen en aan de zuidzijde door moderne vullingen
met felblauw gekleurde ‘Franse balcons’ en alternerend terugliggende partijen. Bij
deze vullingen en bij de lifthuizen zijn voor de nauwlettende kijker nog fragmenten
van de vroegere laadgalerijen te zien, terwijl op de onderste laag de uitbouw van de
halfondergrondse, vanaf de havenzijde toegankelijke garages uitsteekt. Tegen de
zijgevels zijn halfronde ijzeren vluchttrappen aangebracht.
Wat van de oorspronkelijke pakhuisarchitectuur bleef, is de hoofdvorm en details
als boogfriezen, muurankers, kroonlijsten en gietijzeren kolommen. De twee
laatstgenoemde elementen zijn in sprekende kleuren geverfd om de aandacht op hun
historische vorm te vestigen. Ook de voor het eerst aangebrachte namen moeten de
herinnering aan het Entrepot-verleden levend houden.
Bij het pakhuis ‘Zondag’ is de metamorfose nog in volle gang. Maar ook hier
moeten laaddeuren voor moderne erkers plaatsmaken, aan alle zijden, en is het
gebouw inwendig leeggebroken tot op het oorspronkelijk skelet terwille van een
nieuwe bouwkundige indeling. Tevens zijn de hijsankers en de zijluifel verdwenen,
evenals de rijdende kranen en de rails. Het grote havenbekken is echter gebleven (zij
het in licht versmalde vorm sinds de aanleg van de Borneokade in 1917).
Het aangrenzende naoorlogse pakhuis ‘Koning Willem I’ is recentelijk
getransformeerd tot het nieuwste onderkomen van het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis. Dankzij deze, niet aan wonen gebonden, functie (met o.a.
grote archiefruimten) is hierbij aanmerkelijk minder van de vroegere geslotenheid
prijsgegeven dan bij de oudere Entrepot-pakhuizen.
De douanemuren zijn geslecht, de pakhuizen van het Nieuw-Entrepot zijn openbaar
toegankelijk geworden. Als historische décors, ontdaan van hun oorspronkelijke
functie en entourage, maken de vroegere havenmonumenten nu deel uit van de
rondom verrijzende woon- en kantorenwijk tussen IJ en Nieuwe Vaart. Onder het
motto ‘wonen aan het water’ maakt het oostelijk havengebied zich op voor een tweede
leven, deels ten koste van de vroegere bebouwing. In het dynamische havenbedrijf
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is het stoomtijdperk definitief voorbij. Wie uit die periode nog een pakhuis in originele
staat wil zien, moet snel zijn.
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Overzicht van in 1982-83 geïnventariseerde ‘grote pakhuizen’ uit de periode
1835-1940 te Amsterdam-Centrum
Bouwjaar
183839

Adres

Naam

Architect OpdrachtgeverOpmerkingenBron

Entrepot
85

Magazijn CWM
West
Klijn &

Rijksentrepot gesloopt
1983

Het Huis,
Oud

183839

Entrepot
86

Magazijn CL de
Oost
Leeuw

idem

nog in
gebruik

en Nieuw
1915,
321-327

183839

Entrepot
87-98

Twaalf
maanden

idem

idem

188081

Houtmankade Houtman AL van
26-30b/
v/h Europa Gendt
Nova
Zemblastraat

188385

O.
Europa/
Handelskade Azië/
15-19
Afrika

Wv
NV
Lookeren Handelskade
Campagne
&E
Confeld
von
Felbert

1887

Entrepot
3-12A

dir.
Entrepot

1892

O.
Wilhelmina
Handelskade
29

189395

O.
Amerika/ H Moen & Blauwh.veem verb. tot BWT6127
Handelskade Australië G van
koelhuis
25-27
Arkel(?)
Amerika
na brand
vervangen
(1952-58)

idem

AvGriethuysen graanpakhuis BWT
Purperh.veem verbouwd 29743
tot
tabakspakhuis
1984 tot
woon-app.
div. malen
verbouwd
na brand
vervangen
(1914 AJ
Joling en ±
1955 weer
vervangen)
deels
verbouwd

Entrepotdienst

CERES
11389
BWT
4228

BWT
19591

Vriesseveem diverse
CERES
malen
11389
verbouwd
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189496

Hoogte
Sibilla
Kadijk
143c-145/
Nieuwe
Vaart

HH
Baanders

189596

Hoogte
Kadijk
23-25/
Niewe
Vaart

1895

Houtmankade Laboean/
20-24
Bindjeij/
Medan

WHamer

189699

Westerdoksdijk silo
52
Korthals
Altes

JF
JP
Klinkhamer Korthals
AL van
Altes
Gendt

aanwijzingsvoorstel CERES
tot
10172
beschermd
monument

189699

v.Diemenstraat Oranje
10-12
Nassau

R en F
Kuipers

verbouwd BWT 798,
tot
25914
kantoren/
wonen/
theater 't
Veem

1899190

Cruquiusweg Maandag/ Gemeentedienst Gemeentedienst 1989-91 CERES
Dinsdag; Handelsinr./PW Handelsinr. verbouwd 3027/
tot
BWT30330
woon-appart.

1899190

Cruquiusweg Woensdag/ idem
Donderdag/
Vrijdag/
Zaterdag

1899190

Realengracht Anna
11-12
Helena

Oost-Indië H Moen
na 1905
Nova
Zembla
IJsland

JTas Ezn/ 1911
BWT
Vriesseveem verbouwd 3440,
door G
19931
van Arkel
(thans
Groen
Links en
offsetrotatie)
Wilhelminaveem div. verb. CERES/
o.a.
BWT
koelpakhuis 1001
tbv
Vriesseveem
nu o.a. De
Hoogte
Deli-Mij.

Ned Veem
(v/h
Bonthoedenen
Klapmutsenveem

idem

uitgebreid BWT
met Nova 34685
Zemblastr
4-6 Deli/
Langkat/
Serdang
thans
wonen en
kantoor

idem

J van Looy Wilhelminaveem gesloopt
1983
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idem

CERES/
BWT15526

190204

Cruquiusweg Zondag

Gemeentedienst Gemeentedienst 1991 in
Handelsinr. Handelsinr. verbouwing
in overleg tot woonmet
appartementen
Pakhuism.
Thee

1902

Hoogte
Kadijk
51-53

d'Peliekaan J van Looy NedVeem verbouwd CERES
1989 tot 3440
woon-appartem.

1903

Plantage
Doklaan

Douaneloodsen

191213

v.Diemenstraat Wampoe/ WHamer
8
Begoenit/
Nintjirim/
Belawan/
Petani/
Pertjoet/
Koelit

Deli-Mij.

191314

v.Diemenstraat Koningin G van
6
Emma
Arkel

Vriesseveem verbouwd BWT24460
tot Y-Tech

1913

Realengracht Prinses
9-10
Juliana

Gebr. van Oranje
gesloopt
Gendt
Nassauveem 1983

CERES/
BWT15526

191619

O.
Uruguay
Handelskade
33

Dienst PW Gemeente nog in
voor Kon. gebruik
Holl.
Lloyd

BWT32094

1928

Zwanenburgwal
54-56

JB van
Loghem

SWeening gesloopt ± BWT30748
& Co betr. 1990
verbouw

1930

Prinsengracht
55-59

HAJ & J
Baanders

v/h GH
gesloopt
Bührmann's 1991
Papierhandel

BWT7040

1932

Taanstraat De
8/
Zoutkeet
Vierwindenstraat
2-8/
Zoutkeetsgracht
1-7

GJ Meyers Leydsch-Oranje gesloopt
Nassauveem 1989

BWT2330

193334

O.
de Zwijger J de Bie
Blauwhoedenveem nog in
Handelskade
Leuveling
gebruik
21
Tjeenk &
K Bakker

Douane/ gesloopt
Staatsspoormij. 1983

CERES
3027/
BWT
30330

CERES
2509

± 1988
BWT
verbouwd 21682
tot
bedrijfsverzamelgebouw
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Eindnoten:
*. Dit artikel is een aangepaste en uitgebreide versie van een intern kunsthistorisch advies dat
t.b.v. de Registratiecommissie van de Monumentenraad werd opgemaakt in het kader van de
inventarisatie en selectie van jongere bouwkunst (1850-1940) in Amsterdam binnen de
Singelgracht (zie de gelijknamige publicatie uit 1984).
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J. Finaly
Vijf Nederlandse kazernementen (1951-1953); nagenoeg onbekende
uitingen van het Nieuwe Bouwen
Eén van de omvangrijkste opdrachten in de Nederlandse naoorlogse
bouwgeschiedenis betrof de bouw van een serie van vijf kazernementen
in de periode van 1951 tot 1953. Bij de bouw van deze kazernementen
blijken achteraf bezien zowel stijl als ideologie van het Nieuwe Bouwen
een belangrijke rol te hebben gespeeld. Het is opmerkelijk dat in kringen
van architectuurhistorici en -critici tot nog toe geen aandacht is besteed
aan de bouw van deze kazernementen*.
Op grond van stedebouwkundige, architectonische, bouwtechnische en
organisatorische kenmerken kunnen de kazernementen als goede specimina van het
Nieuwe Bouwen worden beschouwd. Met name wat betreft functionaliteitsbeginselen
blijken er grote overeenkomsten te bestaan tussen het Nieuwe Bouwen en de bouw
der vijf kazernementen. Niettemin werd de in wezen op socialistische idealen
geïnspireerde architectuurbenadering van de architecten van het Nieuwe Bouwen
succesvol ingezet voor een zeer hiërarchisch gestructureerd en nauwelijks met
socialisme te associëren instituut als het leger.

Aanleiding tot de bouw
De bouw van de kazernementen moet worden geplaatst tegen de achtergrond van de
situatie begin jaren '50: de oorlog in Korea en de vrees voor een derde wereldoorlog.
De verplichtingen van Nederland ten opzichte van de NAVO-partners vorderden een
snelle uitbreiding van de troepensterkte met 15.000 man. Om deze troepensterkte te
kunnen opvangen werd besloten tot de bouw van vijf kazernementen in Nederland:
drie op de Veluwe (de Generaal Spoorkazerne ('51-'52) nabij Ermelo, de Generaal
Winkelmankazerne ('51-'52) nabij Nunspeet en de Luitenant Kolonel Tonnetkazerne
('51-'52) nabij Oldebroek), één in Drenthe (de Johannes Postkazerne ('51-'52) nabij
Steenwijkerwold) en één in Noord-Brabant (de Wilhelminakazerne ('52-'53) nabij
Ossendrecht). In nog geen twee jaar tijd moest de huisvesting voor 15.000 man (3000
man per kazernement) worden gerealiseerd.
Opdrachtgever was de Minister van Oorlog, opdrachtontvanger was het Centraal
Bouwbureau (C.B.B.) der Genie.1.

Permanente bouw
Bij aanvang van de ontwerpfase is discussie gevoerd tussen opdrachtgever en
ontwerpers over de vraag of de kazernes moesten worden gerealiseerd als
demontabele, semi-permanente of permanente bouw. Hoewel duurder, werd onder
andere om praktische redenen (betere bewoonbaarheid) besloten tot permanente
bouw, met dien verstande dat de gebouwen een grote mate van flexibiliteit ten aanzien
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van het gebruik zouden moeten krijgen. De vertrekken van de logiesgebouwen kregen
zodanige afmetingen, dat ze later eventueel ook lichte industrie zouden kunnen
huisvesten.

Het Bureau Ontwerpen van het C.B.B.
Er blijkt sprake te zijn geweest van een nieuw bouwbeleid bij het Centraal
Bouwbureau (C.B.B.) der Genie vanaf circa 1950. Sinds 1949 was de majoor der
Genie J.H. Hogendoorn belast met de leiding van het Bureau Ontwerpen van het
C.B.B. Hogendoorn was een genist wiens belangstelling voor architectuur en
stedebouw verder reikte dan het onderwijs dat de Koninklijke Militaire Academie
hem kon bieden. Daarom volgde hij van 1940 tot 1942 colleges bij ir. Th. van
Lohuizen, die als medewerker van de afdeling stadsontwikkeling in Amsterdam
bekendheid had gekregen door zijn inbreng in het Algemeen Uitbreidingsplan van
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Amsterdam. Op aandringen van Hogendoorn werd eind 1950 een aantal jonge
bouwkundig ingenieurs uit Delft onder de wapenen geroepen, te weten K.F.G. Spruit,
H.G. Bakker, J.C. Schmidt en O. Kok. Twee van hen hadden stedebouwkundige
studies gemaakt onder de Delftse hoogleraar C. van Eesteren. Daarnaast werd als
constructeur aangetrokken ir. A.D. Eeckhout, die op dat moment nog moest afstuderen.
Deze versterking van het Bureau Ontwerpen met voorstanders van functioneel bouwen
achtte Hogendoorn noodzakelijk, omdat het bureau tot die tijd slechts beschikte over
drie vrij traditioneel ingestelde architecten. Toen de opdracht voor de vijf
kazernementen kwam beschikte het bureau over een team eigentijdse ontwerpers.

Organisatie
In het bouwproces van de vijf kazernementen is voor het eerst gekozen voor de
organisatievorm van een bouwteam, waarbij de uitvoering reeds in de ontwerpfase
bij het bouwproces betrokken werd (afb. 1).2. In bepaalde mate was er natuurlijk altijd
al overleg tussen ontwerpers en uitvoerders, maar in dit bouwteam werd de interactie
tussen beide vanaf het begin geïnstitutionaliseerd. De korte tijd die beschikbaar was
om de vijf kazernementen te bouwen, was de reden voor het kiezen van deze
organisatievorm. Men kon immers niet wachten tot alle ontwerpen en werktekeningen
voltooid waren alvorens met de bouw te beginnen. Door de productie van alle
werktekeningen te delegeren naar de aannemers en de adviezen van de uitvoering in
de ontwerpen te integreren kon vroegtijdig worden begonnen met de bouw. Uitvoering
in regie, onder leiding van een bouwteam, was dan ook de enige mogelijkheid het
werk op tijd te kunnen verwezenlijken.3.
Hier doet zich een interessant onderscheid voor met de architecten van het Nieuwe
Bouwen van vóór de oorlog. Dezen hadden een duidelijke voorkeur voor teamwork
bij het ontwerpen. (Het ontwerp van Nagele kwam in de jaren '50 nog in een team
tot stand). Hoewel zij collectiviteit in de ontwerpfase propageerden, kan de
organisatievorm van het bouwproces als geheel traditioneel worden genoemd, omdat
de uitvoering los stond van het ontwerp (afb. 2). Aannemers, installateurs en
constructieadviseurs deden pas ná de ontwerpfase hun intrede in het bouwproces.4.

Stedebouwkundige principes
De ontwerpers van de vijf kazernementen streefden een heldere en duidelijke structuur
na. Om die te
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1 Schematische weergave van de organisatievorm bij een bouwteam (bron: Stichting Bouwresearch
Rotterdam, Werken met bouwteams. Een leidraad voor opdrachtgever, 1979)

2 Schematische weergave van de traditionele organisatievorm van een bouwproces (bron: Stichting
Bouwresearch Rotterdam, Werken met bouwteams. een leidraad voor opdrachtgevers, 1979)

verkrijgen werd voor alle vijf de kazernementen uitgegaan van drie basisgedachten:
terreinbestemming door middel van functiescheiding, een stedebouwkundige opzet
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als deel van een groter geheel - de omgeving - en het zoveel mogelijk hanteren van
een menselijke schaal.5.
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3 Schematische stedebouwkundige opzet van één der kazernementen '51-'53 met scheiding naar de
functies bevelvoering, wonen, ontspanning en materieel (foto uit N.V. Midden Nederland 1951-1953,
's-Gravenhage 1953)

Als functies werden onderscheiden: bevelvoering, wonen, sport, ontspanning en
materiële uitrusting (afb. 3).
De bevelvoering zetelt in het bureelgebouw, dat steeds op een representatieve
plaats is geprojecteerd binnen de kazerne en ten opzichte van de buitenwereld. Het
gebouw geeft uitzicht op het exercitieterrein met de vlag (afb. 4).
De woonfunctie vormt in elk kazernement het hart van de stedebouwkundige
compositie. Deze is ondergebracht in acht logiesgebouwen en een
keuken-eetzaalcomplex per kazernement. De logiesgebouwen zijn zoveel mogelijk
noord-zuid georiënteerd, hetgeen werd bepaald door de toepassing van een
ontsluitingsstelsel met middencorridors. De woonfunctie werd voorts verbeterd door
bijvoorbeeld geen losse privaten meer te bouwen (zoals in het verleden gebruikelijk
was), maar deze in de logiesgebouwen te situeren. Ook voor de maaltijden werd een
eigentijdse, hygiënische oplossing gekozen. In het keuken-eetzaalcomplex konden
de manschappen door middel van een efficiënt cafetariasysteem de maaltijden
gebruiken. (In eerder gebouwde kazernes moesten de manschappen bij een gaarkeuken
hun maaltijd halen en deze vervolgens consumeren in de logiesvertrekken).
Ontspanning vindt plaats in het ontspanningsgebouw

Jaarboek Monumentenzorg 1991

81

4 Stedebouwkundige situatie van het kazernement te Ossendrecht (Wilhelminakazerne) 1952, met een
duidelijke functiescheiding in een compacte opzet (foto uit N.V. Midden Nederland 1951-1953,
's-Gravenhage 1953)

(met twee kantines en een film/toneelzaal), sport wordt beoefend in het
gymnastiekgebouw en op de sportvelden die aan de rand van de kazernementen
liggen.
De materiële uitrusting is ondergebracht in een reeks garages en magazijnen, die
zo dicht mogelijk bij de oefenterreinen is gesitueerd.
De overige functies zijn ondergebracht in gebouwen, waarvan de situering door
de functie is bepaald, bijvoorbeeld het wachtgebouw dat natuurlijk steeds bij de
ingang ligt, danwel door de mogelijkheid de stedebouwkundige opzet te
verlevendigen, bijvoorbeeld de situering van het lesgebouw.6.
De omgeving waarin de kazernementen moesten worden geplaatst, bepaalde voor
een groot deel de stedebouwkundige invulling. Door de wens de stedebouwkundige
opzet te integreren in de bestaande omgeving ontstonden bij de vijf kazernementen
vijf verschillende situaties. In sommige gevallen werd een zeer heldere opzet bereikt,
zoals in Ossendrecht (afb. 4). In andere gevallen was een minder compacte opzet
noodzakelijk. Veel aandacht werd besteed aan het zoveel mogelijk sparen van
natuurschoon en de inpassing van de stedebouwkundige situatie daarin. Mede hierdoor
loopt de situatie van de gebouwen uiteen bij de verschillende kazernementen. Het
kazernement te Nunspeet is hiervan een voorbeeld (afb. 5). Daar werd een plan
gerealiseerd waarbij de gebouwen zodanig zijn gegroepeerd, dat het kazernement
geen storend element in het fraaie landschap vormt. De logiesgebouwen zijn in een
oplopende reeks geplaatst tegenover een bosrand waarin de bijgebouwen zijn
gesitueerd.7.
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Om de schaal van de complexen in de hand te houden, werd verdiepingbouw
toegepast. De meeste gebouwen kregen een hoogte van twee of drie bouwlagen. Zo
werden betere stedebouwkundige oplossingen mogelijk (er was minder
terreinoppervlak benodigd) en werden kosten bespaard.8.
Hoezeer de stedebouwkundige opzet van de kazernementen '51-'53 aansloot bij
de grondslagen voor een moderne stedebouw, zoals die door C.I.A.M. (Congrès
Internationaux d'Architecture Moderne) werden gepropageerd in de jaren '30, wordt
hier nog eens geïllustreerd aan de hand van de door C. van Eesteren in 1935 treffend
beschreven uitgangspunten:
- ‘De stedebouwkundige opzet van een gebied moet
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5 Stedebouwkundige situatie van het kazernement te Nunspeet (Generaal Winkelmankazerne) 1951,
waar de natuur noopte tot een minder compacte opzet (foto uit N.V. Midden Nederland 1951-1953,
's-Gravenhage 1953)

6 Stedebouwkundige situatie van één der Boostkazernes (de Ernst Casimirkazerne te Roermond)
1939, met een opzet, bestaande uit een U-vormig poort/wachtgebouw, drie woonpaviljoens, twee
privaten en een keukengebouw (tekening J. Finaly 1991, naar een kopie van een ontwerptekening
aanwezig in het Gemeentearchief Roermond)

als een deel van een groter, ertoe behorend, gebied worden bezien (streek-, stads-,
wijkplan)’.
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- ‘Aan de basis van de opzet moet een juiste keuze staan van ligging en omvang
van de afzonderlijke gebieden voor wonen, werken, recreatie en verkeer, zowel ten
opzichte van elkaar als van het te scheppen geheel’.
- ‘Bij alle plannen en maatregelen ter verwerkelijking van een functionele stad of
uitbreiding, moeten de menselijke schaal en de behoeften van de mens de
uitganspunten zijn.’9.

Breuk met de traditie
De stedebouwkundige benadering die bij de bouw van deze kazernementen is
toegepast, kan revolutionair worden genoemd in de geschiedenis en traditie van de
Nederlandse kazernebouw. Hoe nieuw deze stedebouwkundige aanpak was vergeleken
bij eerdere vormen van kazernebouw, blijkt bijvoorbeeld uit een vergelijking met de
zestien in serie gebouwde grensbataljonkazernes uit 1938/1939. Bij deze zestien
kazernes - ook wel Boostkazernes genoemd naar de kapitein der Genie A. Boost, die
het basisontwerp voor de serie leverde - stond de stedebouwkundige opzet vast (afb.
6).10. Hoewel ook bij deze kazernes paviljoenbouw werd toegepast, waarbij
verschillende functies in verschillende gebouwen werden ondergebracht, werden de
losse gebouwen steeds op vergelijkbare wijze ten opzichte van elkaar gerangschikt:
een groot Uvormig wachtgebouw sloot de kazerne aan de voorzijde van de
buitenwereld af, daarachter lagen in een vast patroon de woonpaviljoens, de losse
privaatgebouwen en het keukengebouw. De vaste rangschikking van de losse
onderdelen leidde per
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7 Vooraanzicht en opstand van het bureelgebouw van één der kazernementen '51-'53 (foto uit N.V.
Midden Nederland 1951-1953, 's-Gravenhage 1953)

definitie tot een vergelijkbare stedebouwkundige oplossing die bij alle Boostkazernes
werd gerealiseerd. Het stedebouwkundige ontwerp werd niet geïntegreerd in de lokale
omgeving. Er was dus in principe één oplossing (ontwerp) voor zestien opgaven
(kazernes).
Bij de vijf kazernementen '51-'53 werd per geval naar een specifieke
stedebouwkundige oplossing gezocht, waarbij het ontwerp werd aangepast aan de
lokale omgeving. Hier gaven vijf opgaven dus aanleiding tot het zoeken naar vijf
oplossingen, waardoor ieder afzonderlijk geheel een meerwaarde had ten opzichte
van de som der (standaard)delen. Overigens schreef de toenmalige kapitein der Genie
W.M. Dudok al in 1914 een artikel in het Bouwkundig Weekblad (‘Over modernisme
en militaire bouwkunst’) waarin hij pleitte voor een samenhang tussen plattegronden
en gevels in de kazernebouw.11. Die samenhang kon zijns inziens alleen worden
bereikt door de verschillende functies in verschillende gebouwen onder te brengen.
De later zo bekend geworden architect brak reeds toen een lans voor een benadering
op functionele grondslag.

Architectonische principes
Om invulling te geven aan de functionalistische stedebouwkundige structuren, kozen
de ontwerpers van de vijf kazernementen voor een zakelijke architectuur die open,
strak en helder was (afb. 7).12. Algemene karakteristieken van het exterieur van de
gebouwen zijn de glasgevel in een skelet van beton, staal of hout, een geaccentueerde
dakrand van het platte dak door middel van een overstek, dit alles geplaatst tussen
betonnen, danwel bakstenen kopgevels.
De circa 100 meter lange logiesgebouwen zijn opgetrokken uit beton- of
staalskeletten (afb. 8). De langsgevels zijn zodanig met houten glaspuien gesloten,
dat er venster- en puistroken ontstaan. De dakrand van het platte dak steekt iets over,

Jaarboek Monumentenzorg 1991

de kopgevels zijn van baksteen. De trappehuizen zijn herkenbaar aan de terugliggende
ingangspartijen met daarboven schokbetonpuien. In de andere gebouwen zijn
vergelijkbare vormgevingsprincipes terug te vinden, zoals bijvoorbeeld in het
officierslogiesgebouw (afb. 9).
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8 Aanzicht en plattegrond van een logiesgebouw van één der kazernementen '51-'53 (foto uit N.V.
Midden Nederland 1951-1953, 's-Gravenhage 1953)

9 Aanzicht van het officierslogiesgebouw van één der kazernementen '51-'53 (foto uit N.V. Midden
Nederland 1951-1953, 's-Gravenhage 1953)
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10 Drie constructiesystemen werden bij de bouw van de logiesgebouwen toegepast: in Nunspeet,
Steenwijkerwold en Ossendrecht een in het werk gestort betonskelet (links), in Ermelo een
montageskelet van geprefabriceerde betononderdelen (midden), in Oldebroek een staalskelet (rechts)
(foto uit N.V. Midden Nederland 1951-1953, 's-Gravenhage 1953)

Gesteld kan worden dat het uitgangspunt voor de ontwerpers, namelijk
functionaliteit, heeft geleid tot een volkomen andere vormgeving dan we voorheen
in de kazernebouw zagen.13. Er is getracht geen symmetrie toe te passen in het exterieur
en indien symmetrie al de meest functionele oplossing bood, dan was deze in elk
geval niet dominant. Ook in dit opzicht kwamen de vormgevingsprincipes overeen
met hetgeen door C.I.A.M. was geformuleerd: symmetrie werd als een overleefd
vormgevingsmiddel beschouwd, dat zich niet verdroeg met een functionele groepering.

Bouwtechnische aspecten
Bij de bouw van de vijf kazernementen is niet geschuwd moderne materialen (beton,
gewapend beton, staal, veel glas, maar ook relatief onbekende materialen, zoals
Durisolplaten) toe te passen. Ook werden moderne bouwmethoden aangewend, zoals
skeletbouw, prefabricage en montagesystemen. Gedwongen door de onmogelijkheid
één bepaald constructiesysteem toe te passen voor alle veertig logiesgebouwen
vanwege materiaalschaarste, werden drie verschillende systemen toegepast: in
Nunspeet, Steenwijkerwold en Ossendrecht een in het werk gestort gewapend
betonskelet, in Ermelo een montageskelet van geprefabriceerde betononderdelen, in
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Oldebroek een staalskelet (afb. 10). Uiteraard vergde deze ongelijkheid van
constructiesysteem meer ontwerptijd, maar daartegenover stond het voordeel ervaring
op te doen met de invloed van het systeem op de bouwtijd en de kostprijs.14.
Standaardisatie (één van de stokpaardjes van de architecten van het Nieuwe
Bouwen) werd ook hier aanvaard om in korte tijd het omvangrijke project zo
goedkoop mogelijk te verwezenlijken.15.
De gerealiseerde oplossingen bij de kazernementen getuigen van een
welwillendheid van ontwerpers en opdrachtgever ten opzichte van de moderne
techniek, iets waarvan bij de vooroorlogse kazernebouw nog geen sprake was.

Consequenties van de bouw der vijf kazernementen voor de ideologie en
appreciatie van het Nieuwe Bouwen
Dat het feitelijk inzetten van de principes en uitgangspunten van het Nieuwe Bouwen
in de kazernebouw succesvol geschiedde, is niet verwonderlijk. Het leger is immers
bij uitstek een instituut waarbinnen gestreefd wordt naar een functionele en zo efficiënt
mogelijk verlopende bedrijfsvoering. Met de toepassing van het Nieuwe Bouwen in
de kazernebouw hebben echter de ideologie en de appreciatie van het Nieuwe Bouwen,
wat betreft haar ‘socialistische’ gehalte een flinke deuk opgelopen. De bij uitstek
geschikte uiting van de op socialistische idealen gebaseerde architectuurbenadering
van het Nieuwe Bouwen, de sociale woningbouw, gaf immers vanaf de jaren '30
aanleiding tot heftige polemiek en ondervond vaak weinig waardering bij de
bewoners.16.
Misschien moet men in de toekomst het meermaals falen van het Nieuwe Bouwen
in de sociale woning-
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bouw erkennen en het slagen ervan in soms niet voorziene sectoren, zoals
kazernebouw, aanvaarden en ook waarderen.
Een andere verklaring voor de geslaagde toepassing van het Nieuwe Bouwen bij
de bouw van de vijf kazernementen kan gelegen zijn in het feit dat de ontwerpers
zowel vorm als inhoud van het Nieuwe Bouwen konden overnemen. Het loskoppelen
van vorm en inhoud leidt immers maar al te vaak tot contradictoire, controversiële
of onbegrijpelijke architectuur.

De vijf kazernementen: monumenten van de toekomst?
In een tijd waarin de Europese troepensterkte eerder af dan toe zal nemen, rijst de
vraag naar de toekomst van de Nederlandse kazernes. De toekomst van veel kazernes
die binnen de bebouwde kom liggen, is wankel en onzeker. Zij voelen steeds vaker
de hete adem in hun nek van naar ruimte hongerende gemeenten. De Oranje
Nassaukazerne in Amsterdam en de Willem III-kazerne in Amersfoort zijn nog
relatief goed uit de strijd gekomen, met hun herbestemming tot woningbouw. Drie
Utrechtse kazernes daarentegen zijn reeds geamoveerd: de Van Sypesteyn- en
Knoopkazerne ten behoeve van het plan Hoog Catharijne, de Hojelkazerne nog
onlangs ten behoeve van city-vorming. Over de toekomst van de Ripperdakazerne
in Haarlem en enkele ‘Boostkazernes’ discussieert men momenteel.
Vooralsnog is de bedreiging voor de vijf kazernementen '51-'53 niet zo groot. Ze
zullen niet zo snel in aanmerking komen voor herbestemming, vanwege hun grote
opnamecapaciteit, de directe aanwezigheid van grote oefenterreinen en vanwege hun
ligging buiten de bebouwde kom. Of de destijds ingebouwde flexibiliteit ten aanzien
van het gebruik in de toekomst nog zijn waarde zal hebben, is nog maar de vraag.
In dit artikel is getracht het belang van de vijf Nederlandse kazernementen '51-'53
aan te tonen. Ze verdienen in de toekomst minstens de áándacht van monumentenzorg,
omdat zij beschouwd kunnen worden als specimina van het Nieuwe Bouwen,
daarenboven als eerste toepassing van het Nieuwe Bouwen binnen de Nederlandse
kazernebouw.
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Leo van der Meule
Hoe simpel is de eenvoud? Villa Windlust te Leidschendam
Deze bijdrage is gewijd aan villa Windlust te Leidschendam. Aandacht
zal worden gegeven aan de datering, de plaats van het huis in de
kunstgeschiedenis en de bouwgeschiedenis. Op het moment van schrijven
van dit artikel lag juist een restauratie-plan, het derde inmiddels, ter visie.
Dat plan brengt meteen de volgende vraag te berde: hoe eenvoudig, - in
de zin van simpel, gemakkelijk - laat zich een eenvoudig, - in de betekenis
van spaarzaam gedecoreerd en vormgegeven - pand restaureren? Juist een
sober uitgevoerd huis als Windlust vergt een verfijnde wijze van
restaureren, willen de in het huis aanwezige historische kwaliteiten niet
verloren gaan.*.

Villa Windlust, bouwheer en bouwjaar
In zijn boek over buitenplaatsen langs de Vliet concludeerde de Voorburgse
amateur-historicus Voorhoeve dat villa Windlust in 1794 gebouwd moest zijn.1. Hij
nam dit aan op grond van het feit dat de toenmalige eigenaar, Jan Anthonie Prijn, in
voornoemd jaar een hypotheek afsloot groot f 15.000,-. Dit geld zou gebruikt zijn
om het huis en de twee daarbij behorende houtzaagmolens te herbouwen. Voorhoeve
werd nog in dit vermoeden gesterkt door de aanduiding ‘voor enige jaren geheel
nieuw getimmerde achtkante houtzaagmolens’ in de veilingcatalogus die in 1801
van de villa werd opgemaakt.2. De houthandel en -zagerij kwamen namelijk te koop
te staan na het overlijden van Prijn op 21 oktober 1801. Afgezien van de vraag of
van dat bedrag zowel de molens als het huis kunnen zijn betaald, dienden de vijftien
mille vrijwel zeker om de achterstand in aflossing van de schuld van Prijn aan de
Delftse Jan Breur, groot oorspronkelijk f 50.000,- in te lopen.3. Ook kan het geld
gebruikt zijn voor het financieren van een of andere zakelijke transactie. De
bouwdatum van Windlust laat zich hier niet waterdicht mee aantonen.
Het huwelijk dat Jan Anthonie Prijn op 18 augustus 1778 in de Voorschotense
kerk sloot met Stephana Zoodaar (Sodaer, Zodaer, Zodaar, Sodar) biedt een beter
aanknopingspunt voor het antwoord op de vraag: wanneer en door wie is Villa
Windlust gebouwd? Zij was de dochter van de welvarende Haagse meester-timmerman
en schrijnwerker Arnoldus Theodorus Zoodaar. Prijn wordt in de bronnen, net als
zijn schoonvader, vermeld als houtkoper en -zager, echter niet als timmerman of
meubelmaker. Zoodaar daarentegen was een tijdlang gezel en legde in 1757 en 1759
zijn meesterproeven af voor respectievelijk timmerman en schrijnwerker.4.
Vervolgens ontwikkelde Zoodaar zich tot houtkoper, aannemer en architect, een
voor die tijd niet ongebruikelijke gang van zaken. Als architect/ aannemer zien we
hem in de jaren zestig aan het werk aan enkele huizen direct naast de huidige artotheek
op de Denneweg, aan het hofje van Severie (1768) aan het Noordeinde, beide in Den
Haag en later aan villa Windlust te Leidschendam5. (afb.1). Het is nu nog te vroeg
om enige vergelijking te trekken met de praktijken van Zoodaar in Den Haag en zijn
vakbroeder Jan Smit in Amsterdam.6.. Dat een niet onbelangrijk deel van de
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18de-eeuwse bouwpraktijk moet zijn uitgevoerd door ‘timmerbazen’ als Zoodaar en
Smit lijkt echter zeer waarschijnlijk.
ArnoldusTheodorus Zoodaar leefde van 10 oktober 1734 tot 16 september 1800. Hij
was zondermeer een kleurrijke en boeiende figuur, die zijn leven lang het ene gat
met het andere dichtte. Hij verzeilde in een vechtpartij en zag er ook niet tegenop
een notaris in de arm te nemen om een opponent voor schele uit te laten maken.7..
Daarnaast

Jaarboek Monumentenzorg 1991

88

1 Het door Zoodaar ontworpen en gebouwde Hofje van Severie, A.D. 1768, Noordeinde 102-120 te
Den Haag (foto auteur).

naast vond hij nog tijd voor het verhandelen van hout, het ontwerpen van huizen,
bouwen, taxeren, kopen en verkopen ervan. Deze zaken zouden hem uiteindelijk
geen windeieren opleveren.
Opgeklommen en in goeden doen geraakt, wil Zoodaar meer overeenkomstig zijn
nieuwe status wonen en de benauwde atmosfeer van het achttiende-eeuwse Den Haag
ontvluchten. Hij kijkt rond in de omgeving van de stad en brengt in het voorjaar van
1768 een (te laag) bod uit op de buitenplaats Vischvliet in de Tedingerbroekpolder
onder de Banne van Stompwijk. Later dat jaar grijpt hij zijn kans en koopt hij zich
in bij de houthandel en - zagerij te Veur, die op dat moment bestierd wordt door
Martinus van Oorden in naam van diens moeder de weduwe Elizabeth van Speyck.8.
Het contract wordt op 18 maart 1769 enigszins gewijzigd. Met betrekking tot Zodaars
huisvesting wordt bepaald dat hij, ingaande 1 mei 1769, voor zes jaar in het oude
huis van Elizabeth van Speyck mag gaan wonen. Hij mag om niet hout uit de negotie
gebruiken om de klaarblijkelijk niet beste woonstee op te knappen. Leeft de oude
vrouw in 1775 nog, dan moet Zodaar het huis weer ontruimen.9.
Zoodaar laat zich in deze affaire kennen als een gewiekst zakenman, die een koopje
zeker niet liet lopen. De waarschijnlijk enigszins naïeve Martinus van Oorden neemt
voor deze transactie genoegen met f 2000,- een laag bedrag, ook in die dagen. Moeder
van Speyck denkt er echter anders over. Op 4 september 1769 zit ze, kennelijk
spinnijdig, bij de notaris en herroept het door haar zoon afgesloten contract als zijnde
‘onwaer en onbestaanbaar’ en verbiedt haar zoon hiertegen te ageren. Zoodaar moet
haar nu f 5975,- betalen en hij kiest eieren voor zijn geld.10. We zien hem tenminste
van deze datum af in allerlei documenten opduiken als wonende te Veur aan de
Leidschen Dam.
Dan komt Prijn in beeld. Op 25 mei 1779 bevindt hij zich met Zoodaar bij notaris
Samuel Arnoldus Prijn te Delft om zich bij zijn schoonvader in te kopen. Martinus
van Oorden is dan al van het toneel verdwenen. Zijn aandeel in het bedrijf is
vermoedelijk overgenomen door ene Jan Breur uit Delft. Een man die zich verder
niet met het bedrijf bemoeit, zo blijkt wel uit het contract. Hij treedt vermoedelijk
alleen op als geldschieter. Prijn en zijn schoonvader wonen beiden in Veur, maar
niet in hetzelfde huis. Dat weten we omdat nadrukkelijk vermeld staat dat de kas van
de houthandel bewaard wordt in het huis van Zoodaar. Die woont inmiddels in ‘het
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verleden jaar nieuw opgebouwde huis’ dat naast het oude huis staat, waarin Prijn
zolang gaat wonen.11. Deze pas gebouwde woning is het fonkelnieuwe Windlust.
Zoodaar kon een dergelijk huis zeker ontwerpen en bouwen, zoals de hiervoor
genoemde bouwwerken hebben bewezen. Er is echter nóg een overtuigende reden
Zoodaar als geestelijk vader van villa Windlust aan te wijzen. Het huis was
ongetwijfeld ook toen een bouwwerk van enige omvang. Vrijwel iedere spijker,
iedere plank die door Zoodaars handen is gegaan, is in het uitstekend geordende en
bewaard gebleven Haags notarieel archief terug te vinden. Van Windlust geen punt,
geen komma, geen enkel spoor. De reden hiervoor is even logisch als onthullend:
Zoodaar ontwierp en bouwde Windlust voor zichzelf en had dus geen contract nodig.
Lang zal Zoodaar niet genieten van zijn schepping,
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al omstreeks 1783 verhuist hij naar Zoeterwoude en gaat Prijn met zijn gezin in
Windlust wonen.
Zoodaar zal uiteindelijk al zijn kinderen overleven. Zo sterft, na twee jaar
verpleging te Beverwijk in een inrichting voor geesteszieken, zijn dochter Stephana
op 10 december 1795.12. Zij was de vrouw van Jan Anthonie Prijn. Proberen we ons
zijn situatie voor te stellen: zou een man wiens vrouw ziek is en die hierom
ongetwijfeld verdriet en zorg ervaart, overgaan tot een grootscheepse verbouwing
van zijn huis? Een huis bovendien dat op dat ogenblik nog als ‘onlangs gebouwd’
werd beschouwd en prima aan zijn ruimte-behoefte, het echtpaar had drie kinderen,
voldeed? Het lijkt op zijn zachtst gezegd onwaarschijnlijk en een reden temeer de
bouwdatum van Windlust op 1778 te bepalen.

Villa Windlust, een vroeg voorbeeld van neo-classicisme in Nederland
Villa Windlust kan gezien worden als een toonbeeld van ‘edele eenvoud’. Het
rechthoekige huis is per gevelvlak volmaakt symmetrisch. De zeven traveeën brede
voorgevel is geheel vlak met het accent op het midden in de vorm van de deurpartij
met een bescheiden bordes daarvoor. De deur met eenvoudig bovenlicht wordt omlijst
door in hout

2 Vooraanzicht Villa Windlust voorjaar 1989 (foto L.v.d. Meule sr.).

uitgevoerde, geblokte pilasters met een hoofdgestel. Vijftienruits schuifvensters
voorzien de begane grond van daglicht terwijl de verdieping slechts halfhoge zesruits
schuifvensters bezit. Een forse kroonlijst omvat de voor- en zijgevels (afb.2). Het
huis moet ongetwijfeld tot één van de vroege voorbeelden van het neo-classicisme
in ons land worden gerekend.
Waar Zoodaar zijn kennis omtrent deze bouwstijl heeft opgedaan, is niet met
zekerheid na te gaan. Behalve de reeds genoemde opleidingen tot schrijnwerker en
timmerman is niets bekend van enig theoretisch of tekenkundig onderricht, noch van
een mogelijke leermeester.
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Het is niet ondenkbeeldig dat hij, bekend als hij was in Den Haag, kennis heeft
genomen van het werk van de architecten rondom het stadhouderlijk hof. De bouw
van Windlust valt net tussen het overlijden van Pieter de Swart en het op de voorgrond
treden van F.L. Gunckel en diens ontwerp voor het nieuwe stadhouderlijke kwartier
en de uitbreiding van het Binnenhofcomplex.13.
In een andere mogelijkheid wordt voorzien door zijn activiteiten als houthandelaar.
Het is bekend
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dat Zoodaar soms ver Zuid-Duitsland inreisde om hout uit te zoeken en aan te kopen
voor zijn handel.14. Daar schoot het neo-classicisme eerder wortel dan in Nederland.
Sluitend te bewijzen maar evenmin ondenkbaar is het niet, dat hij tijdens zijn
werkreizen om zich heen kijkend, in deze contreien voorbeelden zag, die hij later in
het ontwerp van zijn eigen huis verwerkte.
Ook dat maakt Windlust bijzonder: het huis is in zijn vormgeving en indeling een
zuivere uitdrukking van de opvattingen over juist en eigentijds bouwen van een
meester-timmerman/architect uit die periode. Niet gehinderd door enige wens van
welke opdrachtgever dan ook kreeg dit huis, binnen het oeuvre van Zoodaar, ongewild
iets van een ‘zelfportret’. Een compromisloze bouwkundige handtekening in steen
en hout langs de oever van de Vliet. Los van de smaak en de inspiratie hebben twee
andere aspecten het uiterlijk en de inrichting van het huis medebepaald: de
vermoedelijk niet al te ruime beurs van Zoodaar en de gebruikseisen. Dit laatste uit
zich ondermeer door de binding van het shuis met het nabij gelegen houtzaagbedrijf.
De, relatief beperkte, financiële middelen laten zich aflezen uit de al eerder genoemde
veilingcatalogus. Er is hier weliswaar sprake van behangen vertrekken, maar van
stucwerk, marmer of wat dies meer zij wordt niet gerept. Het heeft er veel van weg
dat Zoodaar vooral naar buiten toe indruk heeft willen maken met zijn woning aan
het water. Want hoewel hij aan hout geen gebrek moet hebben gehad, heeft hem dit
niet belet om de achterzijde van het huis niet rijker uit te voeren dan strikt
noodzakelijk: de kroonlijst bestaat hier uit niet meer dan een eenvoudige gootlijst.

Windlust sinds 1778
Nadat, zoals gezegd, Zoodaar naar Zoeterwoude was verhuisd, werd het huis bewoond
door Jan Anthonie Prijn en zijn gezin. Prijn stierf op 21 oktober 1801 op Windlust.
Zijn weduwe, Maria Suzanna Loncq, met wie hij sinds 1797 gehuwd was, liet door
de Leidse notaris Thomas van Bergen een boedelbeschrijving maken. Hierin wordt
de uitmonstering van de met name genoemde vertrekken uitvoerig beschreven.
Tevens blijkt er sprake te zijn van een droogschuur, een oude en een nieuwe koepel,
een stal en een koetshuis. Tezamen met het, eveneens uitvoerig beschreven
houtzaagcomplex, moet dit een indrukwekkend geheel zijn geweest. De beschrijving
werd gemaakt met het oog op de voorgenomen veiling van het huis. Dit gebeurde
op 14 december 1802. Windlust werd voor f 27.200,- verkocht aan A.G. van der
Schooren.15.
Over het verdere verloop van de geschiedenis van Windlust kunnen we kort zijn.
Dit is er één van verbouwingen en relatieve achteruitgang van het huis en zijn
welstand. In 1919 werd het opgesplitst in twee woningen. Door jarenlange
verwaarlozing verslechterde de toestand en in 1989 vroeg de toenmalige eigenaar
een sloopvergunnning aan. Deze werd geweigerd en sindsdien wordt er door de
nieuwe eigenaar gewerkt aan restauratieplannen. Van het eertijds bloeiende
houtzaagbedrijf resteert nagenoeg niets meer. Onlangs is de molen ‘De Salamander’
herbouwd. Hiermee is de historische stedebouwkundige situatie aanmerkelijk
verbeterd, temeer daar de herbouwde ‘Salamander’ zich vrijwel exact op dezelfde
plaats bevindt als eertijds ‘De Hoop’.
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De oorspronkelijke indeling en wat daarvan resteert
De oorspronkelijke opzet van het huis was eenvoudig en doorzichtig.
De iets boven het maaiveld gelegen begane grond werd in oorsprong in een linker
(zuid)zijde en rechter(noord)zijde gedeeld door de brede gang achter de grote
voordeur. In de linkerhelft bevonden zich de voorkamer, grote kamer geheten in de
boedelbeschrijving, en de achterkamer, die vermoedelijk als eetkamer gebruikt werd.
Op de scheidingsmuur van de beide vertrekken bevond zich rug-aan-rug een schouw.
Deze aanleg is nog afleesbaar uit het metselwerk op de begane grond ter plekke en
tevens door de nog aanwezige schoorsteen op de eerste verdieping en het dak die
twee gescheiden rookkanalen herbergt (afb. 3).
In de rechterhelft bevond zich de trap naar de eerste verdieping. Deze bestond uit
twee tegengestelde steektrappen met ertussen een overloop of bordes. Dit geheel
steunde voor een deel op binnenmuurwerk en hing tevens aan de balklaag, die op
haar beurt weer rustte op de buitenmuren. Voorts werd deze helft van het huis gedeeld
door een gang, haaks gelegen op de middengang en uitkomend op wat men de
‘alledaagse’ buitendeur van het huis zou kunnen noemen. Door deze deur gaand,
was de heer des huizes het snelst op zijn werkplek, de molenwerf. Aan de achterkant
bevond zich de keuken, met een forse schouw. Tevens vermeldt Van Bergen hier
nog een ‘huishoudingkamer’, een ‘comptoir’ en een ‘provisiekamer’. Aan de
voorzijde, de Vlietzijde van het huis, lag de zogeheten paviljoenkamer. Dit vertrek
bood, met zijn vier grote vensters, uitzicht op een andere houtzaagmolen ‘De Hoop’,
de moestuin en de Vliet. Op de eerste verdieping heeft waarschijnlijk aan de
achterzijde van het huis een lange gang gelegen, die de verschillende (slaap)vertrekken
ontsloot. (In de
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3 Reconstructie van de plattegrond van de begane grond van Villa Windlust 1778-1801

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

zijgang naar noordgevel
paviljoenkamer
grote kamer
achterkamer
kinderkamer
huishoudingskamer
comptoir
keuken
provisiekamer
kelder (ingang)
grote middengang

boedelbeschrijving van 1801 is sprake van vier kamers.)
Tegenwoordig bestaat het dak uit twee afzonderlijke schilddaken waarvan de
constructie zeker niet de indruk wekt meer dan tweehonderd jaar oud te zijn. Wellicht
is deze in een latere tijd een keer vernieuwd.
Tenslotte moet de deels in steen overwelfde kelder genoemd worden die zich onder
de keuken, het comptoir en het linker deel van de grote trap bevindt, deze is
toegankelijk vanuit de grote middengang.
De wijzigingen waaraan Windlust in de loop der tijd onderhevig is geweest,
kenmerken zich zowel op de begane grond als op de verdieping door een toenemende
versnippering en opdeling van de vertrekken. Vooral de opsplitsing in twee woningen
is hieraan debet geweest. Hiertoe werd onder andere een aparte deuropening in de
voorheen volledig blinde zuidgevel gemaakt en kwam daarachter een smalle gang
met steektrap te liggen. Ook werd in de tweede helft van de vorige eeuw de deur
vanuit de grote middengang naar de voorkamer gedicht. Datzelfde lot overkwam de
deur in de achtergevel en enkele vensteropeningen. Binnen werden verlaagde, soms
zelfs zeer sterk verlaagde, plafonds aangebracht, al dan niet voorzien van inferieur
stucwerk. Ook de grote trap moest het ontgelden. Wat eens wellicht een proeve van
Zoodaars schrijnwerkerskunst geweest is, werd vervangen door een opengewerkte
spiltrap, uitkomend op de zijgang. Het gewicht werd, inclusief het wankele
ondersteunende metselwerk in halfsteens verband, afgeleid naar de keldervloer. Deze
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laatste was daarop vanzelfsprekend niet berekend, het gevolg was scheuring en
lekkage.
Zo veranderde Windlust van een overzichtelijk huis, waarin eenieder makkelijk
de weg kon vinden, in een labyrint (afb.4).
Het allerbelangrijkste element dat verloren ging, laat zich evenwel moeilijker
vastleggen in een plattegrond. We doelen hiermee op de werking van het zonlicht.
Ons inlevend in het oorspronkelijke huis zouden we willen stellen dat Zoodaar het
met de zon mee ontwierp. Vanaf zonsopgang baadde allereerst de paviljoenkamer
in het licht, midden op de dag tot in de namiddag overkwam dit de grote kamer en
de achterkamer werd beschenen door de ondergaande zon. De minst voordelige hoek
van de villa werd gebruikt voor de keuken en daaraan gerelateerde vertrekken.

Eenvoudigweg restaureren of eenvoudig wegrestaureren?
De restauratieplannen van dit gehavende monument langs de Vliet hebben nogal wat
voeten in de aarde gehad. Het plan dat van 28 juni tot en met 11 juli 1991 ter visie
heeft gelegen, is het derde opeenvolgende plan en zonder enige twijfel het beste plan
tot nu toe (**.). Toch is ook dit plan gebaseerd op een duidelijk gebrek aan kennis van
de oorspronkelijke indeling van het huis.
Het werd vervaardigd zonder voldoende voorkennis van het huis, waarbij voorbij
gegaan is aan essentiële zaken. Want hoewel dit huis op het oog
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4 Plattegrond bestaande toestand met twee gescheiden woningen. De muren aangeduid met A, B en
C zijn naar bij onderzoek gebleken is, niet dragend doch houten afscheidingen. (Overgenomen uit
het archief bouwen woningtoezicht der gemeente Leidschendam).

eenvoudig lijkt, blijkt ook hier weer hoe belangrijk het is om bij een te ondernemen
restauratie eerst een onderzoek, bouwhistorisch en liefst ook archivalisch, te doen.
In dit geval werd het onderzoek pas verricht nadat de plannen al waren gemaakt. Een
korte bespreking van het plan lijkt hier op zijn plaats (afb. 5). De kelder, gedeeltelijk
overwelfd, bleef op instigatie van Bouw- en Woningtoezicht der gemeente
Leidschendam, op het nippertje gespaard. Op de eerste verdieping komen slechts
vier of vijf grote vertrekken en twee ruime badkamers. Dit resulteert in helderheid
en ruimte; een eigentijdse invulling die deze bouwlaag geenszins schaadt. De twee
schilddaken worden vervangen door een enkelvoudige mansarde-kap met plat vlak.
Hoewel er geen aanwijzingen bestaan voor de oorspronkelijke kapvorm, schaadt dit
nieuwe dak het beeld niet. Bovendien is de zolder hierdoor beter bruikbaar en
toegankelijk.
Blijft over de begane grond. Hier dreigt naar onze mening een onjuiste beslissing
te worden genomen. Het enige positieve dat over deze aanpak te vermelden valt, is
het reduceren van het aantal vertrekken. Het plan steunt heel duidelijk op een centrale
gedachte: vanuit de woonkamer moet een optimaal uitzicht op de herbouwde
‘Salamander’ mogelijk zijn. Om dit te bereiken wordt echter de complete indeling
van het huis omgedraaid ten opzichte van de oorspronkelijke indeling en wat dat aan
verlies oplevert hopen we hierna uiteen te zetten.
Allereerst zal de positieve werking van het licht tot een minimum terug worden
gebracht. Het mooiste avondlicht bijvoorbeeld valt nu op een donkere bijkeuken en
in de keuken. In de geplande woonkamer zal vroeg het kunstlicht aan moeten. En
waarom is daar de enige nog aanwezige authentieke schouw weggepland? (afb.6).
Ook de deur in de noordgevel en de daarachter liggende gang, beide uit 1778, moeten
verdwijnen en Windlust krijgt er in plaats van een oorspronkelijke deur en
bovenliggend venster een paar blindnissen bij. De eerst sterk opengewerkte noordgevel
wordt hierdoor onmiskenbaar saaier. Merkwaardigerwijs blijft daarentegen het later
in de zuidgevel ingebroken deurtje behouden. De constructief slechte trap wordt
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vervangen, maar komt ook nu niet uit op de centrale gang. De nieuwe ingang naar
de kelder
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5 Plattegrond restauratieplan.
Het thans vigerende, maar vermoedelijk niet definitieve restauratieplan zoals in opdracht van Bohemen
Vastgoed BV door architect ir. J. Roos te 's-Gravenhage vervaardigd (tekening J. Roos).

komt onder deze trap, maar moet daartoe wel dwars door de gewelven heen
verwezenlijkt worden.
Een laatste punt van kritiek betreft het feit dat de indeling een aantal minder goed
verbonden ruimten laat zien. Enigszins aangedikt zou men kunnen stellen dat er
continu omgelopen moet worden om van het ene vertrek in het andere te komen,
terwijl juist de plattegrond uit 1778 zulke uitstekende aanknopingspunten biedt om
tot een eigentijdse indeling met een hoge historische belevingswaarde te komen.
Het zal de lezer duidelijk zijn dat de schrijver dezes een grotendeels reconstructieve
aanpak van deze woonlaag voorstaat (afb. 7). Met dien verstande dat hij de
scheidsmuur tussen v.m. grote- en achterkamer zou willen laten vervallen, evenals
de later aangebrachte deur en gang aan deze zijde van het huis. Zo ontstaat dan een
grote kamer met uitzicht op de Vliet respectievelijk de achtertuin/oprijlaan. De
ontbijtkamer wordt gerealiseerd in wat eertijds de paviljoenkamer was en is
gemakkelijk bereikbaar door de nog immer aanwezige keukendeur uit 1778. De gang
naar de noordgevel wordt teruggebracht tot een tochtportaal en de buitendeur blijft
gehandhaafd. Deze immers legt de ruimtelijke relatie tussen Windlust en de met veel
kosten en

6 Het voor de originele schouw geplaatste schouwtje, de oorspronkelijke schouwbalk bevindt zich
boven de kleine scherp zwart aftekenende kijkopening in de achterwand (foto auteur).

Jaarboek Monumentenzorg 1991

94

7 Plattegrond alternatief plan.
De door schrijver dezes voorgestane restauratie van de begane grond waarbij zoveel mogelijk de
oorspronkelijke indeling (zie afb. 3) als uitgangspunt werd genomen evenwel met in achtneming van
moderne bewoningseisen (tekening auteur 1991).

moeite herbouwde ‘Salamander’. De grote trap keert weer in zijn oorspronkelijke
vorm op de oude plaats terug en herkrijgt zo zijn waarde als oriëntatie en representatief
zwaartepunt in de overigens vrij kale gang. De oude keuken blijft keuken met behoud
van de grote schouw. De keldertrap blijft eveneens op de oude plaats gehandhaafd.
Reconstructie is dikwijls een beladen term in de Nederlandse monumentenzorg. In
de restauratie van villa Windlust zouden consolidatie, reconstructie en eigentijdse
inbreng, het scheppen van één ruim woonvertrek, uitstekend hand in hand kunnen
gaan ter vermeerdering van woon- en belevingswaarde. In het ter visie liggende plan
overheerst het eigentijdse element te sterk waardoor een in wezen goed bewaard
historische interieur dreigt te verdwijnen.
Sommigen zullen zich afvragen of het beschermen van een dermate eenvoudig
interieur wel nodig is. Wij vinden van wel. De aandacht is de afgelopen jaren verbreed
van het enkele monument als historisch curiosum naar het monument als medebepaler
van ruimtelijke en stedebouwkundige kwaliteit. Op zich is die accentverlegging toe
te juichen. Wordt die lijn echter te ver doorgetrokken, dan houdt dit onvermijdelijk
in het louter waarderen van het oude gebouw om zijn buitenkant. De meeste
monumenten zijn woonhuizen, het overgrote deel daarvan heeft slechts sober
vormgegeven interieurs. Vooral die interieurs dreigen binnen deze denktrant vogelvrij
te worden.
Het spanningsveld van goede monumentenbescherming bevindt zich daar waar
historische componenten op hun actuele functionaliteit getoetst worden. Dat vereist
goed bouw- en kunsthistorisch inzicht, gebaseerd op terdege uitgevoerd onderzoek,
een zorgvuldig afwegen van gebruikswaarden en wel degelijk ook liefde en respect
voor datgene wat het verleden ons naliet.
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8 Het uiteindelijk vastgestelde restauratieplan toont een genuanceerde balans tussen het
oorspronkelijke karakter van het pand en de nieuwe woonfunktie (tekening J. Roos).

Eindnoten:
*. Dit artikel kwam tot stand als uitvloeisel van een door de auteur in 1987 gestart onderzoek dat
belangrijk aan diepte won toen, met medewerking en in opdracht van de huidige eigenaar
Bohemen Vastgoed BV te 's-Gravenhage, behalve de archivalia ook het huis zelf daarin betrokken
kon worden. Deze bijdrage is deels gebaseerd op het bouwhistorisch rapport zoals opgesteld
voor de eigenaar.
1. C.H. Voorhoeve, Lusthoven en oude huizen langs de Vliet, Den Haag, 1974.
2. Leiden, Gemeente-archief, notarieel archief notaris Th. van Bergen no. 2712 fol. 1078 dd. 14
dec. 1802.
3. Leiden, Gemeente-archief, notarieel archief notaris Th. van Bergenno. 2712 fol. 708 vso. dd.
21 okt. 1801.
4. 's-Gravenhage, Gemeente-archief, bnr. 350 no. 4951 resp. blad 5 en 7.
5. Haagse Hofjes, tien historische artikelen. ‘De hofjes aan de Denneweg.’ door B. Moritz, een
uitgave van de Stichting Leidse Hofjes, Leiden 1982. 's-Gravenhage, Gemeentelijk archief,
notarieel archiefno. 3980 fol. 50 dd. 27 juli 1767;no. 3980 fol. 161-168 dd. 27 febr. 1769;no.
4218 fol. 677 e.v. dd. 20 april 1768;no. 4221 fol. 487 e.v. dd. 6 mei 1773.
6. ‘Jan Smit, een grote 18de eeuwse Amsterdamse timmerbaas’, Elisabeth B.M. Lottman,’ Bulletin
KNOB 1978 (77 3/4) 121-145.
7. 's-Gravenhage, Gemeente-archief, notarieel archief no. 4294 fol. 493 dd. 11 aug. 1770.
8. 's-Gravenhage, Gemeente-archief, notarieel archief no. 4218 fol. 970dd. 14 nov. 1768.
9. 's-Gravenhage, Gemeente-archief, notarieel archief no. 4219 fol. 101/102 dd. 18 maart 1769.
10. 's-Gravenhage, Gemeente-archief, notarieel archief no. 4219 fol. 266-271 dd. 4 sept. 1769.
11. Delft, Gemeente-archief, notarieel archief no. 3136 fol. 420 e.v.dd. 25 mei 1779.
12. Annonce berustend in het dossier Prijn op het Centraal bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage
maar ook:Leiden, Gemeente-archief, notarieel archief notaris j. l'Ange Jozuéz no. 2237 acte
no. 74 dd. 21 nov. 1795.
13. M.D. Ozinga, ‘Pieter de Swart, architect der stadhouderlijke familie, en zijn school (Gunckel,
Van Westenhout, Druck)’, Bulletin Knob 1939 jrg. 8, 99-123.
14. 's-Gravenhage, Gemeente-archief, notarieel archief no. 4386 fol. 207/208 dd. 31 okt. 1782;no.
4388 fol. 221 e.v. dd. 26 maart 1783.
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15. Leiden, Gemeente-archief, notarieel archief notaris Th. van Bergen no. 2717 acte no. 100 fol.
10 vso.-11.
**. Dit plan lag ter visie van 28 juni t/m 12 juli jl. en werd in de Leidschendamse
monumentencommissie (Welstand uitgebreid met een deskundige op het gebied van
monumentenzorg te weten drs. E. Speekenbrink-van der Plasse) op 24 juli jl. besproken. Het
oordeel luidde grotendeels negatief, er zal opnieuw gepraat en getekend moeten worden. Reden
voor de lezer om de kritische bespreking van dit plan in deze bijdrage hypothetisch op te vatten.
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Willem Bergé
Nieuwe gegevens betreffende de meubilering van het koor der Sint Jan
te 's-Hertogenbosch tussen 1610 en 16201.
Tijdens het twaalfjarig bestand werd het koor van de Sint Jan te
's-Hertogenbosch met behoud van de oude koorbanken, opnieuw ingericht
volgens de nieuwe smaak van de tijd. De kostbare aankleding, op 15 maart
1620 met de plechtige consecratie van het hoogaltaar ingewijd, zou slechts
9½ jaar worden gebruikt, namelijk tot 7 september 1629, een week vóór
de verovering van de stad door de Staatse troepen, waarbij de kerk aan de
protestanten werd toegewezen. Later is die aankleding grotendeels
verdwenen, maar door nieuwe gegevens is er meer over bekend geworden.
De stad 's-Hertogenbosch behoorde met Leuven, Brussel en Antwerpen tot de vier
hoofdsteden van het oude hertogdom Brabant en de Sint Jan maakte deel uit van de
reeks grote kerken in dat gebied. Na de verheffing tot kathedraal in 1562 en de schade
die de beeldenstorm in 1566 en de brand in de vieringtoren in 1584 hadden
veroorzaakt, was er alle aanleiding om de aankleding van het koor volgens de nieuwe
smaak in te richten. De politieke situatie leek na het begin van het twaalfjarig bestand
in 1609 stabieler te worden, wat een aanleiding was met deze vernieuwing te beginnen.
Achtereenvolgens verrezen het oxaal (1610-1613), de sacramentstoren (1613-1616),
het grafmonument voor Bisschop Masius (wellicht al vóór zijn overlijden in 1614),
het hoogaltaar (1616-1620), uitvoerig behandeld in In Buscoducis, Bijdragen2., het
orgel op het oxaal (1617), en de beelden tegen de pijlers (1620). In het voorjaar van
1620 was het gehele koor in tien jaar tijd van een nieuwe decoratie voorzien, met
uitzondering van de reeds bestaande koorbanken die vervaardigd waren tussen 1430
en 1460.

Het oxaal en het koorgestoelte
Door de recente ontdekking en publikatie van een onbekende tekening van Saenredam
(afb. 1) door Dr. A.M. Koldeweij, is meer bekend geworden van de dispositie aan
de achterzijde van het oxaal en de daarop aansluitende koorbanken.3. Tot dan toe was
in de bestaande litteratuur enige twijfel over het feit of de koorbanken tegen het oxaal
hadden gestaan met een haakse, L-vormige beëindiging.
Bij aandachtige observatie van de tekening van Saenredam ziet men aan de meest
westelijke en voorste rij koorbanken, die haaks op het oxaal staan, drie ojiefvormige
tussenschotten: hier, tussen een rechtopgaande zijwang van de doorloop en de banken
evenwijdig aan het oxaal, telt men drie zitplaatsen. Evenwijdig aan het oxaal zijn
onder eveneens drie zitplaatsen getekend. Dit zou dus betekenen dat de L-vormige
bank beneden zes plaatsen telde.
Na de afbraak van het oxaal werden deze lagere banken in één lijn opgesteld, met
een totaal van vijf zitplaatsen (afb. 2, 3). Prof. Peeters heeft reeds gesteld, dat het
bijwerken van het gestoelte in 1877-1881 door de ateliers van Van der Geld en van
Venemans, op geraffineerde en historiserende wijze is gebeurd.4. Dit moet met nadruk
bevestigd worden voor wat het schrijnwerk betreft. Toch zijn er enkele sporen
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overgebleven die wijzen naar de vroegere toestand. Allereerst staan de westelijke zij
wangen niet in één lijn; aan beide zijden is de benedenwang iets meer naar buiten
geplaatst. Bovendien bevindt zich een naad in de bovenzijde van de rugleuning van
de benedenbanken aan de zuidelijke en aan de noordelijke zijde: op die plaats werd
de rechte lijn, evenwijdig aan de koormuren, afgebroken en begon de hoek met de
haaks geplaatste koorbanken; deze
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1 Pieter Jansz. Saenredam, 's-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal, westzijde van het koor.
Geaquarelleerde pentekening met zwart krijt, 36,1 × 25,5 cm, 1632. Lyon, Musée lyonnais des arts
décoratifs, Inv.no. 875 a.
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2 's-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal, plattegrond van het koor sinds 1985 (tekening W. Bergé).

3 's-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal, koorbanken noordzijde tussen 1430-1460 (foto Ernst van
Mackelenbergh, Rosmalen).

hoek was afgerond, haaks, ofwel onder 45° gemaakt.
Rekening houdend met de opmeting die Hezenmans van het oxaal maakte, en met
de reliëfs die naast de doorgang waren aangebracht (thans naast de zij-ingang van
de sacramentskapel opgenomen), blijkt, dat de breedte van de zitplaatsen die elders
in het gestoelte 69 à 73 cm (hart op hart) bedraagt, hier 62 cm voor de benedenbanken,
en 68 cm voor de bovenbanken moet zijn geweest.5. Dit wordt bevestigd doordat op
de tweede zitplaats van het westen af (aan weerszijden) in de rugleuning van de
benedenbanken een passtuk is ingezet van 7, respectievelijk 7½ cm breed. Dat er
niet méér sporen zijn te vinden wijst op de buitengewoon vakkundige transformatie
van de koorbanken.
Wat de bovenste rij banken betreft tekent Saenredam vijf panelen tegen het oxaal
aan, die overeenkomen met de gedeeltelijk weergegeven armleuningen. Bij
reconstructie blijkt dat er vijf zitplaatsen moeten zijn geweest (afb. 4). Deze kunnen
òfwel gelijk van breedte als de overige plaatsen in het in het gestoelte zijn geweest,
òfwel iets smaller. Bij de reconstructie is rekening gehouden met een gelijke afstand
tussen de bovenen benedenbanken, en met enige ventilatieruimte tussen het beschot
en de oxaalmuur. Wegens de profilering van de vieringpijlers is het mogelijk dat er
enig verschil in de breedte was. Hoe het zij, het staat vast dat er in totaal 74 zitplaatsen
waren, hetgeen overeenkomt met wat Brouerius de Nidek in zijn dagboek uit 1705
optekende.6. Het is plausibel dat deze dispositie de oorspronkelijke was van 1430-1460,
daar niets wijst op een vroegere wijziging en de banken aangesloten zullen hebben

Jaarboek Monumentenzorg 1991

op het voormalige middeleeuwse oxaal. Vermoedelijk waren de pijlers, ook de
vieringpijlers, niet van een lambrisering voorzien, zoals Saenredam dit op de tekening
van het hoogaltaar toont (afb. 5).
Behalve voor de exacte dispositie van het gestoelte is er bij deze reconstructie van
koorbanken en oxaal (afb. 4) ook iets duidelijker geworden van de trapopgang van
het oxaal.
De vloer van de galerij bevond zich waarschijnlijk niet meteen onder de balusters,
maar op de hoogte van de architraaf onder de reliëfs. Het zicht bij Saenredam (afb.
1) op het onderste gedeelte van het orgel doet dit vermoeden; bovendien is het zowel
architectonisch als structureel èn functioneel het meest voor de hand liggend. Het
niveau ervan zou volgens de tekening van Hezenmans op ongeveer 5,83 m boven
de vloer van het koor hebben
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4 's-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal, plattegrond van het koor, reconstructie van de toestand
tussen 1620 (consecratie hoogaltaar) en 1647 (definitieve afbraak sacramentstoren) (tekening W.
Bergé).

gelegen.7. Hiervoor zijn ongeveer 29 à 32 optreden nodig geweest. De trap moet dus
uit twee gedeelten hebben bestaan, en vereiste behalve een geringe breedte ook nog
een uitsparing in de zuid-oostelijke pijler, wilde de trap op een redelijke wijze bóven
de koordoorgang uitkomen (de uitsparing werd later door Cuypers mede als argument
gebruikt om het oxaal te slopen, als zou dit gevaarlijk zijn voor de stabiliteit van de
Sint Jan). Op de tekening van Saenredam lijken twee vakken achter de balusters
dichtgezet. Het is niet onmogelijk dat juist daarachter zich de trapopgang bevond,
geheel omtimmerd of ommuurd tegen het geluid (van eventueel sloffende voetstappen
op de trap), die tenslotte met een deur uitkwam achter de beeldnis.

De sacramentstoren
Een kerkmeubel waarover zeer weinig bekend is, rijk bewerkt was, en daardoor de
nieuwsgierigheid wekt, is het zogenaamde sacramentshuis of beter, de
sacramentstoren, die was opgericht tussen de pijlers in het koor bij het hoogaltaar
(afb. 4). Ofschoon het woord ‘sacramentshuis’ vroeger in Den Bosch met name in
de archivalia steeds werd gebezigd, is toch de term sacramentstoren te verkiezen, ter
onderscheiding van de muurtabernakels die eveneens sacramentshuizen worden
genoemd maar die niet torenvormig zijn.
Het vroegere, middeleeuwse sacramentshuis was bij de beeldenstorm in 1566
verwoest.8. Een voorstel tot herbouw ervan werd in 1608 gedaan, hetgeen leidde tot
een aanbesteding op 18 december 1613 aan Meester Jacop Matthijs van Weenen,
een overigens onbekende beeldhouwer. De prijs bij de aanbesteding bedroeg 5.000
gulden.9. Ter vergelijking kan gesteld worden dat het oxaal voor 10.000 gulden was
aanbesteed; de sacramentstoren was dus even kostbaar van constructie, materiaal,
beeldhouwwerk en overige decoratie als de helft van het oxaal! De sacramentstoren
was vervaardigd van gepolijste zwart glanzende Namense steen, het beeldhouwwerk
en de overige ornamenten waren uitgevoerd in albast; mogelijk waren de kolommen
en pilasters van groen of rood marmer.
De eerste steenlegging vond plaats op 7 augustus 1614, en de sacramentstoren
werd voltooid in de zomer van het jaar 1616.10. De flankerende pijlers waren geheel
rondom beschilderd als geleek het een gobelin, geplooid door de profileringen der
pijlers, en aan de bovenzijden met ‘lussen’ opgehangen aan geschilderde haken. De
beschildering is voor een deel nog aanwezig: op een zwart fond zijn tussen gebladerte
kleurige bloemen en bonte vogels weergegeven; een brede rand met vruchten en
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bloemen omlijst deze verdure (afb. 6). De beschildering gelijkt een Zuidnederlands
wandtapijt uit de tweede helft van de 16e eeuw. Mogelijk is dit kort na 1566
geschilderd.11. De boog erboven is met Engels rood behandeld. De basementen voor
de kolonetten aan de dagzijde van de intercolumnie eindigen abrupt, evenals de
profileringen van de kolonetten zelf: hier heeft zich een andere constructie bevonden,
mogelijk reeds in de middeleeuwen, òf een lage koorafscheiding als basement voor
de sacramentstoren, ofwel haaks hierop en lage muur als onderste gedeelte voor een
omheining of tuin.
Het koperen hek dat om het vroegere sacramentshuis aan de zijde van de
kooromgang stond, werd bij de oprichting van de nieuwe sacramentstoren opnieuw
aangebracht, zoals de stadsraad dit op 22 december 1615 had besloten: den ouden
oft metalen thuijn ierstdaeghs wederom sal worden gestelt in den ganck buijtens
choor voor het nyewe heylich sacramentshuys...12.
Na de inname van de stad op 19 september 1629 bezocht Frederik Hendrik de
kathedraal, en was hij dermate getroffen door de schoonheid van de sacramentstoren,
dat hij nadrukkelijk verbood om onder welk voorwendsel ook, dit kunstwerk te
beschadigen of zelfs maar te raken.13. Drie jaar later, in 1632, tekende Saenredam het
koor zonder de sacramentstoren
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5 Pieter Jansz. Saenredam, 's-Hertogenbosch Sint-Janskathedraa, oostzijde van het koor.
Geaquarelleerde pentekening met zwart krijt, 32 × 40,8 cm, 1632. Londen, British Museum, Printroom.
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af te beelden. Ofschoon hij deze nog in volle glorie gezien moet hebben, koos hij
zijn standplaats zodanig, dat de toren onzichtbaar bleef. De reden hiervoor zou kunnen
liggen in het feit dat bij de uitwerking van de schets in een olieverfschilderij, dit een
aantrekkelijke voorstelling zou kunnen blijven voor een calvinistische koper.14..
De kerkeraad ergerde zich bijzonder aan dit kerkmeubel wegens de nadrukkelijke
beladenheid met betrekking tot de Eucharistie. In 1634 verzocht de predikant F. de
Wael namens de kerkeraad aan de kerkmeesters om dit, benevens de meeste beelden
in de kerk, weg te nemen. De beelden in de kerk werden verwijderd maar de
sacramentstoren niet.
Vijf jaar nadien, in 1639, kwam de predikant Conradi bij de schepenen der stad
zijn beklag doen

6 's-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal, muurschildering bij de intercolumnie van de voormalige
sacramentstoren, wellicht kort na 1566 (foto RDMZ, 1991).

over de irritatie die de sacramentstoren bij de rechtzinnige christenen opwekte.15.:
...dat oversulx de beelden ende andere paepse religieuse dingen, en in sonderheyt
mede het sacramentshuysken der kercke noch staen, uijt deselve als het huys des
Heren wesende mocht worden geweert, alsoo tselvige een groot schandael aan velen
was gevende...16.
Meerdere schepenen waren hier gevoelig voor en men stond de afbraak ervan toe
op 10 november 1639, nadat tevoren een ‘afbeeldsel in 't klein’, een schets of
opmeting dus, zou zijn vervaardigd. Onge-
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veer de helft van de sacramentstoren zou zijn afgebroken. Toch waren zowel
schepenen als kerkmeesters hierop tegen; de stadscommandant Thienen gaf op 14
november het bevel de afbraak te staken. Op 21 november kwam er een brief van
Frederik Hendrik met het bevel de sacramentstoren in haar oorspronkelijke staat te
herstellen. Daar is wellicht weinig of niets van gerealiseerd. Opnieuw kwamen de
predikanten op het einde van het jaar met een lijst van voorwerpen van het bijgeloof,
waarop als eerste wederom het sacramentshuis werd vermeld. Men verkreeg opnieuw
geen toestemming tot afbraak.17. Pas toen Frederik Hendrik op 4 maart 1647 overleed,
nam men de gelegenheid te baat om de sacramentstoren geheel af te laten breken
door de steenhouwer Thomas Willems. De koorafscheiding werd ter plaatse
dichtgemaakt en erboven een koperen hekwerk aangebracht, zoals bij de andere
intercolumniën van het koor.18. Twee jaar later, op 12 april 1649, werden verkocht:
de beelden van Albast, gecomen van het sacramentshuysken, met vier schoone
colùmmen van marmer, ende noch veel stucken van Albast alstu cleyne colùmmen
met andere stucken.19.

Het fenomeen sacramentstoren
Het fenomeen sacramentstoren, een heiligdom of sanctuarium waarin de Eucharistie
bewaard werd, zou het eerst in de Duitse landen zijn voorgekomen in de 12de en
13de eeuw, en daarna in de Nederlanden zijn overgenomen. Sacramentstorens kwamen
ook, maar in mindere mate, voor in Frankrijk, en bij uitzondering in het noorden van
Italië. Oorspronkelijk werd de Eucharistie op verschillende wijzen bewaard; zowel
in vaste muurkasten (armaria, secretaria of ook sanctuaria genoemd), die al vóór 313
in gebruik waren, als ook in losse objecten die bij voorkeur waren opgehangen: men
wilde dit de gelovigen duidelijk tonen. Deze objecten waren bijvoorbeeld een duif,
een kistje, maar ook een kleine toren van goud of zilver. In het begin van de 5de
eeuw werd een kleine eucharistische toren door Paus Innocentius I aan Bisschop
Hilarius, die later zelf paus werd, geschonken en op het altaar geplaatst. Ook in
Frankrijk kwamen kleine torens al in de 5de eeuw voor. Volgens Saint Germain,
Bisschop van Parijs in de 6de eeuw, had het graf van Christus binnen de vorm van
een toren.20. Daarnaast was de toren het symbool van de kracht, en hier bedoeld als
de kracht die de christen vindt in de Eucharistie. De plaatsing van sacramentshuizen
of -torens aan de evangeliezijde als de belangrijkste zijde van de kerk, was een traditie
die zeer ver teruggaat. Paulinus van Nola (353-431) schreef over de San
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8 Kortrijk Sint-Maartenskerk sacramentstoren, zijde der kooromgang. Henri Mauris, 1585/86.
Gepolychromeerde Franse kalksteen (foto A.C.L. Kunstpatrimonium Brussel).

Felice in Nola, dat aan de rechterzijde van de priester (versus populus), aan de
evangeliezijde een secretarium de Eucharistie en de heilige vaten bevatte; aan de
epistelzijde diende eenzelfde soort concha voor de heilige boeken.21.
In de 13de eeuw verbreidde zich sterk de devotie tot het Sacrament. Het feest van
Sacramentsdag werd in 1246 in Luik ingesteld; men denke verder aan Thomas van
Aquino en aan Bonaventura, aan de talloze eucharistische wonderen en bedevaarten,
in de 13de eeuw en kort daarna ontstaan. Dit had tot gevolg dat men de Eucharistie
ook wilde zìen, om te aanbidden. Derhalve werden de tabernakels in de
sacramentshuizen voorzien van een à jour bewerkt deurtje; soms waren in de
sacramentstorens geheel rondom à jour bewerkte panelen aangebracht (afb. 8). Deze
mogelijkheid tot aanbidding door de gelovigen werd op deze wijze vergemakkelijkt,
temeer omdat processies en uitstelling van het Sacrament aan restricties werden
gebonden uit respect en liefde voor de Eucharistie.22.
De sacramentstorens werden steeds juist op de begrenzing van het koor en de
kooromgang opgetrokken (afb. 7). Hierdoor kon de gelovige gemak-
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kelijk tot vlakbij het tabernakel komen; vandaar ook dat er een tuin omheen geplaatst
was, versierd met kaarsen en godslampen. Van Petrus Canisius is bekend dat hij,
geknield in de kooromgang, vóór het Sacrament bad.23. In de Sint Jan bevond zich
schuin tegenover de sacramentstoren het sacramentsaltaar van de Broederschap van
het Heilig Sacrament. Het tabernakel van de sacramentstoren was aan twee zijden
te gebruiken, meestal inwendig in het midden gescheiden. Aan de koorzijde deed
het tabernakel dienst voor de koorheren ten behoeve van de Mis, de Communie, de
aanbidding; aan de zijde van de kooromgang diende het ter aanbidding door de
gelovigen, voor de priesters die de zieken de Communie gingen brengen en zo het
Opus Dei op het koor niet behoefden te storen, en wellicht ook om de Communie
aan de kerkgangers uit te reiken.
De sacramentstorens waren, zoals in de Sint Jan, nagenoeg steeds zeshoekig (afb. 4,
8). Al zeer vroeg komt de zeshoek in verband met de Eucharistie voor, zoals bij
pyxiden uit de 5de eeuw, ofschoon deze meestal rond waren. De zeshoekige vorm
is voor de Eucharistie blijven bestaan, en werd vooral in de Middeleeuwen toegepast.24.
De symboliek van de zeshoek is terug te brengen op een doctrine van Augustinus,
waaraan vooral in de Middeleeuwen werd vastgehouden. De hexaemeron, het
zes-dagen-werk van de schepping wordt hierin vergeleken met de tijdperken der
mensheid. De eerste vijf dagen van de schepping worden vergeleken met de vijf
tijdperken die men indeelde vanaf Adam tot aan de geboorte van Christus. De zesde
dag, de dag van de schepping van de mens, wordt vergeleken met het tijdperk vanaf
Christus tot heden. Na deze zes tijdperken zal God rusten als op de zevende dag,
zegt Augustinus, en wij zullen rusten in Hem. In het Gregoriaans Sacramentarium
wordt gesteld: ‘derhalve moge U leven in het cijfer 6 in deze tijden en moge U rusten
in het cijfer 7 tussen de menigten van de zalige geesten, totdat U zult hernieuwd
worden door de verrijzenis in het cijfer 8..... en de vreugden zult bereiken die zonder
einde zullen zijn’.25. Augustinus trekt nòg een parallel, en wel met de laatste dagen
der Goede Week. De dag vóór de sabbath, de zevende dag of rustdag, leed en stierf
Christus, en dit was dus op de zesde dag; op de zevende dag rustte Hij in het graf,
vergelijkbaar met de hexaemeron en met onze rust na de dood, in God. Het cijfer 6
is derhalve een symbool voor de zesde dag der Goede Week, voor het offer van
Christus, en heeft als parallel de schepping van de mens, en duidt tevens op ons
werken en lijden waarbij wij kracht moeten vinden in het lijden van Christus.26.

Vergelijking met sacramentstorens elders
Van de ontwerper van de Bossche sacramentstoren, Meester Jacop van Weenen, is
geen ander werk bekend; toch kan men enigzins een idee krijgen van het uiterlijk
van de sacramentstoren, wanneer men adequate sacramentstorens vergelijkt welke
nog bestaan of waarvan een afbeelding bekend is.
Een sacramentstoren zoals van de Sint Jacob te Brugge (1593, afb. 9), is evenals
die te Nieuwpoort (1598/99, afb. 10) wellicht vergelijkbaar met de vroegere
sacramentstoren in de Sint Jan, ofschoon die te Brugge tegen een muur staat en slechts
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de helft van een zeshoek heeft; de eerstgenoemde werd vervaardigd door Jean Aert,
de tweede (Brugge) wordt aan hem toegeschreven.27.
Brede sacramentstorens zijn die te Roermond met drie spitsen (ca. 1595 door Peter
van Aicken, afb. 11) evenals die te Aalst (1602/15 door Jerôme Duquesnoy, gewijzigd
begin 18de eeuw, afb. 12), en te Diksmuide (1614, afb. 13).28. Deze brede torens zijn
van een type, dat vermoedelijk niet heeft bestaan in de Sint Jan wegens de geringe
ruimte van de intercolumnie. Wel geven zij mede een betere indruk aangaande de
opbouw en detaillering van de sacramentstorens in deze periode. De materialen die
hier werden toegepast, voornamelijk gepolijste hardsteen en albast, zijn identiek met
die in de Sint Jan waren gebruikt. De sacramentstoren in Diest (afb. 14) is uit dezelfde
tijd als die van de Sint Jan, maar opgetrokken van zandsteen met terracotta beelden
(1615).29. Mogelijk meer verwant is de toren te Soignies (Zinnik, tweede of derde
decennium 17de eeuw, afb. 15), ofschoon het hier niet een vrijstaande toren betreft.30.
De sacramentstoren in de Sint Jan stond wellicht op een podium van één trede
hoog aan de koorzijde en van drie treden aan de zijde van de kooromgang (afb. 4).
Uit archivalische gegevens is bekend dat de toren mogelijk op vier kolommen rustte31.:
twee aan de koorzijde en twee aan de kooromgang, de twee andere hoeken moeten
derhalve op de koormuur hebben gerust, die wellicht hier lager was dan in de andere
intercolumniën, en erboven, naast het onderste gedeelte van de toren, met een hekwerk
afgesloten zoals bijvoorbeeld het geval is in Kortrijk (1585/86, afb. 7) en in de Sint
Jacob te Gent (1675 opgericht, afb. 16).32. Boven dit basement bevond zich een
zeshoekig tabernakel, met twee à jour bewerkte metalen deurtjes; de overige vier
panelen ernaast kunnen eveneens à jour bewerkt zijn geweest, of waren versierd met
reliëfs of beeldnissen; de hoeken waren van kleine kolommen of pilasters voorzien.
Hierboven bevonden zich twee of drie zich verjongende verdiepingen, waarvan de
hoeken weer geaccentueerd waren met kolommen
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of pilasters, en de velden versierd met beeldhouwwerk van albast. De bekroning
werd ongetwijfeld gevormd door een pelikaan van albast, zoals overal elders werd
toegepast. Het geheel kan wegens de kleine intercolumnie slank zijn geweest en het
was waarschijnlijk tamelijk hoog. Gezien de zeer hoge kosten zal het overladen zijn
geweest met beelden en reliëfs. In vergelijking met het oxaal (afb. 24) (waarbij in
albast waren toegepast: 8 grote en 4 kleinere beelden, 18 figuratieve reliëfs, 12
figuratieve zwikvullingen en een reeks van ornamentale

8 Leuven, Colleggiale kerk van Sint Pieter, sacramentstoren. Matheus de Layens ca. 1450. Foto
archief W. Berggé, 's-Hertoggenbosch (v/h archief Adolphe Jansen, Antwerpen).

9 Brugge, Sint-Jacobskerk, sacramentstoren. Jean Aert (toegeschreven), 1593. Verschillende kleuren
marmer en albast, hier en daar verguld (foto A.C.L., Kunstpatrimonium, Brussel).

friezen, kraagstenen, kapitelen voor 18 grote en 16 kleine zuilen) moet gedacht
worden aan minstens de helft van de daaraan toegepaste onderdelen. De zinsnede...
ende veel stucken van Albast... heeft betrekking op figuratief en ornamentaal
beeldhouwwerk, waarbij toch zeker een twaalftal kleine beelden en een even groot
aantal kleine reliëfs gerekend moet worden, naast zwikvullingen, kleine kapitelen
en eventueel andere albasten versieringen. De gevonden sporen van ankers in de
pijlers kunnen gediend hebben òf voor de bevestiging van
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10 Nieuwpoort, Onze Lieve Vrouwekerk, sacramentstoren, detail. Jean Aert, 1598/199. Verschillende
kleuren marmer en albast. Verwoest in W.O. I (foto A.C.L, Kunstpatrimonium, Brussel).

11 Roermond, Kathedraal van Sint Christoffel, voormalige sacramentstoren. Pieter van Aicken,
1593/95, door P. Cuypers in 1879/80 gezwijzigd tot een zijaltaar; bovenste geledingen en bekroningen
in 1892 door brand verloren gegaan (foto reproduktie, RDMZ).
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de tuin, òf ten behoeve van godslampen; een verankering van de toren zelf zou hoogst
ongebruikelijk zijn geweest.

Een mogelijk tweede tabernakel op het hoogaltaar
Het is opvallend dat in de Zuidelijke Nederlanden nog sacramentstorens werden
gebouwd in de eerste helft van de 17de eeuw, ofschoon Carolus Borromeus na het
Concilie van Trente richtlijnen had gegeven om het Sacrament op het hoogaltaar te

12 Aalst, Collegiale kerk van Sint Maarten, sacramentstoren. Jerôme Duquesnoy, 1602-1615.
Gepolijste hardsteen en albast, gewijzigd begin 18de eeuw (caryatiden) (foto archief W. Bergé,
's-Hertogenbosch (v/h archief Adolphe Jansen, Antwerpen)).

13 Diksmuide, Sint-Niklaaskerk, sacraments toren. Anonymus, 1614. Gepolijste hardsteen en albast.
Verwoest in W.O (foto A.C.L, Kunstpatri monium, Brussel).

bewaren. Nu gaf de indeling van het portiekaltaar zoals zich dat in de Nederlanden
ontwikkelde, geen enkele aanleiding om een tabernakel daar te plaatsen. Er was
hoogstens ruimte voor een kleine, lage en ondiepe nis ten behoeve van het kruisbeeld
(afb. 17). Een logisch gevolg hiervan was om aan de achterzijde van het altaar een
tabernakel te situeren, en zo toch tegemoet te komen aan de richtlijnen van het
Concilie. Carolus Borromeus had ook de achterzijde als een mogelijkheid aangegeven,
maar in dat geval dienden de deur en de
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14 Diest, Collegiale kerk van Sint Sulpitius, sacramentstoren. Anonymus, 1615. IJzerzandsteen en
terracotta, gepolychromeerd (foto A.C.L., Kunstpatrimonium, Brussel).

15 Soignies (Zinnik), Collegiale kerk van Saint-Vincent, sacramentstoren. Anonymus, tweede of derde
decennium der 17de eeuw. Gekleurd marmer en albast (foto A.C.L., Kunstpatrimonium, Brussel).
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16 Gent, Sint-Jacobskerk, sacramentstoren, detail. Anonymus ca. 1675. Zwart en wit marmer (foto
A.C.L., Kunstpatrimonium Brussel).

17 Zundert, kerk van Sint Trudo, nis van het hoogaltaar. Hans van Mildert, wellicht 1622. Gepolijste
hardsteen en albast. Afgebroken in de dertiger jaren bij de vervanging van de kerk (foto G.Th.
Delemarre, RDMZ, 1962).
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18 Zundert, kerk van Sint Trudo, tabernakel aan de achterzijde van het hoogaltaar. Hans van Mildert,
wellicht 1622. Afgebroken in de dertiger jaren bij de vervanging van de kerk (foto G. de Hoog, RDMZ,
1908).

omlijsting voorzien te zijn van ornamenten.33.
Bij aandachtige observatie van de tekening van Saenredam (afb. 5) is een trapje
met een leuning aan de evangeliezijde waar te nemen, dat vermoedelijk slechts diende
om de achterzijde van het hoogaltaar te bereiken. Bij de afbraak van het altaar in
1867 werd vermeld dat zich hier een ‘ijzeren kast’ bevond, dat wellicht een grof
synoniem is voor een tabernakel, maar het is ook mogelijk dat deze ‘ijzeren kast’
eerst werd aangebracht na de reductie van de kerk in het begin van de 19de eeuw.34.
Toch zou het trapje kunnen wijzen op een tabernakel aan de achterzijde. Dat een
altaartabernakel naast een sacramentstoren voor zou komen is niet ondenkbaar. Een
sacramentstoren
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19 Dendermonde, Collegiale kerk van Onze Lieve Vrouw, tabernakel aan de achterzijde van het
hoogaltaar. Hubert Van den Eynde 1629-1631. Het tabernakel is bereikbaar met een dubbele trap,
1642 (foto A.C.L., Kunstpatrimonium Brussel).

was uitermate practisch voor een grote kerk gezien het gebruik ervan aan twee zijden.
Daarbij nog een tabernakel aan het altaar zou van nut kunnen zijn bij enige kwantiteit
van liturgisch vaatwerk en zou bovendien voldoen aan de richtlijnen van het Concilie.
De synode van Antwerpen in 1610 laat beide mogelijkheden bestaan: Tabernaculum
Ven. [erabilis] Sacramenti plerisque in locis eversum, solicitus sit Pastor ut id
restituatur: quod fiat vel in medio altaris, vel in pariete a Septentrione juxta altare,
extrinsecus decore depictum (Het tabernakel van het Heilig Sacrament, dat op de
meeste plaatsen werd verwoest, moet hersteld worden met bijzondere zorg van de
pastoor, en moet opgericht worden hetzij in het midden van het altaar, hetzij in de
noordelijke muur naast het altaar, en gedecoreerd worden aan de buitenzijde).35.
Hans van Mildert, die het hoogaltaar ontwierp en uitvoerde, had voor dat van de
Abdij van Sint Bernard aan de Schelde (wellicht 1622, later naar Zundert
overgebracht) een tabernakel aan de achterzijde aangebracht (afb. 18).36. Het hoogaltaar
van de Onze Lievevrouwekerk te Dendermonde (1631), waarvoor Van Mildert een
voorontwerp had

20 Leuven, Sint-Michielskerk, tabernakel aan de achterzijde van het altaar in de sacramentskapel.
Anonymus, tweede helft 17de eeuw. Eikehout, gepolychromeerd (foto A.C.L., Kunstpatrimonium,
Brussel).
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geleverd, werd door Van den Eynde uitgevoerd met een geornamenteerd tabernakel
aan de achterzijde (afb. 19).37. De Sint Michielskerk te Leuven bezit in de
sacramentskapel een later voorbeeld van een versierd tabernakel (tweede helft 17de
eeuw) aan de achterzijde van het altaar (afb. 20).38. Gezien de gegevens, kan
verondersteld worden dat de Sint Jan een tabernakel aan de achterzijde van het
hoogaltaar heeft gehad, en dat dit ook gedecoreerd was.

Het grafmonument
Over de plaats van het grafmonument in relatie tot de sacramentstoren, kan er op
gewezen worden dat het beeld van Bisschop Masius, toegeschreven aan Hans van
Mildert (wellicht kort vóór 1614), knielend is uitgebeeld, in aanbidding vóór de
Eucharistie (afb. 22).39. Het destijds gepolychromeerde beeld heeft in 1855 plaats
moeten maken voor een bisschopstroon, en is in een zuidelijk zijkoor van de
kathedraal opgesteld. Omdat men in de nieuwe situatie het opschrift op de sokkel
naar de beschouwer toe wilde keren, heeft men het beeld omgekeerd op de sokkel
geplaatst, zodat het niet
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22 Pieter Jansz. Saenredam, grafmonument voor Bisschop Masius van 's-Hertogenbosch.
Geaquarelleerde pentekening, 20,7 × 21,4 cm, 1632. 's-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum,
Inv.no. 12.129.

naar de zijmuur gericht zou zijn maar naar de kooromgang (afb. 21). Het is vrijwel
zeker dat toen ook een houten crucifix op de bidstoel is geplaatst in een daarvoor
geboord gat aan de bovenzijde, om het te doen lijken alsof de bisschop dáárvoor bidt.
Bij de verplaatsing is ook het achterste gedeelte van de sokkel weggenomen, om dit
vlak tegen de muur te kunnen laten aansluiten. Links en rechts van het opschrift
waren oorspronkelijk bossingen (kussens) aangebracht, waarbij Saenredam op zijn
tekening aanmerkte: aen de ander seyde was ook soo een plint... Het beeld en de
bidstoel staan wel in één lijn opgesteld, maar tesamen zijn zij asymmetrisch op de
sokkel geplaatst, iets verder van de achtergrond af (wegens het vlak maken van de
sokkel tegen de muur). Ook aan de onderzijde van de koorkap werden om dezelfde
reden gedeelten weggehakt.
De staf, de mijter en het bisschoppelijk wapen, die Saenredam toont, werden wellicht
reeds eerder verwijderd. Het is niet uitgesloten dat in de 19de eeuw de handen werden
vervangen, die Saenredam nog met handschoenen aan laat zien. De baard van de
bisschop is verdwenen; het gehele monument werd bijzonder sterk gehavend in de
17de en in de 19de eeuw. Daar komt nog bij dat de witte verf die bij de recente
restauratie werd opgebracht, bewerkstelligt dat voor de huidige beschouwer een
voorstelling van de vroegere toestand nauwelijks mogelijk is; van de polychromie
is evenmin een spoor overgebleven.
De tekst op de sokkel luidt:
OMNIA MORS AEQUAT GISBERTUS MASIUS HIC IACET: QUEM BOMMELIA
MUNDO PROTULIT, DUCIS-SILVA INFULÂ EXCEPIT, MORS VIRTUTIBUS CANISQ
AUCTUM INTERCEPIT. QUID HIC TRIUMPHAS GERMANA SOMNI? ILLE TIBI
REDDIDIT, QUOD DEBUIT; ET QUOD NON DEBUIT, IN PATRIAM TRANSTULIT.

OBIIT ii. IULII. Ao. CI .I .XIV.
(De dood maakt alles gelijk / Gijsbertus Masius / Hier rust degene die Zaltbommel
aan de wereld heeft geopenbaard, die 's-Hertogenbosch / heeft ingehaald met sacrale
waardigheidstekens, en die de dood heeft weggenomen toen hij met eerbiedwaardige
deugden was verrijkt. / Waarin triomfeert gij [de dood] hier, zuster van de slaap? Hij
[de bisschop] heeft U [de dood] teruggegeven hetgeen / hij U verschuldigd was, en
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hetgeen / hij U niet verschuldigd was [zijn ziel] heeft hij laten gaan naar het hemelse
vaderland. / Hij is overleden op 2 juli in het jaar 1614).40.

De bisschopszetel
De oude bisschopszetel betreft in feite niets meer dan twee met een baldakijn versierde
zitplaatsen in de koorbanken, hetgeen als zodanig in 1567/69 werd uitgevoerd.41.
Behalve voor de bisschop was hier wellicht een plaats voorzien voor de proost van
het kapittel (afb. 4). Het baldakijn bevond zich schuin tegenover de sacramentstoren,
en is mogelijk om deze reden niet aan de evangeliezijde aangebracht; een
bisschopszetel werd meestal aan de evangeliezijde geplaatst.
Een onopgelost probleem is de wellicht houten structuur die Saenredam tekende
aan de zuidzijde van het koor, tussen het altaar en de koorbanken (afb. 5).

De beelden tegen de pijlers
Een laatste aspect van de decoratie van het koor zijn de beelden van de apostelen,
die in 1634 werden verwijderd, veertien jaar nadat deze er waren geplaatst. Minsten
één beeld ervan zou door Van Mildert kunnen zijn vervaardigd, omdat
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21 's-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal, grafmonument voor Bisschop Gijsbertus Masius in een
zuidelijk zijkoor. Hans van Mildert (toegeschreven), wellicht kort vóór 1614 (foto RDMZ, 1951).
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24 Johannes Bosboom, het koor der Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. Olieverf op paneel, 62
× 81 cm (achter de zwikken van de neogotische lijst is het paneel onbeschilderd), 1836. Vught,
particuliere collectie (foto Kunsthandel Borzo, 's-Hertogenbosch).
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23 Londen, Victoria and Albert Museum, het oxaal uit de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
(foto Victoria and Albert Museum, Londen).

dit in 1620 door de stad aan de kerk werd geschonken.42.
Bij beschouwing van de beide tekeningen van het koor door Saenredam (afb. 1,
5), is het merkwaardig dat het totaal van de beelden uit moet komen op veertien en
niet op twaalf. Op de recentelijk ontdekte tekening zijn namelijk ook twee beelden
tegen de vieringpijlers weergegeven.
Van de decoratie van het hoogkoor, zo luisterrijk vernieuwd in de periode van 1610
tot 1620, rest niets meer dan het geschonden en verplaatste grafmonument van
Bisschop Masius, en het altaarstuk door Cornelis Bloemaert, thans opgehangen naast
de doopkapel. Nog enig beeldhouwwerk van het hoogaltaar bevindt zich in het Kasteel
Heeswijk43., en dan is er nog het (min of meer verminkte) oxaal in het Victoria and
Albert Museum in Londen (afb. 23). Van het oudere meubilair resteren de
gemutileerde koorbanken uit de 15de eeuw, van de oudere decoratie het restant der
16de eeuwse beschildering bij de voormalige sacramentstoren, en tenslotte nog de
grandioze gewelfschildering die in de loop van de 15de eeuw tot stand kwam en
uiterlijk omstreeks 1500 werd voltooid.
Een tot op heden onbekend schilderij door Johannes Bosboom (afb. 24) toont het
koor in de dertiger jaren van de 19de eeuw.44. Toen was er van de inrichting uit de
jaren 1610-1620 eigenlijk nog niet zo heel veel gewijzigd; Bosboom toont de oude
luister van het koor der Sint Jan.
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Vriendelijk dank aan de kunsthistoricus/egyptoloog Michel Van Assche te Brussel, die de
latijnse tekst vertaalde. Maffei, o.c., 82 voetnoot 1.
Is. Leussens, Hans van Mildert, 158?-1638, Gentsche bijdragen tot de kunstgeschiedenis VII
(1941), 118-124; Bergé, o.c., 455-456.
Elisabeth Dhanens, Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen IV, Dendermonde,
Gent 1961, 85, afb. 76.
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Haghe. Bij de vervanging van het hoogaltaar in 1642 door Jacq Cocx, werd het sacramentshuis
gesloopt en onderdelen daarvan toegepast om een nieuw tabernakel heen dat nu tegen de
achterzijde van het nieuwe altaar werd ingepast. Voor de eerst genoemde dispositie zijn in de
Sint Jan geen aanwijzingen gevonden. Wel blijkt hier weer uit dat een tabernakel achter het
altaar, hoewel voor de gelovige onzichtbaar, rijk versierd kon zijn. Luc Devliegher, De Sint
Salvatorskathedraal te Brugge, Inventaris (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen VIII),
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Het schilderij bevindt zich in een particuliere collectie te Vught. Het is gesigneerd J. Bosboom
en gedateerd 1836. Ofschoon het cijfer 3 slecht leesbaar is, is dit geen 5 om drie redenen. Ten
eerste: stylistisch is de voorstelling druk met figuren gevuld; de onderdelen zijn gefragmenteerd,
het is kleurrijk, hetgeen kenmerkend is voor vroeg werk van Bosboom. Bij werk in de vijftiger
jaren is er meer eenheid in de compositie, en geen aandacht voor elk detail; de toets is meestal
korrelig, het geheel rustig met slechts enkele figuren; de kleur is van één toon, vaak grijzen en
sepia's. Ten tweede: de costuums wijzen naar de dertiger jaren der 19de eeuw. Als het schilderij
uit de vijftiger jaren zou zijn met historiserend geklede figuren, dan zouden de costuums
17de-eeuws zijn en zeker niet van twintig jaar tevoren. Ten derde: het cijfer 3 is aannemelijk;
wanneer dit een 5 zou zijn heeft deze een ongewone vorm.
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A.G. Schulte
Kerkelijk kunstbezit tussen dictatuur en onverdraagzaamheid
Friedrich Wilhelm Mengelberg, zijn kruiswegstaties in de Dom te
Keulen en de navolging ervan in Nederland
De uitbeelding van Christus' Passie in de vorm van de uit veertien staties
bestaande kruisweg heeft aan het einde van de 19de eeuw en de eerste
decennia van de 20ste eeuw heel wat tongen los gemaakt en kunstenaars
geïnspireerd.
Tussen die ontelbare variaties op het thema neemt de kruisweg van de
Dom in Keulen een heel markante plaats in.
De geringe lichttoevoer in de zijbeuken van de Domkerk hebben jarenlang
de reeks letterlijk en figuurlijk verduisterd. Veranderende religieuze
sensibiliteit en kunsthistorische depreciatie werkten mee aan die
vergetelheid. Met een artikel in het Kölner Domblatt richtte Walter Geis
in 1989 een krachtig Spotlicht op dit tegelijkertijd geprezen en misprezen
werk.1. De van origine Keulse, maar het grootste gedeelte van zijn leven
in Utrecht werkende kunstenaar Friedrich Wilhelm Mengelberg voerde
het kruiswegproject tussen 1893 en 1898 uit. Het werk weerspiegelt de
idealen van het St. Bernulphus-Gilde. De Keulse kruisweg heeft een
krachtiger impuls vanuit de Utrechtse denkwereld gehad dan in de Duitse
literatuur tot uiting komt. De relatie tussen de beide kerkelijke metropolen
Keulen en Utrecht blijkt nog veel sterker dan Walter Geis al aangeeft.
De Keulse kruiswegstaties zijn in tegenstelling tot de door Walter Geis
geuite veronderstelling - zij het in bescheiden aantal - wel degelijk
nagevolgd, in de eerste plaats door Mengelbergs kunstwerkplaats zelf en
vervolgens in afgeleide vorm door anderen.2. In dit artikel valt de nadruk
op de in Nederlandse kerken aanwezige reeksen, waaraan als zodanig tot
nu toe nauwelijks aandacht is besteed.3.

Jan Kalf's receptuur: ‘Festina lente’
In het magistrale boek ‘In vrijheid herboren’ wijzen L.J. Rogier en N. de Rooy in
het hoofdstuk over de culturele vernieuwing op een door de nog jeugdige Jan Kalf
in 1899 te Arnhem voor de Vereniging ‘Geloof en Wetenschap’ uitgesproken rede,
getiteld ‘Over ons tekort in de kunst’.4. Deze toespraak gaf feitelijk het startsein voor
de vereniging van jonge kunstenaars en intellectuelen, die als de z.g. ‘Klarenbeekse
Club’ jaarlijks bijeenkwamen en de kort daarop gestichte vereniging ‘De Violier’,
waarin de leden zich positief kritisch opstelden tegenover het huns inziens te
bekrompen ‘katholieke getto’.
In zijn kort daarop in ‘Het Centrum’ van 29 en 30 mei 1899 verschenen artikel
‘Kentering’ wordt zijn standpunt ten opzichte van verleden en toekomst
ondubbelzinnig uitgewerkt.5. Hij doet dat aan de hand van een door Ferdinand Luthmer
geschreven essay over ‘Die moderne Kunst und die Gothik’. Dit opstel was geplaatst
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in het door Domkapitular Alexander Schnütgen geredigeerde - en door Kalf als
retrospectief gekarakteriseerde - Zeitschrift für Christliche Kunst.6.
Kalf put, ondanks bedenkingen tegen onderdelen van het betoog, na een grondige
analyse hoop voor de toekomst uit Luthmers opstel. ‘Niet alleen
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1 De eerste statie ‘Jesus wird zum Kreuzestode verurteilt’. Gebeeldhouwde groep van
gepolychromeerde kalksteen. Keulen, Domkerk (foto Dombauarchiv Köln).

echter om deze erkenning van het goed recht der ‘moderne kunst’ - hoewel zij om
haar auteur en de plaats harer publicatie een merkwaardig tijdsteeken blijft - heb ik
gemeend de beschouwing van Luthmer te mogen begroeten als een ‘kentering’ in
de overtuiging van wie men de officieele beoordelaars der kerkelijke kunst zou
kunnen noemen. Want ik zag een zoo heugelijk verschijnsel vooral in de
onderscheiding door Luthmer gemaakt tussen het ‘woordelijk ontleenen aan de
vormenspraak van een bepaald kunsttijdperk’ en het opnieuw betrachten der diepste
leidende gedachten ervan’.
Kalf heeft hier een riante opstap om beschaafd van leer te trekken tegen de
beweging van het St. Bernulphus-Gilde, waarvan hij overigens zelf lid was. In feite
ondernam hij een kruistocht tegen de inmiddels in zijn opvattingen sterk verstarde
Mgr. Gerard van Heukelum en zijn kunstminnende geestelijke companen, kunstenaars
en artisans, die gedurende drie decennia de kerkelijke architectuur en kunstnijverheid
behoorlijk de wet hadden voorgeschreven.7. Het is een misvatting dat alleen het
navolgen van een ‘historische stijl’ heil kan brengen.
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2 De eerste statie ‘Jezus wordt ter dood veroordeeld. Olieverf op paneel. Arnhem, R.K. kerk van St.
Jan de Doper (foto RDMZ, P. van Galen).

3 Christus voor de landvoogd Pontius Pilatus, die zijn handen in onschuld wast. Detail van het door
Mgr. G.W. van Heukelum in 1868 verworven Middelrijnse altaar (foto Rijksmuseum Het
Catharijneconvent Utrecht).
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4 De vierde statie ‘Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder’. De figuur rechts stelt Maximiliaan
Mengelberg voor, de zoon van Friedrich Wilhelm Mengelberg, die in 1897 overleed. Arnhem, R.K.
kerk van St. Jan de Doper

Dat heeft de Nederlandse situatie, die Luthmer niet of onvoldoende blijkt te kennen,
in elk geval bewezen. Dat scepsis en depreciatie ruim een halve eeuw later zo rigoreus
om zich heen zouden grijpen, is misschien voor een deel op het conto te schrijven
van de baanbrekers en vernieuwers, maar even goed, zo niet meer van binnenuit
veroorzaakt door de beklemming van het teveel, door erudieten als Kalf, Brom en
Rogier soms hard en medogenloos dan wel relatief mild aan de kaak gesteld.
Interessant is in dit verband een artikel dat oorspronkelijk verscheen in ‘Het
Centrum’ van 4 november 1901 onder de titel ‘Festina lente’, waarin Kalf de
kerkbesturen aanraadt hun kerken bedachtzaam te decoreren.8. Als voorbeeld wijst
hij op de net voltooide kruiswegstaties die door de kunstschilder Jan Dunselman
(1863-1931) zijn gemaakt voor de St. Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade in
Amsterdam. Let wel, de 20ste eeuw is pas enige maanden oud.9.
Dunselman's werk, waarmee hij al 10 jaar eerder was begonnen, wordt geprezen
vanwege de artistieke, vernieuwende kwaliteiten, hoewel ook de kritiek niet geheel
ontbreekt. Als voornaam pluspunt wordt aangevoerd, dat de opdracht is verleend aan
een zelfstandig uitvoerend kunstenaar. Kalf zegt het zonneklaar: ‘Maar ik wil er op
gewezen hebben, hoe groot de afstand is, die dit ernstig werk scheidt van wat wij
zoo dikwijls als “kerkelijke kunst” te zien krijgen. Het gevoelloze het alledaagsche,
het gothiekerige van de kruiswegen uit onze Fabrieken ontbreekt hier uitteraard
geheel’.10.
In Amsterdam heeft men het zijns inziens voorbeeldig gedaan. Ook in de Mozes
en Aäron-kerk is men met Pierre Elysée van den Bossche op de goede weg.11. In
plaats van een snel leverbare, volledige kruisweg te bestellen bij een ‘inrichting voor
kerkelijke kunst’ - als gold het een kerkelijk ‘pas toe’-meubel -, koos men daar voor
een exclusieve kunstopdracht.
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De lijn Utrecht-Keulen vice versa
In dezelfde periode dat de 28-jarige Dunselman aan zijn kruiswegstaties voor de
Amsterdamse St. Nicolaaskerk werkte, kreeg Friedrich Wilhelm Mengelberg de
opdracht om voor de inmiddels voltooide Keulse Dom een monumentale kruisweg
te leveren. Mengelberg, die al in de jaren zestig betrokken was bij de voltooiing van
de Dom, maar vanaf 1868 zijn hoofdatelier voor kerkelijke kunst in Utrecht had, was
bijna 30 jaar ouder en als gezeten ‘Altmeister’ leverancier en fabrikant op het gebied
van kerkelijk meubilair en interieurkunst.
In de Nederlandse (kunst)literatuur is Mengelberg nog steeds het best geportretteerd
door Gerard Brom in zijn scherp en eigenzinnig boek ‘Herleving van de kerkelike
kunst in katholiek Nederland’ uit 1933. Brom gaat verder op de door Kalf ingeslagen
weg. Het boek kristalliseert de wensen en gedachten die al leefden bij de jongeren
van de rond zijn broer Ghisbert geformeerde Klarenbeekse club en de mede door
Jan Kalf opgerichte ‘Violier’.12.
Brom geeft Mengelberg de eer van de unieke meester, maar lardeert zijn betoog
tegelijkertijd met zoveel scepsis, dat van de veelzijdige mens eerder de artisan en
organisator dan de kunstenaar overblijft. Dat is ook nog wel mee te voelen, als men
bedenkt, dat Gerard Brom de druk van dit milieu, waaraan zijn vader zich uiteindelijk
ontworstelde,
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5 De vijfde statie ‘Symon v(on) C(yrene) wird gezwungen Jesu Kreuz mit zu tragen’. Gepolychromeerde
kalkstenen beeldgroep en fries, geplaatst binnen de geprofileerde omlijsting van een gotisch armarium.
Keulen, Domkerk (foto Dombauarchiv Köln).
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van huis uit kende. Trouwens, zoveel kan de scherpzinnige Brom in 1933 ook niet
hebben bewonderd in het stamland van de Rijnlandse kunst. Niemand heeft
Mengelberg raker getypeerd. ‘Mengelberg was een overstelpend produktief talent
en strooide werken wijd om zich heen: vleugelaltaren met panelen en gesneden
groepen, geschilderde of geboetseerde kruiswegen, reeksen heiligenbeelden allemaal
even vlot geleverd door de welbespraakte kunstenaar, die met de brede hoed boven
op zijn fijne kop het mooiste model voor Van Dijck zou leveren als een prachttype
van de romantiese artiest’.13. En even verder: ‘We mogen Mengelberg niet beoordelen
naar de kruiswegstaties, die tijdelijke hulpkrachten met de nodige verdraaiing van
kunsthanden en kunstbenen vermenigvuldigd hebben. Het priesterkoor van de
Utrechtse kathedraal of mogelijk nog meer een vleugelaltaar in de Utrechtse St.
Willibrord, vertoont zijn karakter in de volheid’.
Brom levert een beeld, waarin een kritische tijdgenoot, die alles ter plekke nog
eens zou kunnen nalopen, hem instemmend zal volgen. Wij die - weer 60 jaar later
- het moeten doen met een paar prachtvoorbeelden en tal van bewust onttakelde en
gemolesteerde ensembles, zijn met de tijd als leermeester wellicht geneigd meer
waarde toe te kennen aan de wel met archeologie vergeleken ‘historische stijl’.
Een scherf in de hand spreekt vaak meer tot de verbeelding dan een nog ongebroken
vaas. Onze tijd - bekend met en getekend door het geleden verlies - oordeelt zoetjes
aan milder. En wie eerlijk is, zal moeten toegeven dat lang niet alle authentieke
middeleeuwse voorbeelden artistiek gezien een eerlijke plaats hebben verworven.

Mengelbergs loopbaan
Friedrich Wilhelm Mengelberg werd op 18 oktober 1837 geboren in Keulen als zoon
van Johann Edmund Egidius Mengelberg en Catharina Wilhelmina Leininger. Zijn
vader was leraar in het architectonisch tekenen en gaf tevens les aan de
‘Mengelbergsche Sonntagsschule für Bauleute’ in Keulen. Die tekenschool was in
1822 gesticht door Friedrich Wilhelms grootvader Prof. Egidius Mengelberg.14. Aan
deze zondagsschool werd tot 1849 aan enige duizenden jonge bouwkundigen gratis
onderricht gegeven. Egidius was een veelzijdig en ondernemend kunstenaar, vooral
bekend als portrettist, die van 1800 tot 1813 in Elberfeld woont, waar hij alle Franse
officieren uit het bezettingsleger van generaal Kléber portretteert. Tussen 1813 en
1822 werkt hij in Düsseldorf. Daarna vestigt hij zich in Keulen, waar hij door de
koning van Pruissen tot professor wordt benoemd. Tot de bekendste aldaar gemaakte
portretten behoort dat van zijn vriend Prof. Ferdinand Wallraf, rectormagnificus van
de Keulse universiteit.
De artistieke begaafdheid beperkt zich niet tot zijn zoon Johann Edmund Egidius.15.
De tweede zoon Otto Heinrich is een verdienstelijk portret- en historieschilder.16.
Uit het huwelijk van Johann Mengelberg en Catharina Leininger worden vier
zonen geboren, die allen in de voetsporen van hun vader treden.
Friedrich Wilhelm is de oudste en meest begaafde en succesvolle kunstenaar en
ondernemer, die als zodanig in het Utrechtse diocees decennia lang op handen wordt
gedragen.17.
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Dit neemt niet weg, dat ook zijn broers op het gebied van architectuur, beeldhouwen schilderkunst hun sporen hebben verdiend.
De tweede zoon Heinrich Otto wordt beeldhouwer en kerkrestaurateur en neemt
vanaf 1865 de leiding op zich van het Keulse filiaal van de door zijn broer Friedrich
Wilhelm opgerichte Mengelbergse ateliers voor kerkelijke kunst.18. De derde zoon
Alexander Emile vestigt zich als architect in Keulen en leidt tussentijds de verbouwing
van het Koninklijk Paleis te Laeken bij Brussel.19.
De jongste zoon Wilhelm Eduard, die dertien jaar met Friedrich Wilhelm in leeftijd
verschilde, kwam als 16-jarige naar Utrecht om in de zaak van zijn broer mee te
werken. In 1891 gaat hij terug naar Keulen, waar hij eveneens wordt belast met de
leiding van de Mengelbergse ateliers aldaar.
Wanneer in 1897 zijn broer Heinrich Otto overlijdt, neemt hij de leiding over van
diens kunstwerkplaats in Brühl.20.
Friedrich Wilhelm kreeg zijn opleiding aan de al genoemde Mengelbergsche
Schule für Bauleute, waar zijn grootvader nog les gaf. Hier werden hem de
grondbeginselen bijgebracht op het gebied van de architectuur, beeldhouwkunst en
schilderkunst. Hij ontwikkelde zich verder bij Christoph Stephan (1797-1864), een
van de eerste beeldhouwers die in neogotische stijl werkte.21.
In 1842 is begonnen met de ‘Ausbau’ van de Domkerk in Keulen, een gigantisch,
prestigieus project dat in 1880 ook werkelijkheid werd. Hij volgt vervolgens een
studie architectuur bij de Dombouwwerkmeester Friedrich Freiherr von Schmidt.
Op 20-jarige leeftijd mag hij in 1857 als zelfstandig beeldhouwer meewerken in de
Dombauhütte.
Vier jaar later, in 1861, richt hij de Mengelbergse ateliers voor kerkelijke kunst
op. In 1865 wordt het atelier op aanraden van de Akense kanunnik Franz Bock
verplaatst naar Aken-Burtscheid, maar er blijft een filiaal in Keulen. Ofschoon
Mengelberg zich later bijna uitsluitend ‘beeldhouwer’ noemt, is
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hij in de praktijk toch op een breder gebied actief. In Aken houdt hij zich bezig met
het vervaardigen van het hoogaltaar voor de S. Paulikirche.22.
Op zijn verjaardag, 18 oktober 1865, huwt hij de jonge pianiste Wilhelmina
Schrattenholz uit Hennef bij Siegburg.
Lang blijft hij niet in Burtscheid, want in 1868 verplaatst hij de werkplaats naar
Utrecht, waar hij betrokken raakt bij de uitmonstering van de kathedrale kerk aan de
Lange Nieuwstraat.
De komst naar Utrecht is geïnitieerd door de bedrijvigheid rond de kathedrale kerk
van St. Catharina, waarbij de aan de kerk verbonden kapelaan G. Van Heukelum een
cruciale rol vervulde.
Mengelberg betrekt met zijn vrouw en twee kleine kinderen, de 2-jarige Otto en
diens 1 jaar jongere zusje Catharina, die beiden in Aken-Burtscheid werden geboren,
een woning aan het Hoogt nr. 10. Dit van oorsprong middeleeuws huis met een
klokgevel in de tegen de gebouwen van de Provinciale Staten doodlopende straat
bestaat nog en doet tegenwoordig dienst als filmhuis. Op dit adres worden nog twee
kinderen geboren. Het zijn in 1869 Jozef Aloysius die slechts drie jaar oud zal worden
en op 28 maart 1871 Joseph Wilhelm, die als dirigent van het het Amsterdamse
Concertgebouworkest wereldberoemd zal worden.
Al spoedig na zijn vestiging in Utrecht verhuist Mengelberg met zijn gezin naar de
Maliebaan nr. 80, waar hij een nieuwe woning betrekt, gebouwd door de architect
Alfred Tepe. Het huis maakt deel uit van een blok van drie riante woningen (huidige
nrs. 80-84), waarvan de rechter hoekwoning wordt betrokken door Tepe. Achter het
huis, in de diepe tuin tussen Maliebaan en de tegenwoordige Mgr. H. van de
Weteringstraat, worden de werkplaatsen ondergebracht. Hier werken Mengelberg
en zijn medewerkers aan de grote en rijkelijk toevloeiende opdrachten, die via het
Utrechtse atelier en het filiaal in Keulen binnenkomen.
In het huis aan de Maliebaan breidt het gezin zich sterk uit. Er worden nog 12
kinderen geboren, waarvan er drie al vrij spoedig na de geboorte overlijden.23.
Nog twee zonen zullen hun vader in het vak volgen: Jozef (1874) en Johannes
Josephus (1885), respectievelijk als beeldhouwer en schilder werkzaam in de ateliers.
Voorts waren er nog Maximiliaan (1876), cellist van beroep, die jong op bijna
22-jarige leeftijd overlijdt en de priesterzoon Edmund Georg (1878) die toetreedt tot
de Jezuïetenorde. In de dochters treedt het muzikale talent van moeders kant sterk
naar voren. Een aardige indruk van het leven en werken in het huis aan de Maliebaan
geeft L.J.C van Gorkom in de necrologie die na Mengelberg's overlijden op 6 februari
1919 in Het Gildeboek is afgedrukt.24.

Het St. Bernulphus-Gilde
In 1868 werd Mengelberg vanuit Aken-Burtscheid door kapelaan Gerard van
Heukelum overgehaald om zich in Utrecht te vestigen.25. Van Heukelum, de uit
Doornenburg in de Overbetuwe stammende jongste telg uit een geslacht van
steenfabrikanten, had door zijn kunstzinnige belangstelling reeds als theologant de
eerste kontakten gelegd in Aken en Keulen. In 1859 reisde hij naar de beide
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brandhaarden van middeleeuwse kunst om een kelk uit te zoeken die medestudenten
bij hun priesterwijding aan de aartsbisschop Mgr. A.I. Schaepman ten geschenke
wilden aanbieden.26. Hiervoor ging hij eerst naar Aken, waar hij in contact kwam met
kanunnik Franz Bock.27.
Tijdens zijn bezoek aan Keulen had hij zijn eerste ontmoeting met August
Reichensperger, een van de meest fervente pleitbezorgers voor de inrichting van de
Domkerk in de stijl van de 14de eeuw. Dat zal een vriendschap voor het leven
blijven.28.
Na zijn wijding in 1859 wordt Van Heukelum benoemd tot kapelaan aan de
kathedrale kerk aan de Lange Nieuwstraat. Al spoedig raakt hij betrokken bij de
verbouwingsplannen voor de van oorsprong middeleeuwse, kathedrale kerk, waarvoor
op 22 november van dat jaar H.J. van den Brink als architect wordt aangetrokken.29.
De door Van den Brink beoogde westpartij krijgt echter niet de goedkeuring van de
aartsbisschop. Men beperkt zich voorlopig tot het interieur. In de jaren '60 legt Van
Heukelum voorts de grondslag voor de latere collectie van het Aartsbisschoppelijk
Museum, waarvoor Mgr. Schaepman hem in 1868 tot conservator benoemt. De
collectie krijgt onderdak in de kamers en de zolder van de pastorie van de
Catharinakerk en vanaf 1870 meer ruimte in het huis Loenersloot aan de Nieuwegracht
nr. 20.30.
Vanuit zijn hoedanigheid als conservator onderhoudt hij nauwe banden met Duitse
collectioneurs van oude kerkelijke kunst. Via kanunnik Franz Bock komt Van
Heukelum in contact met de in Aken gevestigde architect Hugo Schneider.31.
Schneider levert in 1868 voor de Utrechtse kathedrale kerk een schetsontwerp
voor een nieuwe westfaçade met twee torens.
De door Schneider gemaakte ‘Skizze zum Anbau der West-Façade zu Utrecht’
wordt evenmin gerealiseerd.32. Hij krijgt echter wel de kans om een nieuw hoofdaltaar
te leveren.33. Als vrienden hebben Van Heukelum en Schneider zich in die periode
ook bezig gehouden met een restauratieplan voor de
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6 De elfde statie ‘Jezus wordt aan het kruis gehecht’. Olieverf op paneel. Arnhem, R.K. kerk van St.
Jan de Doper (foto RDMZ, P. van Galen).

Karolingische kapel in Nijmegen, waarvoor Schneider zelfs tekeningen heeft
vervaardigd en met verschillende projecten in het aartsbisdom.34. Friedrich Wilhelm
Mengelberg werkte eveneens met Hugo Schneider samen in Aken. Schneider
schilderde zelfs een portret van hem.35. Zo is de kring Van Heukelum, Bock, Schneider
en Mengelberg rond.
Naast de Akense is er de Keulse ‘Kreis’, waarin Van Heukelum dankzij
Reichensperger snel doordrong. Zo kreeg hij spoedig contact met de 9 jaar jongere
geestelijke Alexander Schnütgen, die evenals hijzelf een verwoed verzamelaar was
van middeleeuwse kunst.36.
Het is toch vooral aan Van Heukelums persoonlijke relaties met vooraanstaande
geestelijken en kunstenaars in Aken en Keulen te danken, dat in Utrecht een
vruchtbare bodem wordt gecreëerd waar Rijnlandse kunstenaars aan de slag konden.
Geïnspireerd door het Keulse werkklimaat van de Dombauhütte wil Van Heukelum
het in Nederland bestaande artistieke vacuüm vullen door de stichting van een
vereniging, waarin geestelijken en kunstenaars elkaar regelmatig ontmoeten en
inspireren.
In 1869 acht hij de tijd daarvoor rijp. De juist in Utrecht gearriveerde Friedrich
Wilhelm Mengelberg staat aan de wieg van de vereniging.37.
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7 De twaalfde statie ‘Jezus sterft aan het kruis’. Olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd midden
onder: ‘WMengelberg +1900’. Arnhem, R.K. kerk van St. Jan de Doper (foto RDMZ, P. van Galen)
(pag. 121).
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Om een brede basis aan het initiatief te geven worden de Akense en Keulse relaties
al spoedig uitgenodigd om als erelid of corresponderend lid tot het Gilde-verband
toe te treden. Tot die eerste categorie behoren August Reichensperger en Alexander
Schnütgen, maar ook invloedrijke landgenoten als Jozef Alberdingk Thijm, Pierre
Cuypers en Victor de Stuers.38.
De driemaandelijkse Gilde-vergaderingen en de jaarlijkse excursies waren de
belangrijke trefpunten, waar de leden door voordrachten geïnformeerd werden en
met elkaar in discussie gingen. Mengelberg treedt regelmatig voor het voetlicht met
een kunstbeschouwing of een meer technische verhandeling.39.
De Gilde-reizen voldeden blijkens de uitvoerige verslagen aan de behoefte om
indringend kennis te nemen van de kerkelijke monumenten van geschiedenis en
kunst. Men trekt regelmatig over de landsgrenzen. werd de eerste Gilde-reis op 4 en
5 juni 1870 ondernomen naar Kalkar. Vicaris J.A. Wolf leidde het gezelschap rond
en kreeg prompt de uitnodiging om in Utrecht een voordracht te komen houden
tijdens de septembervergadering. Men trekt ook verder het Rijnland in. Op 22 juli
1892 is het gezelschap - ruim 50 man sterk onder wie ook Pierre Cuypers - naar het
‘Heilig Keulen’ gereisd, waar August Reichensperger en Alexander Schnütgen in
twee overvolle dagprogramma's de Gildebroeders naar de belangrijkste middeleeuwse
kerken voeren. Zes kerken in een half dagdeel blijkt normaal en de avond wordt nog
gevuld met een magistrale voordracht van gastheer Schnütgen. De letterlijk en
figuurlijk reusachtige Schnütgen sleept het aandachtig gezelschap de volgende dag
door drie musea. Een hoogtepunt aan het slot van de tocht is het bezoek aan de Dom,
waar men de net aangebrachte bronzen deuren in het noordportaal bewondert en de
maker ervan, ‘Altmeister’ Mengelberg, van harte complimenteert. De oude contacten,
waaraan Gilde-deken Van Heukelum tijdens de algemene vergadering zo lyrisch en
‘schmeichelnd’ had gerefereerd, waren opnieuw aangehaald. Friedrich Mengelberg
paste volledig in het beeld. De zinsnede uit Reichenspergers toespraak - ‘Bleiben
Sie treu Ihrem Prinzipe und lassen Sie sich nicht verführen und ködern, wenn man
Ihnen sagt: Dieses oder jenes ist doch auch schön’. Es gibt nur Schönes oder
Hässliches: das Auchschöne besteht nicht und hat keine Berechtigung’ - was wat
Mengelberg betreft niet aan dovemansoren gezegd. In 1893 zou Keulen opnieuw
een beroep op hem doen. Misschien spraken opdrachtgever Schnütgen en de
kunstenaar er al over tijdens het feestelijk afscheidsdiner in hotel ‘Zur ewigen
Lampe’.40.

Discussie over vorm en uitvoering
Juist in kerken waar de invloed van het Sint Bernulphus-Gilde evident is, zou men
de Mengelbergse staties kunnen verwachten. Toch is het geen regel. Vóór 1893 heeft
hij geen complete Passie-cyclus gemaakt.41.
In 1887 en 1888 is evenwel het onderwerp ‘kruiswegstaties’ tot drie maal toe in
de Gilde-vergaderingen aan de orde geweest.42. Vooral de verspreiding van goedkope
industrieel vervaardigde producten baarde Van Heukelum zorgen. Goede en slechte
voorbeelden passeerden de revue. Tot de goede voorbeelden rekende men de
doorlopende serie in de Antwerpse kathedraal van de hand van de kunstschilders
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Hendrixs en Vink en de kleinere staties tegen de eindgevels van de O.L. Vrouwekerk
in Zwolle.
De staties dienden altijd ondergeschikt te zijn aan de architectuur. De voorkeur
ging uit naar gebeeldhouwde of geschilderde staties, het liefst in de vorm van een
doorlopend fries of geplaatst in nissen, zodat de taferelen optisch zoveel mogelijk
in het muurvlak werden opgenomen. Bescheiden medaillons tegen de zuilen waren
ook nog aanvaardbaar. In koper gegraveerde voorstellingen, zoals op de grafplaat in
de St. Andreaskerk te Zevenaar zou een oplossing zijn voor vochtige wanden.43. Het
is overigens opmerkelijk dat de in Utrecht bediscussieerde oplossingen door A.
Schnütgen in de praktijk worden gebracht en gepropageerd.
Uivoerig werd verslag gedaan in de notulen die in Het Gildeboek werden
opgenomen. Hier zij met nadruk gewezen op het feit dat de eerste jaargang van het
door Schnütgen zelf opgerichte en geredigeerde Zeitschrift für Christliche Kunst
verschijnt in het jaar dat men in Utrecht al een mening heeft gevormd over dit
onderwerp. In zijn uit 1893 daterende artikel ‘Der neue Kreuzweg im Dom zu Köln’
worden alle pro's en contra's indringend behandeld.44. Schnütgen laat dus bekende
geluiden horen en geeft ook verschillende aanbevelingen hoe te handelen. Wel staat
vast, dat een fabrieksmatig vervaardigde kruisweg, geschabloneerde werken en
kleurenreprodukties geen genade vinden. Let wel: ‘Also keine Farbendrucke, keine
Gips- oder Terrakottagebilde, keine Zinkgüsse! Niemals und Nirgendwo!’

Mengelberg over oud en nieuw: Historisme contra Beuron
Van de regelmatig door Mengelberg in de gildevergaderingen gehouden voordrachten
verdient die van 19 januari 1893 bijzondere aandacht. Tijdens een eerder op 13
oktober 1892 gehouden bijeen-
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komst had hij beloofd om de broeders uitvoeriger dan toen te onderhouden over ‘de
beteekenis der werkzaamheid van de Beuroner kunstschool’.
Mengelberg geeft een uitvoerig overzicht van de oorsprong van de Beuroner Schule
en illustreert die toelichting aan de hand van een aantal foto's.45. Het be gin van deze
kunstbeweging vormde de in 1868 door Desiderius Lenz in Nieuw Griekse stijl
gebouwde, aan de H. Maurus gewijde kapel bij de Benedictijnerabdij Beuron, die
de bijzondere bescherming genoot van prinses Catharina van Hohenzollern
Sigmaringen. De schilder Jacob Wüger en diens leerling Fridolin Steiner decoreerden
de kapel. Wüger trad in 1870 tot de Orde toe, twee jaar later gevolgd door Lenz en
Steiner.46. Mengelberg behandelt in zijn voordracht de voornaamste werken van de
Beuroners, die in de eigen kloosterkerk en abdijgebouwen, de beschildering van het
Münster te Constanz en vooral de reeks fresco's en mozaïeken in de moederabdij te
Monte Cassino uitvoerden. Mengelberg heeft wel degelijk waardering voor de
kunstrichting. Hij getuigt daarover: ‘Niet genoeg kunnen geroemd worden de innig
vrome, diep godsdienstige geest, de kinderlijke naïviteit en de bekoorlijke poëzie,
welke uit deze scheppingen spreken. De uitvoering der tafereelen beantwoordt ten
volle aan de eischen, welke een gezonde aesthetiek aan muurbeschildering moet
stellen. De lijnen zijn eenvoudig, klaar en streng architectonisch; de figuren springen
niet uit hare omlijsting, maar zijn zonder diepe schaduwen vlak op een meestal
donkeren achtergrond geschilderd. Dezelfde wijze van behandeling kenmerkt ook
vele andere werken, welke de drie genoemde meesters met behulp van de jongere
krachten, welke zij intusschen uit hunne ordebroeders hadden gekweekt, in weinige
jaren schiepen’.
Daarna gaat Mengelberg uitvoerig in op de door de Beuroners geschilderde
kruiswegstaties in de Marienkirche in Stuttgart, waarvoor in 1888 opdracht was
ontvangen. Het verslag van de Gildebijeenkomst meldt hierover: ‘Spreker had deze
staties zelf ter plaatse gezien, alsmede hare thans in de handel gebrachte reproducties
nauwkeurig bestudeerd. Tot zijn spijt moet hij bekennen wel eenige teleurstelling te
hebben ondervonden’. Mengelberg laat dan ook niet na aan te geven waarop zijn
kritiek berust. Kort samen gevat zijn dat: eentonige herhaling van beweging;
vergrijpen tegen de anatomie; taferelen passen niet in hun omgeving; de
Grieks-Egyptische omlijstingen zijn hinderlijk.
‘Waarom leggen de overigens toch zo bekwame kunstenaars van de Beuroner
school er zich niet in het minst op toe, aan de stijl der bouwwerken, welke zij geroepen
worden te versieren, recht te laten wedervaren en zodoende een harmonische indruk
te weeg te brengen?
Uit eigen ondervinding kan spreker verklaren, dat wie de vereischte vaardigheid
in teekenen en schilderen bezit, bij goeden wil en ijverige studie wel in verschillende
stijlen kan leeren werken. Waarom dan zo hardnekkig vast gehouden aan vormen
die ons van nature vreemd zijn en die slechts daardoor ingang bij ons vonden, omdat
zij in de broeikassen der academies werden gekweekt? Juist eene school van
kloosterlingen kon zich beeter dan eenige andere verdiepen in den rijken schat van
diepvrome kunstwerken, welke wij uit de middeleeuwen bezitten en zodoende hunnen
werken, natuurlijk in overeenstemming met de eischen van onzen tijd, tot hoge
volmaaktheid brengen’.

Jaarboek Monumentenzorg 1991

Vollediger kon Mengelberg ‘zijn credo’ over inhoud en vorm, dat precies de
doelstelling van het St. Bernulphus-Gilde weerspiegelde niet kenbaar maken en ook
niet beter getimed: januari 1893, direct aan de vooravond van de door kanunnik A.
Schnütgen aan hem toegedachte grote opdracht: de kruiswegstaties voor de Keulse
Domkerk. Hoe die zou worden stond al bij voorbaat vast.47.

Kritiek als tijdgebonden fenomeen
Het is opmerkelijk dat zowel de positieve kritiek die Mengelberg op de Beuroner
prestaties in Monte Cassino leverde, als de negatieve beoordeling van de
kruiswegstaties in Stuttgart, door critici uit onze tijd ten aanzien van zijn eigen werk
in pejoratieve zin worden herhaald.
In dit verband zijn twee door Walter Geis geciteerde kritische uitspraken van
belang, waaruit de tijdgebondenheid en subjectiviteit blijken van de beoordelende
kunsthistorici Peter Bloch uit 1967 en Rolf Lauer uit 1980.48.
Volgens Bloch ‘tat Mengelberg des innigseelenvollen zuviel. Sein weicher Stil
steigert sich zu süsslicher Eleganz, artistische Perfektion überspielt jegliche
ursprüngliche Gestaltung. In diesem letzten grossen Vertreter führt der Historismus
sich selbst adabsurdum’.
Rolf Lauer ervaart Mengelbergs staties als ‘melancholischen, unzeitgemässen
Abgesang... Die religiöse Aussage verflüchtigt sich gleichsam in formalistischer
Perfektion’. Een hopeloos ouderwets werk, meent Lauer, zeker als men het vergelijkt
met de tien jaar eerder ontstane ‘Burgers van Calais’ van August e Rodin. Terecht
komt Geis tegen die verwijzing in het geweer, door te stellen:
‘Der Mehrzahl der Kunstwerke wird man erst gerecht, wenn man sie unabhängig
von den als Innovationen anerkannten Werken sieht, und sie als Teil unterschiedlicher
Entwicklungen der Kunst in
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8 De dertiende statie ‘Jezus wordt van het kruis genomen’. Olieverf op paneel. Arnhem, R.K. kerk
van St. Jan de Doper

Jaarboek Monumentenzorg 1991

125
den verschiedenen Ländern gelten lässt.
Die Erfahrung lehrt uns in allen Kunstgattungen, dass es gilt die Werken aus den
eigenen Wurzeln heraus zu verstenen. Urn die kunsthistorische Bedeutung erkennen
zu können, erscheint vor allem der Zusammenhang wichtig, in dem das Werk
entstand’.49. En voor de Keulse kruiswegstaties geldt, dat zij niet los kunnen worden
gezien van de culturele procesgang die de Dom tot voltooiing bracht.

De kruiswegstaties voorde Dom - 1893 en 1898.
In 1880 werd de voltooiing van de Keulse Dom als godsdienstig, politiek en nationaal
monument in aanwezigheid van de keizerlijke familie gevierd. De culturele uitstraling
van deze onderneming kende in Europa haar weerga niet. Zonder deze inspiratiebron
en de daaruit voortvloeiende cultuur-export zou ook het Nederlandse en zeker het
Nederrijnse kerkenlandschap er heel anders uitzien.
Nog jarenlang zou die stroom aanhouden, eer zij krachteloos uitsiepelde en
opdroogde.
In de reusachtige Domkerk kon de ‘horror vacui’ nog voldoende plekken vinden,
waar iets moois verricht kon worden, zeker als daartoe ook nog een memorabele
aanleiding bestond. Zo bezat de Dom geen Kruisweg, terwijl die in de meeste
parochiekerken en kapellen tot de vaste inrichting behoorde.50.
In 1893 vond men een goede aanleiding in het dubbele jubileum dat
kardinaal-aartsbisschop Dr. Philippus Krementz in dat jaar zou vieren. Een
kruiswegstatie zou een fraai en zinvol geschenk zijn. Bovendien bevonden zich in
de ondermuur van het schip aan noord- en zuidzijde van de zijbeuken nog een achttal
middeleeuwse nissen, ooit bedoeld om, afgesloten door een deur, het vaatwerk te
bergen dat men gebruikte bij de tegen de pijlers opgestelde broederschaps- en
gilde-altaren. De wandnissen waren 118 cm hoog en 72 cm breed, bij een diepte van
53 cm. Zij waren tevens voorzien van een gotisch geprofileerde omlijsting.51.
Mengelberg maakte een beeldgroep die niet de volledige diepte van de muurkast
vulde, maar slechts 17,5 cm.
De compositie omvatte slechts een beperkt aantal figuren, per groep bestaande uit
5 tot 6 personen, geplaatst tegen een verder leeg gehouden fond. Elk tafereel werd
binnen de omlijsting afgedekt met een rijk getraceerd boogfries, waarvan drie types
zijn te onderscheiden (afb. 1,5).
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9 De grote Piëta-groep, als dertiende statie in de Passiecyclus in de zuidelijke toren van de Domkerk
in Keulen (foto Rheinisches Bildarchiv Köln).

Men begon de serie met de 6de statie ‘Veronica reicht Jesus ihr Schweisstuch’,
die in de meest oostelijke schiptravee aan de noordzijde van de kerk werd geplaatst
(afb. 15). De reden daarvoor is de volgende.
In de Domkerk bevond zich sedert 1852 een middeleeuwse beeldgroep, die de
Graflegging van Christus voorstelt (afb. 12, 13). Deze 15de-eeuwse, uit vrijwel
levensgrote beelden bestaande steensculptuur stond vóór het afbouwen van de Dom
in de kerk van S. Maria im Pesch.52. Deze kerk, die eigenlijk Sancta Maria in Pascua
- Maria zur Wiesen - heette, dankte haar naam aan het feit dat zij de opvolgster was
van een oude Mariakapel, die toegankelijk was vanuit het atrium van de romaanse
Dom. Zij werd in 1508 vervangen door een nieuwbouw die tot 1843 tegen de
noordkant van de onvoltooide Domkerk stond. De kleine kerk, moest op haar beurt
plaats maken voor de noordertranseptarm en een gedeelte van de aansluitende zijbeuk
van de te voltooien kerk. De Grafleggingsgroep verhuisde naar de kloosterkerk van
de Minorieten, maar kreeg uiteindelijk in 1852 een plaats in de Dom tegen de
oostmuur van de noordtoren. De groep werd gerestaureerd door de Dombauwerk-
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meister Peter Fuchs en op basis van oude sporen van een nieuwe polychromie
voorzien.
De Graflegging pastte uitstekend als 14de statie in het kruiswegproject dat in 1893
door de gulle schenking van de 6de statie van start kon gaan. De plaats van de groep
maakte het noodzakelijk om de door Mengelberg te vervaardigen serie in de eerste
travee aan de noordzijde te laten beginnen.
Dit verklaart waarom men begon met de 6de statie in de eerste zijbeukstravee,
gerekend vanaf de viering.
De proef slaagde en er kwam voldoende geld ter beschikking om successievelijk
de overige staties te kunnen laten uitvoeren. Om de beeldgroepen aan de zuidzijde
in evenwicht te brengen met die in het noorderzijschip, wilde men in het zuidelijke
torenportaal een even belangrijke tegenhanger hebben van de middeleeuwse
Graflegging. De staties aan deze zijde hebben een volgorde van oost naar west. In
het torenportaal zou de 13de statie, voorstellend de kruisafname, ook in religieus
opzicht een waardige pendant vormen. Bovendien leende het thema met als
middelpunt de Piëta zich uitstekend voor een monumentale uitwerking.
Om het plan een zo groot mogelijke kans van slagen te geven, plaatste Alexander
Schütgen, die deel uitmaakte van het Domkapittel, bij het gereed komen van het
eerste reliëf in 1893 een goed onderbouwd artikel in het onder zijn redaktie staande
Zeitschrift für Christliche Kunst. In dat artikel gaat hij verder in op de vraag, welke
vorm en uitvoering, iconografie en materiaalbehandeling het meest ideaal zijn. Al
eerder was daarover ook in de gelederen van het Sint Bernulphus-Gilde gedicussieerd
tijdens de hiervoor gememoreerde gildevergaderingen, gehouden tussen oktober
1887 april 1888. Alle gezichtspunten die Schnütgen aanhaalt zijn in Utrecht gedurende
die sessies uit en te na bediscussieerd. Schnütgen was er zeker van op de hoogte,
omdat hij als erelid van het Gilde uiteraard ook de in druk verschenen
vergaderverslagen kreeg toegezonden.
Mgr. Van Heukelum had hierover uitgesproken ideeën die hij ook in praktijk heeft
laten brengen in zijn eigen parochiekerk, de St. Nicolaas in Jutphaas. In het Gildeboek
van 1938 staat hierover een karakteristiek getuigenis:
‘... Wijlen Mgr. van Heukelum, de deken van het St. Bernulphus-Gilde gaf dan
ook de voorkeur aan kleine staties. Toen hij ons eens in zijn kerk te Jutphaas
rondleidde sprak hij: ‘De staties moeten momentopnamen zijn van de Passie des
Heeren, en daarom uit niet meer dan drie hoogstens vier personen bestaan, maar in
die weinige personen moet de kunstenaar de hoogste expressie leggen van zijn
medelijdende ziel. Dat is de ware kunst; geen stoffering van bijzaken, die daar al te
dikwijls de aandacht van de hoofdpersonen aftrekken.
Klein, maar fijn. ‘En daarbij streelde hij beeldjes als waren het zijn lievelingen.’.53.
De groepen werden gebeeldhouwd in Franse kalksteen, in hoog-reliëf en vervolgens
heel sober gepolychromeerd, waarbij de fonds achter de taferelen een warme rode
kleur kregen.
De volgorde van het gereed komen van de staties is aan de hand van de berichten
in de Kölner Lokal Anzeiger te volgen.54. Zij zijn bovendien gesigneerd met het
WM-monogram van de kunstenaar en het jaartal, meestal aangebracht op de kruisbalk.
Na het succesvol begin in 1893 volgde in 1895 de 7de statie, geschonken door
Graf Spiegel ter nagedachtenis aan aartsbisschop Ferdinand August. Tegen de
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achtergrond en onder tegen de omlijsting is het grafelijk wapen aangebracht. In
hetzelfde jaar volgde de 12de statie ‘Christus sterft aan het kruis’, die werd
geschonken door Fräulein Henser ter herinnering aan haar in 1891 overleden broer,
die lid was van het Domkapittel.
In 1897 zijn de 1ste, 9de en 10de statie geschonken. De 11de statie ‘Jezus wordt
aan het kruis genageld’ is op de kruisbalk voorzien van het kunstenaarsmonogram
WM en het jaartal 1896. De overige zes staties zijn tussentijds, in 1896 gereed
gekomen. De grote groep van de Kruisafname dateert uit 1898 en is gesigneerd
WMengelberg -Wen M dooreen (afb. 9).
Links van de voor het kruis gezeten Moeder van Smarten met het lichaam van
haar dode Zoon op de schoot zijn de knielende Johannes met Jozef van Arimathaea
met de doornenkroon geplaatst, rechts Maria Cleophas met de zalfbus en de knielende
Maria Magdalena.
De groep staat op een tombevormige sokkel met vier wapenschilden waarop de
lijdenswerktuigen zijn gebeeldhouwd. Aan de zijkanten bevinden zich de wapens
van het Domkapittel en van de schenker, kardinaal-aartsbisschop Philippus Krementz,
met de wapenspreuk ‘Amor circet’ (De Liefde omvat). De scène van de kruisafname
was van meet af aan bedoeld als een zuiver ‘Andachtsbild’, waarvoor het juist die
prominente plaats in de zuidelijke torenhal kreeg. Die extra bestemming blijkt ook
uit de inscriptie op de voetplaat met de uitnodiging: ‘O ihr alle, die ihr vorübergehet,
sehet ob euer Schmerz gleich sei meinem Schmerze’.

Op zoek naar de inspiratiebron
In zijn artikel over de kruiswegstaties in de Dom van Keulen gaat Walter Geis ook
uitvoerig in op de mogelijke inspiratiebronnen, die Mengelberg kunnen hebben
gevoed. Uiteraard wordt in de
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Keulse kathedraal gespeurd naar voorbeelden en daartoe worden verschillende oude
inventarisstukken genoemd, waaronder het koorgestoelte in verband met het gotische
fries dat de staties bekroond. Voorts zou Alexander Schnütgen de beeldhouwer
hebben voorzien van voorbeelden uit zijn eigen rijke bezit. Met name zou zulks het
geval zijn geweest met de 11de statie waar de kruisiging staande in beeld is gebracht.
Een 13de-eeuwse sculptuur zou als mogelijk voorbeeld hebben gediend.55.
Toch kan men zich afvragen of het in de Utrechtse werkplaats ontstane werk, dat
over een periode van ruim vijf jaar werd gerealiseerd op aperte Keulse voorbeelden
teruggaat. In hoeverre het Utrechtse milieu van invloed is geweest als inspiratiebron
voor de verschillende kruiswegcomposities komt in Geise's artikel nauwelijks ‘im
Frage’, wat ook weer niet zo vreemd is, daar de Nederlandse literatuur en de feitelijke
situatie aldaar - met name de positie van het St. Bernulphus-Gilde - in het Duitse
taalgebied toch onvoldoende bekend is. Niettemin geeft Walter Geis wel een goede
voorzet door te wijzen op de verwantschap in compositie tussen Mengelbergs 1ste
statie (‘Jezus voor Pilatus’) en de veroordeling,

10 De Piëta-groep in de R.K. kerk van St. Franciscus Xaverius - ‘De Krijtberg’ te Amsterdam (repro).

11 Piëta, vervaardigd door F.W. Mengelberg, naar het middeleeuwse voorbeeld in de R.K. kerk te
Brummen (Gld.). Lindehout, monochroom overgeschilderd. Arnhem, St. Martinuskerk.

die voorkomt op een paneel van het z.g. Fried-berger altaar (afb. 1-3). Mengelberg
heeft de middeleeuwse versie van deze scene in spiegelbeeld als basis genomen voor
zijn eigen compositie.56. Hoe bewijsbaar dicht hij bij de waarheid is, vermoedt hij
zelf niet. Het z.g. Utrechtse altaar, is afkomstig uit een kerk aan de Boven-Rijn. De
altaarluiken zijn door Mgr. G. van Heukelum in 1868 aangekocht en aan het
Aartsbisschoppelijk Museum geschonken. Mengelberg kende het zeker, omdat het
zelfs nog een jaar voor zijn aankomst in Utrecht arriveerde.57. En nauwgezette
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speurtocht door de collectie van het Aartsbisschoppelijk Museum kan denkelijk nog
wel meer opleveren. Wat te denken van de middeleeuwse ivoren, die in miniatuur
al hele staties opleveren inclusief de driedelige gotische friezen.58.

Het Keulse voorbeeld nagevolgd
De indrukwekkende Keulse reeks die in de werkplaatsen aan de Utrechtse Maliebaan
is ontstaan, riep ook in de kringen van het St. Bernulphusgilde bewondering op. De
kwaliteit stond al bij voorbaat buiten kijf. De kritiek die jongeren als Kalf en Brom
er later over zouden uiten, zou waarschijnlijk bij de aanhangers van het Gilde tot een
schouderophalen hebben geleid. Zo kon het gebeuren dat een repliek van de Keulse
staties als een begerenswaardige aanwinst werd gezien.
Naast de gebeeldhouwde versie werd ook een geschilderde reeks geleverd. Met
de produktie daarvan is al direct in 1898 begonnen.
De ‘prima inter pares’ onder de kerken van het aartsbisdom, de kathedraal aan de
Lange Nieuwstraat was ook een dergelijke reeks wel waard. Waarom zouden andere
kerken achter moeten blijven?
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12 De Graflegging. Middeleeuwse beeldgroep, oorspronkelijk afkomstig uit de St. Maria in Pascua
te Keulen (foto Rheinisches Bildarchiv Köln).

St. Jan de Doper in Arnhem
In Arnhem was het Gilde-lid pastoor G.J. Chr. Overwijn, net benoemd aan de door
Alfred Tepe in 1895 aan de Verlengde Hoflaan gebouwde kerk van St. Jan de Doper,
een van degenen, die als eerste zo'n indrukwekkende passiereeks voor zijn drie jaar
oude kerk wilde hebben. Hij kreeg zijn zin en voor de prijs van fl 6000,-- leverde
Mengelberg de veertien panelen inclusief twee profetenfiguren boven de deuren naar
het zangkoor en de sacristie (afb. 17). Er was net plaats genoeg voor de panelen, die
als een indrukwekkend religieus stripverhaal op vrijwel exact de Keulse maatvoering
in een doorlopende aaneengesloten reeks tegen de wand van de rechter zijbeuk werden
geplaatst.58.
‘WMengelberg.:. 1900’ staat op de 11de statie, maar de eerste panelen zijn al in
(of kort na) 1898 aangebracht en in 1902 is de serie gereed. Hoewel het
parochie-archief geen exacte leveringsdata geeft, vertoont de 4de statie met de
voorstelling ‘Jesus ontmoet zijne bedroefde moeder’ daarvoor wel een aanwijzing.
Op de achtergrond is als bijfiguur een jongeman te zien die is te identificeren met
Mengelbergs zoon Maximiliaan, de cellist die op 8 juli 1897 in Utrecht op nog geen
22-jarige leeftijd overleed (afb. 4). De Arnhemse kruisweg is de meest nauwgezette
navolging van die in de Keulse Dom.
Tussen de 7de en 8ste statie zijn boven de toegangsdeuren naar de sacristie en
voor de wenteltrap naar het daarboven gelegen zangkoor twee halffiguren aangebracht.
Links de profeet Isaias, die een banderol draagt met de volgende tekst: ‘De heer legde
op hem ons aller ongerechtigheid + Isaias LUI:6’. De andere profeet, Jeremias, houdt
een banderol met de woorden: ‘Ziet of er eene smart is gelijk aan mijne smart + Jer.
I:12’, die ook als inscriptie voorkomt op het voetstuk van de Kruisafname-groep in
de Keulse Dom.
Alle taferelen zijn geschilderd alsof het beeldjes zijn, waarvan alleen de
lichaamsdelen carnaatkleurig zijn behandeld. Het goud voor de nimbus van de heiligen
en het zwart van de achtergrond doen de figuranten als beeldjes uitkomen. De
compositie van de 13de statie volgt exact de grote Piëta-groep in de noordelijke
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torenhal (afb. 8-9). De 14de statie met de Graflegging is een eigen compositie, die
niets gemeen heeft met de 15de-eeuwse groep in de Dom (afb. 12-14).
In zijn boek ‘De Katholieke kerken van Nederland’ uit 1906 geeft Jan Kalf een
uitvoerige beschrijving van de kerk van St. Jan de Doper in Arnhem. Hij vergelijkt
de door A. Tepe gebouwde kerk met diens Utrechtse O.L. Vrouw, die ‘het gat in de
Biltstraat’ zou nalaten en met de dorpskerk van Heeten, beiden met een zangkoor
tegen de rechter zijbeuk. ‘Aldus ontstond’, aldus Kalf over de Arnhemse St. Jan,
‘een zeer lang muurvlak, dat van onderen in donkerbruin is beschilderd en daarboven
in veertien vakken is verdeeld waarin kruiswegstaties zijn aangebracht. Min of meer
herinnerend aan basreliëf imitaties die men ‘witjes’ noemt, zijn deze tafereelen in
groenblauw en vleeschkleur op een donkere ondergrond geschilderd. Zij zien er uit
als reproducties naar Mengelbergs gebeeldhouwde staties in de Keulschen dom en
hebben daarmee de deugd der compositie uit weinige figuren gemeen.
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13 De middeleeuwse Graflegging geplaatst in een door F.W. Mengelberg vervaardigd ciborium in
de noordelijke torenhal van de Domkerk in Keulen (foto Rheinisches Bildarchiv Köln).

Maar de harde en koude kleur, glimmend met een pijnlijke blikglans maakt het geheel
weinig aangenaam’.59. Vanuit Kalf's optiek is dit een begrijpelijk waardeoordeel. Het
is overigens opmerkelijk dat vrijwel gelijktijdig aangebrachte series in de belangrijkere
kerken in Utrecht aan zijn aandacht of interesse ontsnappen.

St. Catharinakerk in Utrecht
De kruisweg die voor de Utrechtse St. Catharinakerk werd besteld was van een wat
duurzamer uitvoering, in die zin dat de schilderingen op koperplaten werden
aangebracht. Het schip van de kerk omvat vijf brede traveeën, waarvoor in 1898-1900
door A. Tepe een portaal met toren en doopkapel is gebouwd. In de tweede travee
stonden biechtstoelen, zodat er feitelijk vier beschikbaar waren, gescheiden door
muurdammen die inwendige steunberen vormen.
Per travee werden telkens twee staties aangebracht met daartussen een voorstelling
van een staande profeet of heilige. Als inleiding en afsluiting van de 1ste en de 14de
statie waren ook staande figuren en engelen met de lijdenswerktuigen opgenomen.
Zo kreeg het begin en einde van de reeks een apart accent en de benodigde breedte.
Bij de onder leiding van architect G.M. Leeuwenberg uitgevoerde onttakelende
restauratie die na 1955 zijn beslag kreeg, werden de kruiswegstaties verwijderd. Zij
verhuisden naar de in 1966 eveneens gemoderniseerde St. Martinuskerk in
Duistervoorde (bij Twello), waar zij circa 1976 een plaats kregen tegen de
zijbeuksmuren. Daartoe moest de maat van de koperplaten wel worden verkleind.60.

De St. Willibrorduskerk in Utrecht

Jaarboek Monumentenzorg 1991

Een van de hoofdwerken uit de door het St. Bernulphusgilde geprotegeerde Utrechtse
school is de door Alfred Tepe in 1878 gebouwde St. Willibrorduskerk tussen de
Minderbroedersstraat en de Annastraat.61.
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14 De veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd'. Olieverf op paneel. Arnhem, R.K. kerk van
St. Jan de Doper (foto RDMZ, P. van Galen).

Mengelberg heeft voor de kerk diverse belangrijke inventarisstukken geleverd:
het Maria-altaar in 1881, het hoogaltaar, het koorgestoelte, de triomfkruisgroep op
een apostelbalk en diverse beelden verspreid over een periode van enige decennia.
In 1900 kwam ook de serie kruiswegstaties gereed, die tegen de sluitwand van het
zuidelijke dwarspand en tegen de ondermuren van het aansluitende zuiderzijschip
over een lengte van vijf traveeën is aangebracht. De hele traveebreedte tussen de
inwendige steunberen is met staties bezet. Ook voor de St. Willibrorduskerk heeft
Mengelberg een geschilderde versie van de Keulse kruisweg geleverd, die ongeveer
dezelfde maat bezit als die van de St. Janskerk in Arnhem. De serie begint aan de
oostkant in het transept met drie Passietaferelen die worden afgewisseld met vier
Oud-Testamentische figuren met tekstbanderollen. Het zijn respectievelijk Koning
David, de profeten Jeremias en Isaias en Koning Salomon. In de aansluitende
zijbeukstraveeën volgen in groepen van drie de 4de tot en met de 12de statie. De
13de en 14de statie worden geflankeerd door de staande profeten Zacharias en Oseas.
De serie is door Mengelberg op de 7de statie gesigneerd en op de 14de wordt de
signatuur herhaald, vergezeld van het jaartal van de voltooiing: ‘W. Mengelberg
1900’.
De serie verschilt voor wat betreft de bekroning van de taferelen die, anders dan
in Arnhem en Keulen, wordt afgesloten met geschilderd traceerwerk, waarvan de
tekening wordt bepaald door vijf zwevende, elkaar snijdende halve bogen, waaruit
het gotisch bladwerk ontspringt. Boven de smalle panelen met de koningen en profeten
bestaat dat ornament uit drie curven.
Mengelberg heeft zich iets meer afwijkingen van de Dom-cyclus veroorloofd in
de kleding en hoofddeksels, in de houding van sommige figuranten en vooral ook in
de gelaatsuitdrukkingen. Het zijn feitelijk marginale verschillen. Veronica is zodanig
gedraaid, dat zij hier schuin van achter wordt gezien. De groepen staan ook wat
krapper binnen de omlijsting.
De conclusie is, dat de Arnhemse serie exacter het Keulse voorbeeld volgt.62.

O.L. Vrouw ten Hemelopneming in Houten
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Mengelberg heeft voor deze door A. Tepe in 1884-1885 aan de Loerikseweg in
Houten gebouwde plattelandskerk de belangrijkste stukken uit de inventaris geleverd.63.
Helaas is de kerk van de beschildering ontdaan, en is de triomfbalk met
apostelportretten en de kruisgroep uit de koorpartij gehaald en tegen het zangkoor
geplaatst. Men heeft hier het slechte voorbeeld van de kathedrale kerk op dorpse
manier, wat kleinschaliger nagevolgd.
In de kerk hangt nog wel een serie aan Mengelberg toegeschreven, op paneel
geschilderde staties als afzonderlijke schilderijen aan weerszijden van de vensters
in het het schip; de eerste en laatste statie in de lage transeptarm.

De St. Franciscus Xaverius of ‘De Krijtberg’ in Amsterdam
Een kostbaarder uitvoering van de reeks in zandsteen bevindt zich in de zijbeuken
van de Jezuïetenkerk ‘De Krijtberg’ aan de Singel in Amsterdam.64.. Aan weerszijden
van de vensters zijn hier de met zorg gebeeldhouwde staties aangebracht.
Er is echter een groot verschil met het grote voorbeeld en de geschilderde versies:
de looprichting wijkt af, zodat alle voorstellingen in spiegelbeeld zijn uitgehouwen.
Voor deze kerk heeft Mengelberg een navolging geleverd van de monumentale
13de statie in de Keulse Dom: de kruisafname. Deze groep onder een volledig
baldakijn is niet een kopie, maar toch een nauw verwante variant, die dateert uit
1906. (afb. 10). Zij vormt de pendant van een door de
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beeldhouwer J.W. Ramakers uit Geleen geleverd H. Hartbeeld onder een rijk
uitgevoerd ciborium, dat overigens een veel stijvere indruk maakt. De
kruisafnamegroep is gereduceerd tot vier personen. Aan weerszijden van de Piëta
zijn alleen Johannes en Maria Magdalena overgebleven. Onder op de voetplaat staat
de bede: ‘Troosteres der bedroefden Bid voor ons’. De beide voorover gebogen
figuren van Johannes die het dode lichaam van Christus helpt ondersteunen en van
Maria Magdalena met de zalfbus in haar handen vullen de gehele ruimte onder de
door een lage korfboog overspannen overhuiving.65.
De architectonische opbouw van de tombe volgt de hooggotische vormentaal, die
Mengelberg eerder toepaste bij de overhuiving van de 15de-eeuwse grafleggingsgroep
uit de S. Maria im Pesch, die als 14de statie fungeert in de Dom van Keulen. Ook
de zuiltjes en penantstukken, waarop de korfbogige overhuiving rust, herinneren aan
de monumentale omraming van de Keulse groep. Alleen zijn de Keulse
profetenfiguren op de tombe in Amsterdam vervangen door schildjes met
lijdenswerktuigen, die Mengelberg in Keulen toepaste op de tombe van de 13de
statie.

De Piëta als zelfstandige groep
De centrale groep van de 13de statie, de gestorven Christus op de schoot van zijn
moeder, heeft als z.g. Piëta een zelfstandige verspreiding gevonden. Het houdt direct
verband met de sensibiliteit in de geloofsbeleving en de specifieke aandachtsaccenten
in de devotie. Dit komt prachtig uit in de tekst die op de voetplaat van de Keulse
groep staat. Men vindt hier niet een omschrijving van de gebeurtenis ‘Christus wordt
- of juister “is” van het kruis afgenomen’, maar een uitnodiging om eigen menselijk
leed en zorgen te relativeren en af te meten aan het allesomvattende lijden van Christus
als Verlosser van de hele mensheid.
De Piëta is een van de hoofdtypes uit het Mengelbergse repertoire, die aan heel
wat kerken op bestelling is geleverd.
Walter Geis heeft in zijn artikel over de Keulse staties verwezen naar een mogelijke
inspiratiebron, het beeld van Theodor Wilhelm Achtermann in de Dom van Münster,
dat helaas tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan, maar waarvan nog
een gipsmodel aanwezig is in de Capella Borghese in SS. Trinità te Rome.66. Het is
zeer de vraag of de inspiratie zover weg moet worden gezocht.
D. Bouvy heeft al in 1969 met een paar voorbeelden aangetoond, dat de
verzameling van het Aartsbisschoppelijk Museum verschillende voorbeelden ter
navolging of inspiratie heeft geleverd. Per slot van rekening was deze ook
bijeengebracht om als studiecollectie te dienen, waarvan door de ‘scheppende’ leden
van het St. Bernulphus-Gilde en met name door Mengelberg dankbaar gebruik is
gemaakt. Zelfs gipsafgietsels behoorden tot het studiemateriaal. Maar ook buiten de
museummuren is steeds naar goede voorbeelden gezocht. De edelsmid Jan Hendrik
Brom vervaardigde een - naar eigen zeggen - ‘verbeterde’ versie van de door de
Mechelse geelgieter Gielis van Eynde gemaakte doopvont in de Zutphense St.
Walburg.67. Mengelberg heeft voor Van Heukelum's kerk in Jutphaas in opdracht van
diens met emeritaat gegane voorganger pastoor Christoffel van de Grindt een Piëta
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vervaardigd, geïnspireerd op een middeleeuws beeld in de R.K. kerk van Brammen.68.
Maar ook deze Piëta staat niet alleen. Het type is meer dan eens nagesneden. Men
treft een gepolychromeerd exemplaar aan in de St. Willibrorduskerk in Utrecht. In
1912 kreeg Mengelberg de opdracht tot de levering van een dito fijn gepolychromeerd
beeld, ‘tot in de details 1e klas sculpture’ van lindehout, op een voetstuk van eiken
voor de St. Martinuskerk aan de Steenstraat in Arnhem (afb. 11). Achter de groep
stond een vurehouten kruis. Dit exemplaar is in 1961 monochroom overgeschilderd.69.
Een andere prachtige variant, geplaatst in een met beschilderde luiken afsluitbaar
altaarretabel, werd in 1893 vervaardigd voor de R.K. kerk van Mijdrecht. Deze O.L.
Vrouw van Smarten bevindt zich thans in de Mariakerk te Apeldoorn.

Thomas à Kempis monument
Een variant op het thema van de ‘Kruisdraging’ is te vinden in het ontwerp en de
gewijzigde uitvoering van het monument voor Thomas à Kempis in Zwolle.
In 1894 werd een openbare prijsvraag uitgeschreven voor een gedenkteken ter ere
van Thomas à Kempis, dat zou worden geplaatst in de door architect Nicolaas
Molenaer in 1892-1893 gebouwde R.K. St. Michaelskerk te Zwolle. De prijsvraag
stond open voor kunstenaars binnen en buiten de landsgrenzen. Zij moesten voldoen
aan een 16 artikelen omvattend programma, waarin o.m. de eis gesteld werd dat het
gedenkteken de vorm van een grafmonument diende te hebben.70. In het onderste
gedeelte zou achter getraliede deuren de reliekschrijn met het gebeente van de heilige
worden geplaatst. Het bovengedeelte moest een plastische voorstelling bevatten - in
reliëf of en ronde bosse - van Thomas à Kempis, geknield voor de kruisdragende
Christus'. Artikel 2 luidde:
‘Het geheele gedenkteeken moet in den Nederlandsche

Jaarboek Monumentenzorg 1991

132

15 De zesde statie ‘Veronica droogt het aangezicht van Jezus af’. Arnhem, R.K. kerk van St. Jan de
Doper (foto RDMZ, P. van Galen).

stijl van de XVe eeuw ontworpen en in fraaien duurzamen bergsteen - zij het dan
ook dat van verschillende steensoorten gebruik worde gemaakt - worden uitgevoerd’.
De samenstelling van de jury, waarin naast voorzitter dr. H.J.A.M. Schaepman
ook dr. P.J.H. Cuypers, Mgr. G. van Heukelum en Jhr. mr. V. de Stuers zitting hadden,
doet al vermoeden binnen welke marges gewerkt diende te worden om in de prijzen
te vallen.71.
Vooral tegen deze beperkende bepalingen richtte zich de kritiek van ‘De Opmerker’
van zaterdag 14 juli 1894, die een niet mis te verstaan kritisch commentaar geeft,
dat sluit met de opmerking: ‘Wij zijn benieuwd naar den uitslag van deze prijsvraag.
Dat de commissie zal krijgen wat zij verlangt, schijnt ons vrij onzeker. Waar zij
een zoo bekwaam en met religieuze bouwkunst vertrouwd man als Dr. Cuypers in
haar midden telt, had zij misschien beter gedaan dien aanstonds met het ontwerp en
den uitvoering te belasten. (...) Het jonge Katholiek Nederland kan nu eens laten zien
wat het vermag; de uitslag der prijsvraag zal misschien tevens doen blijken, op wien
eenmaal Dr. Cuypers' profetenmantel zal neerkomen’.72. Er zijn 18 ontwerpen onder
motto ingezonden, die allemaal tussen 15 en 24 februari 1895 werden tentoongesteld
in de Militiezaal aan de Singel 423 in Amsterdam.73.
In ‘De Opmerker’ van 16 februari 1895 werden de inzendingen besproken, waarbij
het bekroonde ontwerp onder het motto ‘St. Jozef’ van Mengelberg bleek te zijn (afb.
16).
Bij de beschrijving van het ontwerp citeert de redakteur de dagbladpers, waarin
staat, dat de vervaardiger van Sint Jozef als grondvorm de epitaaf heeft gekozen en
dat het monument, boven het als graftombe gebouwde ossalium verrijzende, gedacht
is als een visioen van Thomas à Kempis. ‘Het midden van de groep is de
kruisdragende Christus, den Hoofdman, Simon van Cyrene en andere figuren
Daarnevens staan aan weerszijden St. Petrus en St. Thomas. Op den voorgrond knielt
de Kerk als de eeuwige onverwelkbare bruid en voor haar Thomas à Kempis, die
eerbiedig opziend naar Christus, zijn Imitatio schrijft. Dit alles wordt gekroond door
een baldakijn’.
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De hoofdgroep doet onmiddelijk denken aan een symbiose van de 5de en 6de
statie, waarbij Thomas à Kempis de plaats inneemt van Veronica. De epitaaf bestaat
uit een vijftal opklimmende, onder hoog torenende gotische baldakijnen geplaatste
beelden. Zij stellen de stichters van de vier grote kloosterorden voor aan weerszijden
van de tronende Christus. De buitenste beelden zijn de staande gestalten van St.
Augustinus en St. Franciscus van Assisi. Tussen hen in de knielende Benedictus en
St. Bernardus (of Dominicus?). De hele bovenbouw heeft veel gemeen met
Mengelberg's altaarbekroningen, maar de rijke epitaaf roept ook herinnering op aan
het grafmonument van Engelbrecht I van Nassau in de Grote of O.L. Vrouwekerk
in Breda.
Bij nauwkeuriger beschouwing blijkt Mengelberg echter vrijwel nooit een directe
kopie te maken. Ook in zijn eigen vormenrepertoire is hij een meester in het eindeloos
variëren van beproefde vormelementen.
Dit laatste heeft toch niet kunnen voorkomen, dat reeds bij het beoordelen van het
ontwerp in tekening en plastische voorstudies de uitslag van de critici al bij voorbaat
vast stond.
Nog eens ‘De Opmerker’ over de 1ste en 2de prijswinnaar, de firma's Mengelberg
uit Utrecht en Van Uijtfank en Goffaerts uit Leuven.
‘Beantwoorden nu deze beide ontwerpen, die op dezelfde hoogte staan als zoveel,
wat Nederlandsche of Belgische fabrieken van kerksieraden verliet, aan de
verwachting door de prijsuitschrijvers

Jaarboek Monumentenzorg 1991

133

16 Het voormalige monument voor Thomas à Kempis in de R.K. St. Michaëlskerk in Zwolle (foto
RDMZ, A.J. van der Wal).

gekoesterd? Is die zoetelijke, nietszeggende kerkbeeldenplastiek die slechts
uiterlijkheden gemeen heeft met het karakteristieke werk der 15de eeuw, wezenlijk
wat door de jury, waarin Dr. Cuypers en Jhr. De Stuers zitting namen, verlangd
wordt? Is dit zoo, dan had men de moeite en kosten van de prijsvraag gerust kunnen
sparen en onmiddelijk te Utrecht of Leuven de bestelling kunnen doen’.
Op 10 november 1897 werd het monument onthuld. De plechtigheid vond plaats
in aanwezigheid van de aartsbisschop van Utrecht Mgr. H. van de Wetering en talrijke
aanwezigen van alle gezindten. Juryvoorzitter Dr. Herman Schaepman hield de
feestrede.74.
Toch was de schepping al voor de uitvoering ervan op een militante en subtiele
wijze veroordeeld. Thomas had zich, aldus ‘De Opmerker’, een monument geschapen,
‘zooals alleen de grootste geesten vermogen voor zich op te richten, een monument
duurzamer dan wat de beste kunstfabriek kan leveren’. Bij de afbraak van de Zwolse
Michaëlskerk in 1964 heeft men het monument letterlijk in diggelen geslagen. Alleen
het hoofd van Thomas
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I II
17 Overzicht van de geschilderde Kruiswegcyclus in de R.K. kerk van St. Jan de Doper in Arnhem.
De staties zijn in een doorlopende reeks geplaatst tegen de muur van de rechter, d.w.z. Zuiderzijbeuk.
Tussen de zevende en achtste statie boven de deuren naar sacristie en zangkoor de profeten Isaias
en Jeremias (foto's RDMZ, P. van Galen).

III IV

VIII

IX X

I

Jesus.wordt.ter.dood.veroordeeld

II

Jesus.neemt.het.kruis.op.Zijne.schouders

III

Jesus.valt.voor.
de.eerste.maal.onder.het.kruis
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IV

Jesus.ontmoet.Zijne.bedroefde.moeder

V

Symon.v.Cyrene.helpt.Jesus.het.kruis.dragen

VI

Veronica.droogt.het.aangezicht.van.Jesus.af

VII

Jesus.valt.ten.tweeden.male.onder.het.kruis

VIII

Jesus.troost.de.weenende.vrouwen

IX

Jesus.valt.ten.derden,male.onder.het.kruis

X

Jesuswordt.van.zijne.klederen.beroofd

XI

Jesus.wordt.aan.het.kruis.gehecht

XII

Jesus.sterft.aan.het.kruis

XIII

Jesus.wordt.van.het.kruis.genomen

XIV

Jesus.wordt.in.het.graf.gelegd

bleef, naar men zegt, gespaard. De afstand tussen dictatuur en onverdraagzaamheid
bedroeg nog geen zeven decennia.

Conclusie
Het is opvallend hoe weinig inhoudelijke aandacht in de Nederlandse kunstliteratuur
aan het werk van Friedrich Wilhelm Mengelberg is besteed. Het heeft er veel van
weg dat hij als leider van een invloedrijke kunstwerkplaats in bepaalde kringen
bewust is gemeden en elders op een ook zakelijk onaantastbaar voetstuk is gesteld.
Zijn band met zijn geboortestreek is zo hecht geweest dat de meeste informatie over
zijn werk in de Duitse literatuur wordt aangetroffen. Bladerend in de jaargangen van
het Zeitschrift für Christliche Kunst ontmoet men hem regelmatig.
De Nederlandse literatuur (lexika en bibliografieën) levert, afgezien van ‘Het
Gildeboek’, voor een zo produktief man bijzonder weinig informatie op; artikelen
over de kunstenaar en zijn werk zijn
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VII

XI XII

XIII XIV

schaars. Reden genoeg om Mengelberg, diens oeuvre en invloed aan een diepgaand
onderzoek te onderwerpen. Het werkterrein is niet alleen zeer complex qua soort
objecten, techniek en leverantie, maar ook voor wat betreft inhoud, iconografie en
kwaliteit. Er bestaat geen duidelijk overzicht van zijn kunstproduktie, waardoor men
een betrouwbaar beeld kan krijgen van het werk van de meester en het aandeel daarin
van zijn ateliermedewerkers. Termen als ‘interieur (atelier) Mengelberg’ of
‘Gesammtkunstwerk’ doen onrecht aan de werkelijkheid.
Soms lopen de bestellingen verspreid over meer dan twee decennia. De St.
Michaëlskerk van Schalkwijk is daarvan een prachtig voorbeeld.75. Wat dat inhield
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is door Mengelberg menig maal uitgetekend en beschreven in de inrichtingsvoorstellen
zoals hij die samen met Alfred Tepe of alleen visualiseerde. Een mooi voorbeeld van
zo'n plan is het prijsvraagontwerp, ingezonden voor een nieuw te bouwen
Herz-Jesu-kirche in Keulen, waarvan uitvoerig wordt bericht in het Zeitschrift für
Christliche Kunst van 1890.76. In de lengte- en dwarsdoornede van het bouwontwerp
heeft Mengelberg de decoratie en bemeubeling getekend: het hoogaltaar onder een
ciborium, zij-altaren in dwarspand en kooromgang, muurschilderingen en beelden
tegen wanden en pijlers, triomfkruisbalk. Alle registers worden opengetrokken, het
is de kostbare variatie op de interieurs van de Utrechtse kerken en de Amsterdamse
Krijtberg of de op bescheidener schaal, maar programmatisch zeker niet minder
behandelde St. Nicolaaskerk in Jutphaas, zoals een recent gepubliceerde tekening
bewijst.77.
Met kunsthistorisch atelier-onderzoek is nog maar schoorvoetend een begin
gemaakt. In het geval van Friedrich Wilhelm Mengelberg, zijn meewerkende
familieleden en zijn firma zou dat voornamelijk aan de hand van het zich in de kerken
bevindende materiaal moeten gebeuren.
Caspar Staal wees in zijn bespreking van Walter Geis' artikel, afgedrukt in het
Maandblad Oud-Utrecht, op de noodzaak van een integrale en niet door lands- en
taalgrenzen beperkte, samenhan-
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gende studie van Mengelberg's werk en zijn betekenis. Dat pleidooi voor een
Nederlands-Duitse aanpak verdient een krachtige ondersteuning. In een gezamelijke
project- aanpak zouden het Rijksmuseum Het Catharijne Convent, de Stichting
Kerkelijk Kunstbezit Nederland en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg daartoe
als Nederlandse component een beslissende bijdrage kunnen leveren.
Zo'n avontuur is zeker de moeite waard en zal de verguisde en emotioneel beladen
bijdragen aan ons laat 19de- en vroeg 20ste-eeuwse kerkelijke cultuurbezit de
hoognodige herwaardering geven. Er is evenwel veel moed, doorzettingsvermogen
en geloof voor nodig...
Om het met Mengelberg's eigen woorden huiselijk te zeggen.
TREEDT GE BINNEN
HEIL EN VREDE
GAAT GE VERDER
GOD GA MEDE.

Een woord van dank aan Riet Fuchs-Simoens en Walter Fuchs te Hennef (Dld) voor
de hulp bij het verzamelen van het Keulse materiaal.
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Ben Olde Meierink
De Gildehauser bouwmeestersfamilie Hagen
Het beeld van de bouwkunst in het laatste kwart van de zeventiende eeuw
en het eerste kwart van achttiende eeuw wordt in Nederlandse
architectuurgeschiedschrijving sterk bepaald door het werk van Jacob
Roman (1640-1715), Steven Vennecool (1657-1719) en vooral Daniel
Marot (1661-1752). Over het werk van de ‘tweede echelons’-architecten
en bouwmeesters is vrij weinig geschreven. We kennen de namen van
dilettanten als de Rotterdammer regent Adriaan van de Werf en de
Amsterdammer Pieter Rendorp. Daarnaast waren ook bouwmeesters actief
die uit de bouwvak afkomstig waren, zoals b.v. de Amsterdamse
timmerman-architecten Hendrik Geurtsz. Schut en Jean Coulon.
Een niet onbelangrijke rol bij de bouw van grotere bouwwerken in
Oost-Nederland en het aangrenzende Duitse gebied speelden de
steenhouwer-metselaars uit Gildehaus en Bentheim waaronder leden van
de families Amshoff, Bour(s), Schrader en vooral Hagen.
De in Gildehaus wonende Lubbert Hagen nam in de periode 1680-1720
alleen of samen met zijn broer Johan en later met zijn zoon Johan Heinrich
grotere bouwwerken aan. In dit artikel zal een overzicht worden gegeven
van het omvangrijke oeuvre van vader en zoon Hagen.

De exploitatie van Bentheimer zandsteen
Even over de grens bij Oldenzaal ligt een langgerekte hoge oost-westgerichte rug.
Op deze rug ligt een tweetal plaatsen: Gildehaus aan de westzijde en enkel kilometers
oostelijker aan de voet van het indrukwekkend Bentheimer Slot het stadje van die
naam.
In Bentheim maar vooral in Gildehaus werden vanaf de twaalfde eeuw
zandsteengroeven geëxploiteerd. In de loop van de vijftiende eeuw komt de
zandsteenwinning tot bloei en wordt de zandsteen op grote schaal naar de
natuursteenloze Nederlandse gewesten geëxporteerd.
De steenblokken werden met wagens via slechte wegen of op kleine scheepjes via
het riviertje de Vecht naar Zwolle vervoerd. Deze stad vervulde sinds de vijftiende
eeuw de functie van stapelplaats voor de Bentheimer zandsteen.
De steengroeven werden aanvankelijk door de graven van Bentheim aan
verschillende Bentheimer en Gildehauser steenhouwers verpacht, die dit zeer
gevraagde bouwmateriaal wonnen en verkochten.
De vraag schijnt in de loop van de zeventiende eeuw sterk te zijn toegenomen. In
1642 stelde Graaf Ernst Willem van Bentheim een uitvoerbelasting in op alle
zandsteen die niet via de Vecht werd uitgevoerd.
Als ontvanger van deze uitvoerbelasting, de zogenaamde ‘Bergmeister’ werd de
Gildehauser Berendt Keyser, een lid van een bekende steenhouwersfamilie aldaar,
aangesteld. De ‘Bergmeister’ had ook het toezicht op de zandsteengroeven.1. De
uitvoer van zandsteen over de Vecht daarentegen was schijnbaar geheel voorbehouden
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aan de ‘Holländischen Steinhandelscompagnie’ waarmee Graaf Ernst Willem van
Bentheim in 1646 een contract sloot.
Dit contract was het eerste van een lange reeks verdragen tussen de Bentheimer
graven en consortia waarin vooral Amsterdamse bouwmaterialenhandelaren
participeerden. Bij het afsluiten van de overeenkomsten werden door de consortia
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enorme bedragen, meestal 100 000 gulden betaald. Hiervoor verwierven ze het recht
de Gildehauser groeven te exploiteren alsmede het alleenrecht om de zandsteen naar
de Republiek te exporteren. Twee vertegenwoordigers onderhielden de contacten
met de in Gildehaus en Bentheim woonachtige exploitanten van de steengroeven,
die op hun beurt arbeiders de zandsteen lieten uithakken en bewerken.2. Deze
steenhandelscompagnieën losten elkaar regelmatig af en zo werd in 1707 een
overeenkomst aangegaan met een Hollandse compagnie waarin ook de bekende
architect Steven Vennecool deelnam.3.
De bloeitijd van de Bentheimer zandsteen was omstreeks het midden van de
achttiende eeuw voorbij. Toen in 1766 het contract met een Hollandse
steenhandelcompagnie ten einde liep, waren er kennelijk geen geïnteresseerden meer
en besloot de graaf de steengroeven afzonderlijk te verpachten. Aan het eind van de
achttiende eeuw nam de vraag naar zandsteen steeds meer af.4. Omstreeks 1830 leefde
de zandsteenwinning weer op, om tenslotte omstreeks 1880 weer in te zakken.5.

Reizende steenhouwers en metselaars
Sinds de middeleeuwen zien we dat op grote bouwprojecten steenhouwers werkzaam
waren, die afkomstig waren uit gebieden waarvan de door hun bewerkte natuursteen
stamde. Ook bij de Bentheimer zandsteen is dit het geval. In het begin van de vorige
eeuw (1809) rapporteerde de Bentheimse Bergmeister Ditwahr nog: ‘Die Geschäfte
in den Gildehauser Stein-brüchen werden mehren theils in Herbste und Winter, wenn
die Mezlar und Stein Behauere wieder aus Holland da sind, auch die Vechte zu
Nordhorn Schiffbar ist, betrieben.’6. Eerder, omstreeks 1730 schreef de Gildehauser
predikant Rump dat de ‘Gildehauser in die frembde’ trokken ‘wo prächtige Gebäude
von Quadersteine zu errichten werden’ ‘en daar’ ‘unter ihren Meistern und
Architecten des sommers außgehen, und des winters wieder zu Hauße kommen’.7.
Uit de beide citaten wordt duidelijk dat de winning van zandsteen voornamelijk
's winters plaatsvond alsmede dat steenhouwers gedurende het bouwseizoen -dat liep
van april tot oktober- elders werkten als metselaar en steenhouwer.
Bij de bouw van het Amsterdamse stadhuis waarvoor de (Obernkirchener)
zandsteen weliswaar door een Bremer consortium werd geleverd, waren ook
Bentheimer en Gildehauser ambachtslieden werkzaam. In 1653 ontving een Berend
Santvort als vergoeding 69 gulden en 15 stuivers voor twee reizen die hij naar
Bentheim had gemaakt. Zijn collega Dirk Pouwels van Geelhuysen (Gildehaus)
ontving op 17 maart 1654 de kapitale som van 297 gulden aan dagloon en 40 gulden
aan reisgeld.8. Waarschijnlijk is de laatste dezelfde als Meester Pouwel die enkele
jaren eerder met zijn knechten werkte op kasteel Twickel bij Delden. Deze meester
Pouwel werd echter meester-metselaar genoemd en had de algehele leiding over de
bouw van een galerij aan de binnenplaats.9. Het was blijkbaar normaal dat onder zijn
leiding ook de steenhouwers werkten.10.
Deze Gildehuiser aannemers waren daarnaast vaak ook leveranciers van zandsteen.
Voor bovengenoemde bouwcampagne op Twickel leverde Jan Bour uit Gildehaus
de benodigde zandsteen. Deze Jan was waarschijnlijk dezelfde als die samen met
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zijn plaatsgenoot Hans Willem Ameshoff in 1643-44 vier ‘modellen tottet maecken
van nieuwe trappen ande Wage’ te Deventer had geleverd. Met modellen zullen in
dit geval bedoeld zijn tekeningen voor het nog bestaande bordes en de trappen die
toendertijd tegen het front van de Waag werden aangebracht.11.
De beide Gildehauser steenhouwers zullen derhalve als ontwerpers worden gezien
van dit stuk monumentale architectuur in Vredeman de Vriesstijl.
Enkele jaren eerder nam Jan Bour met zijn knechten het steenhouwwerk voor de
poort en bijgebouwen van het kasteel Borculo aan.12. Het in combinatie aannemen
van metselwerk en steenhouwerswerk was blijkbaar gebruikelijk. In 1687 en 1688
nam meester Lubbert Kock het ‘metsel en houwerck an de kercke tot Lage’ aan.13.
Bij grote werken waar veel zandsteen werd gebruikt, zien we steenhouwers en
metselaars uit Gildehaus als aannemer optreden. Jan Schrader uit Gildehaus nam in
1692 de uitvoering van de door Jacob Roman ontworpen zandstenen gevel van het
Deventer stadhuis aan.14. Steven Vennecool besteedde op 1 augustus 1695 te
Amsterdam de levering van de zandstenen gevel van kasteel Middachten aan hem
aan.15. Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn geworden dat in het Gildehaus en
Bentheim steenhouwers en metselaars woonden, die in Amsterdam, Overijssel en
Gelderland werkzaam waren.

Het geslacht Hagen
Het werk van deze reizende steenhouwers en metselaars kunnen we zeer goed
illustreren aan de hand van het oeuvre van de familie Hagen. In Gildehaus woonde
een aantal personen dat de naam Hagen droeg waarvan de onderlinge familiebanden
op dit ogenblik niet zijn vast te stellen. Het bouwmeestersgeslacht voerde een
zogenaamd sprekend
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1 De opdrachten van de Hagens in Oost-Nederland en Westfalen.

wapen: een groene haag op een zilveren veld. Op 24 november 1694 huwde in
Gildehaus meestermetselaar Lübbert Hagen met Christina ter Horst. Lubbert was op
dat moment kerkeraad (Presbyter) van de Gereformeerde (hervormde) Kerk van
Gildehaus. Zijn vader was vermoedelijk Hendrick Hagen. Zijn vrouw was de dochter
van de in 1706 op 76 jarige leeftijd overleden Gildehauser burgemeester en kerkeraad
Berend ter Horst en Christina Bours.
Over Lubberts jeugd en opleiding is door het ontbreken van bronnen niets bekend.
In Nordkirchen, Marienfeld en Uentrop werkte hij samen met zijn broer Johan, die
aanvankelijk meesterknecht was en later meester-metselaar.
Johan is waarschijnlijk dezelfde als Jan Hagen die in 1702 huwde met Christine
of Styntjen Boers of Bours, weduwe van de in 1698 overleden Johan of Jan Schrader,
die we hiervoor reeds tegenkwamen. Een derde broer zal Gerd Hagen (geb. 1671)
zijn geweest die in 1728 te Gildehaus overleed en in 1702 huwde met Gese Peters,
dochter van de in 1682 overleden Hermen Peters. Bij de activiteiten op Rechteren
werd een aantal zaken waargenomen door Albert Hagen. In welke familierelatie deze
tot Lubbert stond is niet bekend.
Johan Hagen zal omstreeks 1720 overleden zijn en Lubbert zelf overleed op 23
maart 1721.16.
Lubbert Hagen en Christina bewoonden een huis op de Mersch in Gildehaus.
Uit hun huwelijk werden zeven kinderen geboren waarvan een aantal jong
overleden. De oudste zoon overleed op tweejarige leeftijd en de tweede zoon Johann
Heinrich of Jan Hendrik werd op 12 oktober 1698 geboren en trad in het voetspoor
zijn vader.
De derde zoon Lambert studeerde sinds 1721 in Groningen theologie en werd in
navolging van twee ooms van moederszijde predikant.
Lambert die van 1726-1758 predikant te Hengelo
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huwde in 1737 met Anna Sophia Werning, dochter uit de Gildehauser
steenhouwersfamilie Werning. Een in 1708 geboren dochter Christina Aleida huwde
met Johann Stuermann, uit een familie van steenhandelaren.
De tweede zoon Johann Heinrich Hagen huwde in mei 1715 met Maria Amshoff,
ook een dochter uit een Gilderhauser steenhouwersfamilie. Uit dit huwelijk werden
twee dochters geboren: Gesyne die huwde met de metselaar Berend Holtkamp en
Margaretha die in 1749 huwde met Dr. Sylvester Dietrich Hanau, advocaat en fiscaal
van de Graafschap Bentheim (ca. 1721-1796). Na het overlijden van Maria Amshoff
hertrouwde Johan Heinrich Hagen met Alheid Margrete Stuermann, ongetwijfeld
verwant aan zijn zwager Johann Stuermann. Uit het tweede huwelijk werden vijf
dochters geboren, waarvan de eerste huwde met Lambert Hoon en de tweede dochter
Christina met de metselaar Albert Vos.17. De overlijdensdatum van Johann Heinrich
Hagen is onbekend maar deze zal in ieder geval na 1736 liggen. Uit deze biografische
gegevens moge duidelijk zijn dat de Hagens door huwelijken sterk verwant waren
aan andere steenhouwersfamilies in Gildehaus. Opmerkelijk is dat Lubbert die actief
deel uit maakte van hervormde gemeente een klooster en een bisschoppelijke
residentie in Münsterland bouwde.

De opdrachten van de Hagens
De Hagens blijken een groot aantal opdrachten in Oost-Nederland en Westfalen te
hebben uitgevoerd. De Munsterse kunsthistoricus Rensing noemde reeds de Mervelder
Hof in Münster, Nordkirchen, Kloster Marienfeld, Uentrop enWilkinghege in
Westfalen.18.
Onderzoek in stads- en huisarchieven leverden nog een aantal opdrachten in
Overijssel en Gelderland op, zoals op de adellijke huizen Twickel, Stoevelaar, De
Voorst. De belangrijkste opdrachtgever in Overijssel was zonder twijfel de familie
Van Rechteren, die de Hagens werkzaamheden liet uitvoeren op Rechteren, Huis te
Almelo, Schuilenburg, De Eeze en Noorddeurningen en mogelijk Mennigjeshave.

De Van Rechterens op Rechteren
De Van Rechterens waren sinds de vijftiende eeuw heren van Rechteren bij Dalfsen
en het Huis te Almelo.
Uit het huwelijk van Joachim Adolf van Rechteren tot Rechteren en Margaretha
van Haersolte werden maar liefst veertien kinderen geboren die de volwassen leeftijd
bereikten. De oudste zoon Johan Zeger volgde zijn vader als Heer van Rechteren en
de tweede zoon Adolf Hendrik was door zijn oom Zeger van Rechteren aangewezen
als erfgenaam van de heerlijkheid Almelo. De genoemde Johan Zeger huwde op 5
januari 1685 met Agnes Sophia van Raesfelt, de erfdochter van Schuilenburg en de
Eeze.19. Het nog middeleeuwse Huis Rechteren dat zwaar had geleden door door de
Munsterse oorlogen, voldeed niet aan de eisen des tijds en het echtpaar begon met
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de verbouwing van Rechteren en de voor de laatste decennia van zeventiende eeuw
in Overijssel gebruikelijke aanleg van een monumentaal symmetrische voorplein.
Nog hetzelfde jaar werd begonnen met de bouw van het noordelijke bouwhuis.
Dit helaas in 1881 vernieuwde bouwhuis was een langgerekt gebouw voorzien van
een lage verdieping en een pannen schilddak (afb. 2). De symmetrische pleingevel
bezat een middenrisaliet bekroond met driezijdig fronton, waarin een rondbogige
inrijpoort. Dit bouwhuis werd gebouwd door Lubbert Hagen getuige een afrekening
van Lubbert met de rentmeester van Rechteren.20.
De bouw van dit bouwhuis werd direct gevolgd door de bouw van een poort of
poortgebouw dat door middel van muren verbonden was met de bouwhuizen. Deze
situatie vertoonde waarschijnlijk een grote overeenkomst met die op het Huis te
Diepenheim, waar het eveneens in 1685 gebouwde poortgebouw bewaard bleef. De
poort werd in 1686 in opdracht van de vrouwe van Rechteren Agnes Sophia van
Raesfelt door Lubbert Hagen uitgevoerd.21. Aan deze poort werd nog in 1715 door
Hagen gewerkt.
Het jaartal 1685 komt ook voor op de twee de wapens Van Rechteren en Van
Raesfelt dragende leeuwen op de balustrade van het terras.22.
Uit een contract en rekeningen blijkt dat Lubbert Hagen ook ingeschakeld werd bij
de bouwactiviteiten op de door Agnes Sophia van Raesfelt ingebrachte havezaten
Schuilenburg bij Hellendoorn en De Eeze bij Steenwijk.
De herstelactiviteiten van 1684 en volgende jaren op de Schuilenburg hingen
samen met het feit dat Johan Zeger en Agnes Sophia bij hun huwelijk de Schuilenburg
betrokken en pas in 1688 hun huishouding op Rechteren vestigden.23. Deze betroffen
behalve het huis zelf, de bijgebouwen, watermolen, herberg en diverse boerderijen.
In 1704 werd een ingrijpende verbouwing van het huis dat we kennen uit een tekening
van C. Pronk uit 1732 aanbesteed.24. Het laatste decennium van de zeventiende eeuw
waren Lubbert Hagen en zijn knechten, waaronder zijn broer (?) Albert Hagen - vrij
regelmatig op Rechteren werkzaam.
Toen vond de verbouwing van het uit het begin van
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2 Huis Rechteren, A. de Haen 1733, GM Arnhem (foto RDMZ, Index Bouwkunst).

3 Front van kasteel Rechteren. Rechts het in 1725 gebouwde rechterbouwhuis (foto RDMZ, 1971).

zestiende eeuw daterende forse hoofdgebouw plaats. De hoofdingang die op het
zuiden moet hebben gelegen werd verplaatst naar het noorden.
Ook aan inwendige werd gewerkt: de grote zaal bezit een stucplafond met de
wapens Van Rechteren en Van Raesfelt en het jaartal 1696.25. De dood van Joan Zeger
in 1701 en Agnes Sophia van Rechteren vier jaar later hebben de ingrijpende
bouwactiviteiten opgeschort. De minderjarige kinderen stonden onder toezicht van
Jan Willem van Rechteren tot Verborg en zijn broer Adolf Hendrik van Rechteren
tot Almelo. In opdracht van de voogden leverde Lubbert Hagen in 1706 een
zonnewijzer. In 1718 werd door Lubbert Hagen met Joachim van Rechteren
afgerekend. Er bleek nog een bedrag van 1095 -17-. te vorderen, waarvan 484 -16betrekking had op werkzaamheden die in 1706 of eerder waren uitgevoerd.
Vooral in 1713, 1714 en 1715 had Hagen veel werk uitgevoerd. Dit is niet vreemd
omdat in 1712 de
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25-jarige Joachim, heer van Rechteren werd. Hij was in oktober 1711 gehuwd met
de nog jeugdige weduwe van de Rijksgraaf von Wolframmsdorf, een geboren gravin
von Limpurg Speckfeld, die rijke bezittingen in Zuid-Duitsland als bruidschat ontving.
In 1719 overleed Joachim van Rechteren. Zijn vrouw bleef achter met een vijfjarig
zoontje, die onder de voogdij van Adolf Hendrik van Rechteren van Almelo werd
gesteld.
Vanaf 1723 ziet men Lubberts zoon Johan Hendrik Hagen met een grote
bouwcampagne op Rechteren bezig. Begonnen werd met de sloop van het hier
bovengenoemde door Lubbert Hagen vervaardigde poortgebouw. Daarvoor in de
plaats kwam in 1724 een monumentaal inrijhek met gekoppelde geblokte pijlers
bekroond met alliantiewapens Van Rechteren en Von Limpurg-Speckfeld en het
jaartal MDCCXXIV.
De pijlers werden geflankeerd door in dezelfde trant uitgevoerde vleugelstukken
bekroond met siervazen (afb. 2). Dit hek is in de jaren dertig gesloopt. Het volgende
jaar werd getuige het jaartal 1725 het rechterbouwhuis voltooid.26. Dit gebouw werd
in dezelfde vorm uitgevoerd als het tegenovergelegen reeds in 1685 gebouwde
linkerbouwhuis.
In 1726 werd door de rentmeester afgerekend met Johan Hendrik vanwege ‘de
Mezelaers van Gildehuis’ die in afgelopen zomer ‘wel alleenig op ordre ende loon
van sijn exceq den Heere Gener.
Van Rechteren de Gallerije ende den Vleugels daeraen verveerdigt,...’.27. Dit betrof
de U-vormige woonvleugel van twee bouwlagen door zandstenen pilasters geleed
en voorzien een klokvormige bekroning met wijzerplaat.
De posten in de rentmeestersrekeningen stemmen overeen met het jaartal
MDCCXXVI (1726) en het gekroonde alliantiewapen Van Rechteren -Von Limburg
Speckfeld boven de zandstenen ingangspartij. We delen de mening van E.H. ter
Kuile, dat het achttiende-eeuwse front een enigszins boers karakter droeg, voordat
men het in 1898 door verhoging ingrijpend wijzigde28. (afb. 3).
De volgende grote opdracht was een zandstenen grafmonument in de N.H. kerk
van Dalfsen voor Amalia van Limpurg-Speckfeld, ter herinnering aan haar in 1719
overleden man en diens respectievelijk in 1701 en 1725 overleden ouders Joachim
Hendrik Adolf van Rechteren en Agnes Sophia van Raesfelt.29. De kosten van dit
dubbel epitaaf, dat in 1727 werd geplaatst, bedroegen 667 guldens en 16 stuivers.30.
Het grafmonument maakt bepaald niet de indruk dat men te maken heeft met een
steenhouwer die gevoel had voor compostie, terwijl de detaillering op veel plaatsen
zeer grof is uitgevoerd. De volgende jaren werden er groot aantal veranderingen aan
het zogenaamde ‘Groote Huis’ uitgevoerd, waaronder het vervangen van de
kruisvensters door schuifvensters met zandstenen kozijnen.31. De rekeningen werden
vaak pas jaren later betaald. Niet altijd beschikte men over voldoende contact geld,
waardoor de Hagens in plaats van geld ook rogge, koeien en paarden als betaling
ontvingen. Nog in 1733 zijn Jan Hendrik Hagens knechten Berent Buning en Wermelt
Nienhus werkzaam op Rechteren. In dezelfde tijd voerden ze ook werkzaamheden
uit aan de pilaren van de Rechterenkapel in de N.H. kerk te Dalfsen.32.
De hiervoor genoemde ‘sijn exceq den Heere Gener[aal] Van Rechteren’, van wie
Joan Heinrich Hagen in 1726 de opdracht kreeg, moet Frederik Rudolf van Rechteren
zijn.
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Deze was een broer van Joachim Hendrik Adolf en Adolf Hendrik van Rechteren.
In 1706 huwde hij met Philippine Eleonora van Castell Rudenhausen en een zuster
Sophia Juliana, de vrouw van zijn broer Adolf Hendrik.33.
Hij moet de bouwheer zijn geweest van het verdwenen huis Mennigjeshave bij
Ommen in de gedaante zoals we dat kennen door de tekeningen van Pronk en De
Haan. Het was een blokvormig bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder een
omgaand schilddak met hoekpilasters en een midenrisaliet bekroond met een dakkapel
met wangen.34. Het gebouw dat enige gelijkenis vertoonde met het hierna te behandelen
Uentrop, zou qua verschijningsvorm passen in het oeuvre van Lubbert of zijn zoon
Johan Heinrich Hagen.

De Van Rechterens van Almelo
Nadat in 1670 op het voorplein van Huis te Almelo het linkerbouwhuis werd gebouwd,
duurde het nog een kwart eeuw dat aan de overzijde van het voorplein zijn tegenhanger
verrees en het voorplein haar min of meer monumentale symmetrische karakter kreeg
(afb. 4). Dit eenbeukige gebouw met een lengte van bijna 42 meter werd gedekt door
een pannen schilddak. Het kreeg in navolging van pleingevel van het linkerbouwhuis
twee enigszins risalerende toegangspoorten waartussen een ovaal venster vergezeld
van een gevelsteen met de wapens Van Rechteren en Castell gehouden door twee
griffioenen. Onder de wapens werd in een cartouche het jaartal ‘MDCXCV’ (1695)
aangebracht.35.
Uit de Almelose rentmeestersrekeningen van 1695 blijkt dat het metselwerk werd
uitgevoerd door de broers Lubbert en Jan Haghen en hun knecht Court Steenbergen.
Berent Holscher steenbreker' te Gildehaus leverde de grauwe steen (zandsteen).36.
De bouw van dit bouwhuis zal samenhangen met het feit dat in genoemd jaar Adolph
Hendrik van
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4 Huis te Almelo ± 1732, POM, Zwolle (foto RDMZ).

Rechteren in Rüdenhausen bij Würzburg huwde met Sophia Juliana gravin van
Castell-Rüdenhausen.
Aan het begin van de oprijlaan staan twee zandstenen hekpijlers bekroond met
siervazen, die de wapens Van Rechteren en Castell dragen. Deze hekpijlers
flankeerden aanvankelijk de toegangsbrug tot het voorplein en dateren volgens Ter
Kuile uit ca. 1700.37. Het is niet onmogelijk dat deze van de hand van de Lubbert
Hagen zijn.
Het laatste werk dat ons van Jan Hendrik Hagen bekend is, betreft het
verbouwingsplan voor het huis Noorddeurningen bij Denekamp. Op 1 juni 1708
verwierf Adolf Hendrik van Rechteren tot Almelo deze havezate.38. Waarschijnlijk
is in opdracht van Adolph Hendrik het lage huis met een vleugel mogelijk door
Lubbert Hagen gebouwd.
Een gevelsteen met het wapen van Rechteren en het jaartal 1708 die zich
oorspronkelijk boven de ingang zal hebben bevonden, zou hierop kunnen wijzen.
Ook de beide nog bewaard gebleven hekpijlers zouden aan Hagen kunnen worden
toegeschreven.
In opdracht van Adolph Philip Zeger van Rechteren, die in 1737 zijn vader Adolf
Hendrik als Heer van Almelo opvolgde werden in de jaren 1735-1736 door Johan
Hendrik Hagen diverse ontwerpen gemaakt om het lage landhuis met een naar
vorenspringende vleugel met een tweede vleugel uit te breiden (afb. 5). De plannen
zijn nooit gerealiseerd.39. In 1775 heeft de Gildehauser Jan Schrader nieuwe plannen
gemaakt, die ook niet ten uitvoer zijn gekomen.40.
Adolph Philip Zeger van Rechteren heeft samen met zijn moeder ook een
belangrijke rol gespeeld bij de bouw van de N.H. kerk van Almelo waarvoor in 1738
de eerste steen werd gelegd.41. Het initiatief tot herbouw van de zeer vervallen kerk
werd reeds
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5 Ontwerp van Johan Heinrich Hagen voor de uitbreiding van Noorddeurningen, 1735 RAO, Archief
Huis Almelo (foto RDMZ, Index Bouwkunst).

genomen door zijn in 1731 overleden vader Adolf-Hendrik van Rechteren. Tot
driemaal toe heeft deze getracht de bouwsom bijeen te brengen, het laatst in 1725-1726
door het uitschrijven van een loterij.42.
In het huisarchief Almelo bevindt zich een ontwerp voor deze kerk met plattegrond
in de vorm van een Grieks kruis met aan de westzijde een vierkante toren.43.
Men behield echter het 3/8 gesloten zandstenen
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6 Westzijde N.H. kerk te Almelo, situatie 1930 (foto RDMZ, 1932).

gotische koor, die nu de oostelijke arm van de nieuw gebouwde kerk vormt. De drie
andere armen hebben een oppervlak dat overeenkomt met die van de viering. De in
baksteen opgetrokken gevels zijn door zandstenen kozijnen, hoeklisenen en
kroonlijsten verlevendigd, alsmede door rechthoekige spaarvelden (afb. 6).44.
De detaillering van de zandstenen ingangsportalen vertoont grote gelijkenis met
de ingangspartij van Rechteren uit 1726, die door Johann Hendrik Hagen werd
uitgevoerd. Op stilistische gronden zou men deze Bentheimerstenen portalen aan
Johan Hendrik kunnen toeschrijven.45.
Het genoemde ontwerp echter zou gezien het handschrift aan Lubbert Hagen
toegeschreven worden.
In dat geval moet dit ontwerp van voor 1721 dateren.

Twickel
Uit de helaas veel hiaten vertonende reeks van rentmeestersrekeningen van Huis
Twickel bij Delden blijkt dat in 1690 aan Lubbert Haege ‘van Reeckinge in
verscheiden reise... 253-18-.’ werd betaald. Aangezien de bijbehorende rekening niet
bewaard is gebleven, is onbekend waarop deze werkzaamheden betrekking hebben.
Ook in latere jaren duikt zijn naam regelmatig op. In de jaren 1707-1709 bouwde
hij de monumentale Bentheimerstenen brug die het kasteel met het voorplein
verbindt.46. Meester Lubbert Hagen maakte het bestek en nam samen met Hermen
Peters het werk aan voor het bedrag van 1559-18-.47. Deze monumentale brug bestaat
uit twee doorvaarten en heeft aan het einde een tweevleugelige halfronde trap
waarover men het souterrain bereikt (afb. 7).48.
Ook in 1711 wordt met Meester Hagen nog vanwege ‘verscheyden wercken’
afgerekend. Er zijn redenen om aan te nemen, dat hij ook verantwoordelijk is geweest
voor de uitvoering van galerijvleugel van Twickel uit 1692.49. Het zou kunnen zijn
dat Lubbert hier evenals hij dat enige jaren later bij de Voorst deed, samenwerkte
met Jacob Roman, aan wie we het ontwerp zouden willen toeschrijven.50.

Jaarboek Monumentenzorg 1991

Het Collegiehuis aan de Praubstraat te Zwolle
De Staten van Overijssel vergaderden gedurende het Ancien Regime afwisseld in de
steden Deventer, Kampen en Zwolle.
In de laatste stad huurden de Staten van het stadsbestuur een gebouw van het
vroegere begijnhof aan de Praubstraat. Dit in het midden van de vorige eeuw
verdwenen gebouw op een T-vormige plattegrond, achtte men blijkbaar weinig
representatief en 19 april 1700 werd daarom door de Staten aan de drost van Salland
Robbert van Ittersum tot Nijenhuis en de afgevaardigde van de stad Zwolle
opgedragen, om een ‘schets te formeren’ voor de verbouwing van het ‘Collegie’.51.
Van Ittersum wendde zich tot Lubbert Hagen, die hem in juni van dat jaar een
schetsontwerp met een begroting van de materiaalkosten alsmede een alternatief met
een ontwerp voor de voorgevel en bovenverdieping zond.52. Het ontwerp voorzag in
een façade met een hoger opgetrokken middenrisaliet bekroond door een
segmentvormig fronton. Boven de ingang werd een rijkbewerkt balkon gesitueerd
(afb. 8). Het alternatieve ontwerp is veel eenvoudiger uitgevoerd. Om welke reden
het plan niet tot uitvoering kwam is nog onduidelijk.
Uit de context kunnen we ook opmaken dat er een bepaalde relatie tussen Jacob
Roman, Lubbert Hagen en de ontvanger van genoemde brief, Robbert van Ittersum
moet hebben bestaan. Zou
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7 Twickel, brug in 1707-1709 gebouwd door Lubbert Hagen (foto RDMZ, 1932).
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8 Ontwerp van Lubbert Hagen voor het Collegiehuis te Zwolle (RAO, St. Arch.738.).

Roman de ontwerper van het Nijenhuis bij Heino zijn geweest? Het is niet onmogelijk
gezien het feit dat Robbert van Ittersum tot Nijenhuis in de kring rond de
Koning-Stafhouder verkeerde en de zwager van diens vertrouweling Hans Willem
Bentinck was.

Het huis Stoevelaar bij Goor
Uit het bovengenoemde schrijven van Lubbert Hagen aan Van Ittersum blijkt dat
Hagen in juni 1700 werkzaam was op de havezate Stoevelaar bij Goor.53.
Uit de brief wordt duidelijk dat Lubbert hier een nieuw landhuis bouwde, waarvan
de keldermuren op dat moment hun voltooiing naderden.54.
Dit stemt overeen met een eerste steen met opschrift ‘GUILHE A COEVERDEN
JACOBI FILIUS DIEI JUNII Ao 1700 ME PONEBAT’.55. Uit een andere steen
gedateerd 1707 blijkt dat Borchard Amelis van Coeverden na de dood van zijn vader
Jacob en broer resp. in 1706 en 1707 de nieuwbouw heeft voltooid.
Dit in 1844 gesloopte blokvormige landhuis van twee bouwlagen bezat
middenrisalieten aan vier zijden.56.

De Voorst bij Zutphen
Interessant is vooral een andere mededeling in dezelfde brief aan Robbert van
Ittersum. Lubbert Hagen schreef dat hij was genoodzaakt op De Voorst te blijven
omdat Romans pas twee dagen later zou verschijnen.57.
Vanaf 1695 werd bij Zutphen het landhuis De Voorst voor de koning-stadhouders
gunsteling Arnold Joost van Keppel gebouwd. Door het ontbreken van het huisarchief
weten we weinig over de geschiedenis van de bouw van het landhuis.58. Uit de
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rekeningen van de Nassause Domeinen moeten we concluderen dat Jacob Roman
als leidende bouwmeester optrad.
In de jaren 1699 en 1701 bezocht hij tweemaal 's jaars De Voorst zonder twijfel
om met de uitvoerenden overleg te plegen.59. Blijkens het voorgaande citaat uit de
brief van Lubbert Hagen moet Lubbert Hagen het metsel- en/of het steenhouwwerk
van het geheel met zandsteen bekleedde landhuis en de door middel van gallerijen
daarmee verbonden bouwhuizen, hebben uitgevoerd.60.

Laar bij Ommen
Direkt ten zuidwesten van het stadje Ommen ligt aan de overzijde van de Vecht het
landhuis Het Laar dat in zijn tegenwoordige verschijningsvorm een
midden-negentiende-eeuws karakter draagt.61. Het betreft hier een uitbreiding van
een ouder huis dat we kennen van tekeningen van en naar Pronk en De Haen, die het
huis in 1732 bezochten.62. Het betreft een eenvoudig verdiepingloos landhuis met een
hoog souterrain en pilasters op de hoeken en de begrenzing van de middelste travee.
Deze zetten zich boven de kroonlijst voort en werden door een segmentvormig fronton
bekroond. Over dit huis schreef De Haen in 1733: ‘Het is een vierkant nieuw gebouw,
voor omtrent dertig jaeren daer van den grond af opgebouwd...’.63. Het huis moet
derhalve omstreeks 1700 door de in 1707 overleden
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Thomas Ernst Danckelman zijn gebouwd.64. Deze was in 1685 gehuwd met een
dochter van de Overijsselse griffier Dirk Roelinck en vervulde belangrijke functies
in het aan de koning-stadhouder toebehorende graafschap Lingen.65. Uit dezelfde tijd
dateerden ook het in de negentiende eeuw verdwenen rechterbouwhuis met hoge
schilddak en de brug met zandstenen hekpijlers bekroond met siervazen. Het huis,
evenals het toegangshek, vertoont kenmerken van het werk van Lubbert Hagen en
zou door deze kunnen zijn gebouwd.

De Mervelder Hof in Münster
Vanaf het eind van de zeventiende eeuw verrees in de stad Münster een respectabel
aantal grote adellijke stadspaleizen, waaronder de in 1944 verwoeste Mervelder Hof
aan de Ludgeristraße. Bij de van 1701-1702 durende nieuwbouw van dit in opdracht
van Diertich Burckhard Reichsgraf von Merveldt (1652-1728) en Sophia Theodora
von Westerholt zu Lembeck gebouwde ‘stadspalais’ was Lubbert Hagen als
meester-metselaar betrokken.66.

Het Slot Nordkirchen
Vanaf 1695 ontwikkelde de Münsterse bisschop Friedrich-Christian von Plettenberg
(1688-1706) een grote bouwactiviteit. In februari 1696 bespraken Steven Vennecool
en bisschoppelijke architect G.L. Pictorius op slot Sassenberg met de bisschop de
nieuwbouw van dit slot. Zowel Vennecool als Pictorius leverden ontwerpen, die
bewaard zijn gebleven. Tot realisatie is het niet gekomen, waarschijnlijk omdat de
bisschop intussen zijn aandacht volledig op de bouw van een nieuw slot in
Nordkirchen en de Nordkirchener Hof in Münster had gericht.67. In maart 1698 kwam
de stadhouderlijke architect Jacob Roman op verzoek van de vorstbisschop naar
Nordkirchen en Davesberg. In hetzelfde jaar leverde hij ontwerpen voor zowel het
nieuwe Nordkirchen als voor de Nordkirchener Hof. De vorstbisschop gaf de voorkeur
aan de G.L. Pictorius boven die van Jacob Roman. Uit bewaard gebleven rekeningen
blijkt dat ook Vennecool bij de bouw van Nordkirchen een rol speelde, want in mei
1702 was Pictorius naar Den Haag geweest om de plannen met hem te bespreken.
Blijkbaar zag de bisschop geen bezwaren dat niet-katholieke architecten als Roman
en Vennecool te raadplegen, evenmin dat de uitvoering aan de hervormde Lubbert
Hagen werd gegund.68.
Op 13 juni 1703 legde de Münsterse vorstbisschop Friedrich Christian von
Plettenberg de eerste steen voor zijn imposante paleis dat de bisschop als
‘familieresidentie’ wenste en tegenwoordig ook wel
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9 Slot Nordkirchen in Münsterland (foto H. Platenburg).

wordt aangeduid als het Munsterlandse Versailles. Bij deze gelegenheid schonk de
bisschop 200 Taler aan Laurenz Pictorius, die als ‘Baudirektor’ de bouw zou leiden.
Peter Pictorius d.J. die voor de dagelijkse leiding was aangetrokken, kreeg 100 Taler
terwijl meester-metselaar Lubbert Hagen het respectabele bedrag van 60 Thaler
ontving. Lubbert Hagen had de leiding over een groot aantal handwerkslieden,
waaronder zijn broer Johan die als meester-knecht te boek staat.69. Lubbert ontving
als dagloon 3/4 Taler en zijn broer Johan 10 2/3 Schilling. In 1712 was het werk in
grote lijnen klaar (afb. 9). Intussen hadden Lubbert en Johan een nieuwe opdracht
aanvaard.

Het klooster Marienfeld bij Warendorf
In de eerste decennia van de achttiende heeft men in Westfalen een groot aantal
kloostergebouwen zoals te Büren, Corvey, Grafschaft, Liesborn, Langenhorst, Varlar
en andere gebouwd of verbouwd. Bij de bouw van kloosters oriënteerde men zich
in sterke mate op de profane architectuur, vooral op de bouw van landhuizen.
Uiterlijke verschijningsvorm en plattegrond mochten zich weliswaar in de richting
van de adellijke wooncultuur
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10 Restant van het klooster Marienfeld (foto H. Platenburg).

bewegen, met de traditionele situering en aanleg rond een kloosterhof bleef men
rekening houden.70.
Een van de grootste nieuwbouwactiviteiten uit het begin van de achttiende eeuw
betreft het cisterciënzerklooster Marienfeld bij Warendorf. Aangrenzend aan de
romaanse kloosterkerk liet abt Berhardt Cuelmann van 1699 tot 1702, waarschijnlijk
naar plannen van G.L. Pictorius, het nog bestaande landhuisachtige abtshuis bouwen.71.
De opvolger van abt Bernhard liet het eigenlijke klooster vernieuwen. Op 7 april
1710 betaalde men 8 Thaler aan ‘Herrn Lübbertus Hagen, ingenior und architekt’
voor de afbraak van de oude bouwvallige kloostergebouwen.72.
De van 1703 tot 1710 op Nordkirchen nog als meestermetselaar werkzame Lubbert
moet hier in Marienfeld verantwoordelijk zijn geweest voor ontwerp en uitvoering
van de viervleugelige plattegrond met naar voren springende vleugels. We mogen
aannemen dat de reputatie van Lubbert Hagen, blijkens de aanduiding ‘ingenior und
architekt’ vrij groot was. Waarschijnlijk was deze reputatie doorslaggevend dat de
abt een niet-katholieke bouwmeester aantrok voor de bouw van een klooster. In
opdracht van abt Johann Rulle (1705-1713) werd eerst de oude westvleugel gesloopt
en vervolgens door een in baksteen uitgevoerde nieuwbouw van twee bouwlagen
met een souterrain vervangen. Het front van het om een vierkante kloosterhof
gegroepeerde gebouw was naar het oosten gewend en bezat een middenrisaliet met
een driezijdig fronton. Een monumentale tweevleugelige bordestrap gaf toegang tot
het gebouw. Het gebouw was opgetrokken in baksteen met een rijkelijke toepassing
van zandsteen voor het souterrain, kroonlijst, hoekblokken en de kruiskozijnen.73.
Slechts een klein deel van deze frontvleugel bleef bij de algehele afbraak in de
jaren '30 van de vorige eeuw gespaard (afb. 10). De werkzaamheden werden van
1710 tot tenminste 1716 uitgevoerd onder leiding van Lubberts broer Johan die men
nu als bouwmeester en meestermetselaar aanduidde.
De aan hem uitbetaalde bedragen zijn fors te noemen.74.
De bouw van het klooster moet in 1716 vrij ver zijn gevorderd maar nog niet
voltooid.
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Tot ongeveer 1720 werkten Meester Lubbert en zijn broer Johan aan de bouw van
klooster Marienfeld bij Warendorf. Het is opmerkelijk dat behalve Lubbert en Johan
geen andere Gildehauser metselaars en steenhouwers in Marienfeld hebben gewerkt.75.
Aan de noordzijde van het complex ligt een groot plein waar in U-vorm de
verdiepingloze economiegebouwen zijn gegroepeerd. Het plein is toegankelijk via
een 1725 gedateerde monumentale zandstenen toegangspoort in de na een brand van
1915 vernieuwde noordelijke vleugel. In de bewaard gebleven, in baksteen met
gebruik van zandsteen voor inrijpoorten en kozijnen uitgevoerde west- en oostvleugel
waren stallen en opslagruimten gesitueerd. Dit complex werd in 1982 door Schulze
aan Lubbert Hagen toegeschreven76., terwijl Hagels het zandstenen puthuis voor de
buitenpoort in 1960 aan hem toeschreef.77.

Haus Uentrop bij Hamm
Oostelijk van Hamm ligt aan de Lippe het landhuis Uentrop, dat getuige een
wapensteen boven de hoofdingang met het alliantiewapen RECK-BAER en ANNO
1720 in genoemd jaar schijnbaar werd voltooid. Het aan drie zijden omgrachte
blokvormige landhuis in goede maatverhouding met een lengte van 36 meter en een
diepte van 16 meter, bezit een hoge souterrain, bel-etage en verdieping. Het 11-assige
front bezit een door middel van lisenen in drieën gedeeld middenrisaliet, bekroond
door een driezijdig fronton. De in baksteen opgetrokken gevels worden begrensd
door hoeklisenen
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11 Haus Uentrop bij Hamm (foto H. Platenburg).

(afb. 11). Inwendig is sprake van een ‘Appartement double’ met tegen de
linkerzijgevel kabinetten. Achter de middenrisaliet de vestibule met links de
bordestrap.78.
Opdrachtgeefster was de hervormde Anna Magdalena de Baer, weduwe van
Freiherr Dietrich von der Reek. De bouw is niet in 1720, maar acht jaar vroeger
aangevangen. Uit het zogenaamde ‘Hausbuch des Haußes Untrop’ blijkt dat ‘anno
1712 hatt meine Frau Mutter Anna Magdalena de Baer dieses Hauß mit einem Meister
Lübbert Hagen aus Gilhaus in der grafschaft Bentheim wohnendt voor 1200 RT zu
erbawen veraccordirt auf ihr eigen kost aber das Trinkgeld hatt man ihnen darauf ist
a. D. 1713 den 7. Septemb. der ersten Stein gelegt...... ‘Enkele maanden eerder op 8
April werd een contract opgesteld “.....mit Meister Lübbert und Johann Hagen ein
neuen steinernes Hauß wie dießer abriß zu bawen...” Het jaartal 1720 boven de ingang
is echter niet in overeenstemming met het feit dat men “...den 7. Dezemb. 1717 darin
gezogen....” was.79. Volgens Rensing is het niet duidelijk of Lubbert Hagen op Uentrop
nu als architect of enkel als meester-metselaar heeft gewerkt80., waarschijnlijk het
eerste.
Het contract en de aantekeningen in het Hausbuch geven verder een goed beeld
van de bouwcampagne van een adellijk landhuis.

Schloß Rheda
Het enkele tientallen kilometers zuidoostelijk van Marienfeld gelegen kasteel Rheda
was de zetel van de tak Bentheim-Tecklenburg van het Bentheimse

12 Wilkinghege bij Münster, voorgevel toegeschreven aan Lubbert Hagen (foto H. Platenburg).
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gravenhuis. De binnenplaats van de hoofdburcht is toegankelijk door een doorgang,
aan plein- en veldzijde voorzien van zandstenen rustica-poorten met pilasters.81. Deze
1719 gedateerde poort zou van de hand van Lubbert Hagen kunnen zijn.

Haus Wilkinghege bij Münster
In 1719 werd voor Joan Adolf Willem von Harde het zestiende-eeuwse huis
Wilkinghege bij Münster inwendig ingrijpend verbouwd, waarbij het huis ook haar
tegenwoordige façade met het segmentboogvormige bekroonde middenrisaliet kreeg
(afb. 12). De in de lengte door midden gedeelde bel-etage kreeg door de situering
van een vestibule en een achterliggende monumentale trap een sterk op de
zeventiende-eeuwse Hollandse landhuizen geënte indeling. Op deze etage ontstonden
een vijf grote vertrekken waaronder de grote zaal en een tweetal kabinetten. Gezien
de overeenkomst met de poort
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13 Ontwerp voor het zuidportaal van de St. Michaelskerk te Zwolle 1720 (foto RDMZ, Index
Bouwkunst).

van Marienfelde zou volgens Rensing de verbouw van Wilkinghege aan Lubbert
Hagen kunnen worden toegeschreven, een toeschrijving die door Mummenhoff werd
gevolgd.82.
Inderdaad lijkt deze segmentvormige bekroning van het middenrisaliet een van
de kenmerken van het werk van Hagen.83. Een ander argument is dat qua opzet en
detaillering de wapensteen met het alliantiewapen Harde-Keppel grote gelijkenis
vertoont met die van Haus Uentrop.
Interessant is te weten dat Van Harde gehuwd was met Anna Catharina van Keppel
tot Oeding, die in 1711 samen met haar broers en zusters van haar oom het hier
besproken en door Lubbert Hagen gebouwde Stoevelaar bij Goor erfde.84.

St. Michielskerk te Zwolle
In 1719 wordt Lubbert Hagen aangesteld tot stadsmeestermetselaar en -steenhouwer
van Zwolle en ontving op 18 mei 1719 samen met zijn zoon het klein burgerschap
van deze stad.85. Het stadsmeestermetselaarschap levert hem geen vast salaris op,
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maar hij werd betaald op declaratiebasis voor kleine zaken, terwijl de grotere
opdrachten werden aangenomen. In deze functie is hij betrokken bij de veranderingen
die de Grote of St. Michaelskerk in de jaren 1718-1720 onderging.
Een Zwolse burgemeester stelde in 1718 een voor die tijd zeer fors bedrag
beschikbaar voor de bouw van een nieuw orgel. Nog hetzelfde jaar wendde het
stadsbestuur zich tot de beroemde orgelbouwer Arp Schnitger te Hamburg. Men
wenste het orgel tegen de westwand te plaatsen, maar hiervoor diende de ingang tot
de gerfkamer veranderd te worden.86. Lubbert Hagen had het verplaatsen van de ‘boge
voor de garfkamer’ naar de noordingang van de kerk aangenomen voor het forse
bedrag van 350 gulden.87.
Het volgende jaar nam Lubbert Hagen voor een bedrag van 625 gulden de bouw
van het nog bestaande tochtportaal aan de zuidingang van de kerk aan. Dit in
Bentheimer zandsteen uitgevoerde driezijdig uitgebouwde portaal heeft pilasters en
een gebeeldhouwde bekroning. Op het latei van het venster is het jaartal MDCCXX
aangebracht.88. Volgens het aanbestedingscontract diende Lubbert het betreffende
portaal ‘... perfecteren en volmaken volgens de teikening en schets daer van synde
is get. met Num i indier voege dat hij aennemer zal moeten leveren en zig zelfs
beschikken alle de materialen van hout, steen, kalk ende yserwerk’.89. De
bovengenoemde tekening is niet bewaard gebleven, maar wel een drietal varianten.
Deze zijn weliswaar anoniem, maar vergelijking met de ontwerpen van de Collegie
aan de Praubstraat laat zien dat deze van de hand van Lubbert Hagen zelf zijn. Een
van de ontwerpen die het uitgevoerde het dichtst benadert, bezit de karakteristieke
segmentvormige bekroning (afb. 13).90.
Verder had Lubbert aangenomen de ‘binnenporte te maken, die vanuit de kerk
toegang gaf tot gemeld portaal’ zodanig als is de binnenpoorte aen zijde van de markt
daer tegens overstaande’ waarvoor hij 450 gulden zou ontvangen.
In de Zwolse jaarrekeningen vinden we zijn naam nog een enkele keer vermeld
in verband met zaken van geringe importantie.
De mogelijkheid andere opdrachten uit te voeren heeft Lubbert niet meer gehad,
want hij overleed immers op 23 maart van het volgende jaar.

Eerde bij Ommen
Oostelijk van Ommen ligt te midden van een omvangrijk lanenstelsel de havezate
Eerde waarvan het huis getuige het jaartal en het alliantiewapen door Johan Werner
van Pallandt en zijn vrouw J.E. van Baer in 1715 werd gebouwd. Het blokvormige
herenhuis met middenrisalieten aan de voor- en achterzijde, waarvan de eerste boven
de daklijst uitsteekt en eindigt in een gebogen zandstenen lijst, geflankeerd door
zandstenen siervazen. De hoofdingang en het daarboven geplaatste venster zijn
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gevat in een natuurstenen omlijsting. Boven het venster bevindt zich het alliantiewapen
van de opdrachtgevers die een brede zandstenen band met het jaartal MDC-CXV
onderbreekt (afb. 14).91. Een dergelijke opzet zagen we reeds bij het ontwerp voor
het Collegie te Zwolle. Bakstenen hoekpilasters ontspringend op een ongeleed
onderhuis treffen we ook aan bij het huis Untrop. De indeling van een beletage met
de tegen de zijgevels gesitueerde kabinetten zien we ook in Untrop. De achter de
bouwhuizen op de n.o. en n.w. hoek gelegen achtkante hoekpaviljoens kunnen de
paviljoens van Nordkirchen als voorbeeld hebben gehad. Gezien het bovenstaande
is het zeer wel mogelijk dat Lubbert Hagen voor het ontwerp verantwoordelijk is
geweest.

Ten slotte
In de loop van de zeventiende eeuw ziet men in de Republiek een klein aantal
architecten optreden, die een grote reputatie genieten zelfs buiten de landsgrenzen.
Architecten als Roman en Vennecool leverden ondermeer ontwerpen voor de
residenties van de bisschop van Munster.
Bij de classicistische architectuur was een detailgetrouwe uitvoering van het
steenhouwwerk en bouwsculptuur en bij de pilasterloze richting een zeer maatvaste
uitvoering van het metselwerk noodzakelijk.
De verspreiding van het Hollands- en het Fransclassicisme zal mede bepaald zijn
geweest door de aanwezigheid van vakbekwame ambachtslieden die in staat waren
de nieuwe architectuurvormen toe te passen. De nieuwe situatie week sterk af van
de middeleeuwse bouwtraditie die van meester op leerling was verder gegeven en
nog tot in ver in de zeventiende eeuw de bouwpraktijk had bepaald. Steenhouwers,
‘beeldhouwers’ en metselaars moesten nu in staat zijn tekeningen op de juiste wijze
te interpreteren. Tekeningen hun aangeleverd door architecten die slechts sporadisch
op het werk verschenen en die niet praktisch maar theoretisch onderlegd waren, zoals
Roman, Vennecool en Marot aangereikt werden. Deze waren immers van huis uit
beeldhouwer of graveur en bezaten derhalve niet de gedegen kennis van de

Jaarboek Monumentenzorg 1991

bouwpraktijk en haar tradities. Steenhouwers konden niet meer terugvallen op de
traditionele ‘decoratietraditie’ maar dienden voorbeelden uit architectuurtraktaten te
volgen en indien nodig te vertalen naar de praktijk. Dit veronderstelt zeer vakbekwame
handwerkslieden die in staat waren de nieuwe architectuurvormen getrouw volgens
de ‘regels’ uit te kunnen voeren.
Het nabij de Nederlands-Duitse grens gelegen Gildehaus was de ‘thuishaven’ van
een aanzienlijk
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aantal onderlegde steenhouwers en metselaars, die een wezenlijke rol kan hebben
gespeeld bij de verspreiding van de ‘moderne’ architectuurvormen in Overijssel en
en het aangrenzende Westfalen. Zij waren in staat ‘maßgetreu’ de voor gevels
benodigde bouwsculptuur te hakken en bezaten gedurende trekarbeid -speciaal in
Holland- opgedane ervaringen in de uitvoering van steenhouwers- en metselwerk
aan grote, representatieve gebouwen. In de loop van hun loopbaan zien we dat deze
ambachtslieden steeds meer het hele proces in eigen hand namen of door anderen
lieten uitvoerden. In de loop van het eerste kwart van de achttiende eeuw zien we
dat Lubbert Hagen van meestermetselaar in korte tijd opklom tot ‘ingenior und
architekt’ en aanzien genoot. De Hagens waren verantwoordelijk voor een groot
aantal bouwprojecten zoals landhuizen, kloosters maar ook voor openbare stedelijke
gebouwen in Overijssel, Gelderland en Westfalen.
Onderzoek naar andere ‘trekkende’ Gildehauser metselaars-steenhouwersfamilies
zoals Amshoff, Bour(s), Kock en Schrader die verschillende grote opdrachten hebben
uitgevoerd, zal een beter inzicht geven in de bouwpraktijk in Nederland en in het
bijzonder in Oost-Nederland gedurende de zeventiende en achttiende eeuw.

Eindnoten:
1. H. Voort, ‘Die gräflich bentheimschen Bergmeister; Ein Beitrag zur Geschichte des
Sandsteinbruchs in der Grafschaft Bentheim’, Jahrbuch des Heimatvereins der Grafschaft
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Neuenhaus afkomstige Zwollenaar Joest Krull zie. H. Voort, o.c. (n.1), 92.
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met de Amsterdamse koopman M. van de Broeck c.s.
4. H. Voort, o.c. (n. 1), 95-96.
5. H. Hagels, ‘Die Steinhauergewerbe in der Grafschaft Bentheim, Eine zusammenfassende
Betrachtung’, Jahrbuch Bentheim 1970, 90-91.
6. Burgsteinfurt, Fürstlich Bentheimsches Archiv, Steinbrüche und Steinhandel Nr. 19, gecit. bij
H. Voort, o.c.(n. 1), 95
7. Burgsteinfurt, Fürstlich Bentheimsches Archiv, Hss Henrich Arnold Rump ‘Geschichte oder
Beschreibung der Reichsgrafschaft Bentheim’, fol. 133, gecit. bij H. Voort, o.c. (n. 1), 95.
8. H. Hagels, ‘Was wissen wir von der Mitarbeit Gildehäuser Steinmetzen am Rathausbau zu
Amsterdam?’, Jahrbuch Bentheim 1966, 115. Helaas zijn de rekeningen voor de bouw van het
stadhuis niet bewaard gebleven.
9. deze galerij ruimde veertig jaar later het veld voor de tegenwoordige galerijvleugel. Zie B. Olde
Meierink, De receptie van het Hollandse-Classicisme bij de Overijsselse adel. II ongepubliceerde
doctoraalscriptie R.U. Utrecht 1988.
10. Verg. Delden, Huisarchief Twickel, archief rentmeesterij Twickel inv. nr. 52 (1653-54)
11. Het woord ‘model’ verving in 17de eeuw het woord ‘patroon’ waarmee in 16de eeuw zowel
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Den Haag, Algemeen Rijksarchief, derde afdeling, Coll Van Limburg Stirum inv. nr. LN5
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is over het geslacht Hagen gepubliceerd. Er blijkt in Gildehaus nog een andere Lubbert Hagen
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kunsthistoricus Hagels publiceerde sinds 1955 diverse artikelen in het Jahrbuch Bentheim over
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het kasteel Rechteren, 's-Gravenhage 1941 en A.J. Mensema, Kasteel Rechteren, Zwolle 1991.
Zwolle, Rijksarchief in Overijssel (RAO), Huisarchief (H.A.) Rechteren inv. nr. 666-667.
Aquitten. Het betreft hier een tweetal archiefdozen met bijlagen behorende bij de
rentmeestersrekeningen over periode ca. 1680-ca. 1740. Een portefeuille bevat de rekeningen
en kwitanties van vader en zoon Hagen en andere handwerkslieden uit Gildehaus. Verder aan
te halen als RAO, H.A. Rechteren, 666.
RAO, H.A. Rechteren inv. nr. 666. ‘Ao 1686 In Februari heeft Mr: Lubbert hagen aengenommen
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maer de muir noch ongedaen sijnde wort voor afgetrocke hondert Carl gl waervoor mr: Lubbert
noch aenneemt de muir te metselen, soo komt voort maken vande poort aen mr: lubbert 300
-.-.’ Helaas is van deze poort geen afbeelding bekend, maar er zijn redenen te veronderstellen
dat Hagen een poortgebouw voorzien van gekoppelde pilasters bouwde, zoals we dat nog zien
bij de poort van het Huis te Diepenheim uit 1685.
Afbeelding: A.J. Mensema, Kasteel Rechteren, Zwolle 1991, 22 en 66.
A.J. Gevers en A.J. Mensema, De Havezathen van Salland en hun bewoners, Alphen a/d Rijn,
1983, 193.
RAO, H.A. Rechteren, inv. nr. 666. Afb. zie A.J. Gevers en A.J. Mensema, o.c. (n. 23), 194.
E.H. ter Kuile, Noord- Oost-Salland = De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst
(Geïllustreerde beschrijving) IV3, 's-Gravenhage 1974, 11-16.
Omstreeks 1900 werd het oorspronkelijk schilddak vervangen door een zadeldak tussen topgevels
geinspireerd op die van het 16de eeuws hoofdgebouw. Zie: H.W.M. van der Wyck, ‘De steenen
droom; over het scheppen en herscheppen van buitenplaatsen’ in: H.M. van de Berg e.a., o.c.
(n. 15) 5-8.
RAO, H.A. Rechteren inv. nr. 666. quitanties alsmede herstellingen aan het ‘groote huis’
E.H. ter Kuile, o.c. (n. 25), 15-16
E.H. ter Kuile, o.c. (n. 25), 8 en afb. 4. Voor de tekst P.C. Bloys van Treslong Prins,
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Overijssel,
Utrecht 1925, 38 ev.
RAO, H.A. Rechteren, inv. nr. 666.
RAO, H.A. Rechteren, inv. nr. 666
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32. RAO, H.A. Rechteren, inv. nr. 666 Illustratief is de brief die de vrouw van Johan Hendrik Hagen
schreef op 10 augustus aan de rentmeester van Rechteren: ‘Monsieur Leoppoldt Ik moet U
schriven als dat mijn man noch niet weer te huis geweest heft, maer hope dat hij van deze weeke
sal komen, en U so dra hij te huis komt sal op de brief antworden, en een teickinge over sturen.
Mijn man heeft in 9 weeke niet te huis geweest, anders had hij al verlangs geschreven gehadt
Uw onderdanige dienensse A: M: Stuermans frau Hagen Gildehuis de 10 augusti 1733’
33. J. van Doorninck, Geslachtkundige Aanteekeningen ten aanzien van de Gecommitteerden ten
Landdage in Overijssel, Deventer 1871, 233.
34. A.J. Gevers en A.J. Mensema, o.c. (n. 23) 1983, 287-298.
35. B. Olde Meierink, o.c. (n. 9), II, 16 e.v. Zie ook E.H. ter Kuile, Twente = De Nederlandse
monumenten van geschiedenis en kunst (Geïllustreerde beschrijving) IV1, 's-Gravenhage 1934,
6-8. Bij een herbouw in het begin van deze eeuw bleef de hoofdvorm gehandhaafd en werden
alle constructieve zandstenen onderdelen en de baksteen opnieuw toegepast. Alleen de lange
achtergevel werd in nieuwe baksteen opgetrokken.
36. Zwolle, Rijksarchief in Overijssel, Huisarchief Almelo, inv. nr. 2301a, Rentmeestersrekening
1694-1695.
37. E.H. ter Kuile, o.c. (n. 35), 8. Vergelijk deze hekpijlers met die genoemd in het artikel van H.
Hagels, ‘Gartentore und Pforten in der Grafschaft Bentheim’, Jahrbuch Bentheim 1959, 81-100.
38. Zie voor de geschiedenis: G.J. ter Kuile, Geschiedkundige aantekeningen op de havezathen van
Twenthe, Almelo 1911, 146-150 en K. Döhmann en W.H. Dingeldein, Singraven; De
geschiedenis van een Twentsche Havezathe, Brussel 1934, III, 172.
39. RAO, Huisarchief Almelo, (voorlopige) inv. nr. 9292
40. RAO, Huisarchief Almelo, (voorlopige) inv. nr. 9292
41. E.H. ter Kuile, o.c. (n. 35)1934, 2-4.; Z.G.M. Kolks, ‘Bouwkundige Beschrijving’, O. Mulder
e.a., De Grote Kerk in Almelo, Almelo 1990. In dit recente boek wordt weinig aandacht aan de
bouw in 1733-1738 geschonken.
42. M.D. Ozinga, De Protestantsche Kerkenbouw in Nederland van Hervorming tot Franse Tijd,
Amsterdam 1929, 128-129.
43. RAO, Huisarchief Almelo (voorl. kaarten) inv. nr. 15
44. E.H. ter Kuile, o.c. (n. 35) 2-4. met plattegrond (afb. 1)
45. Van dezelfde hand bestaat een plattegrond van het souterain van Huis te Almelo eveneens in
hetzelfde huisarchief en afgebeeld bij H.W.M. van der Wyck en J. Enklaar-Lagendijk,
Overijsselse Buitenplaatsen, Alphen a/d Rijn 1983, nr. 124. Zij houden deze voor een plan voor
Noorddeurningen.
46. Zie voor situering en doorsnede: E.H. ter Kuile, o.c. (n. 35), 10-11.
47. Delden, Huisarchief Twickel, Archief rentmeesterij Twickel, rentmeestersrekeningen Twickel
inv. nr. 64 (over 1708)
48. Delden, Huisarchief Twickel, Archief rentmeesterij Twickel, rentmeestersrekeningen Twickel
inv. nr. 65. Een in detaillering vergelijkbare brug, gedateerd 1708, vinden we op Huis te Ruurlo.
Omdat de rekeningen van Ruurlo (Rijksarchief in Gelderland Huisarchief Ruurlo) niet bewaard
zijn gebleven, bestaat niet de mogelijkheid te verifiëren of misschien Lubbert Hagen deze brug
ook heeft gebouwd.
49. E.H. ter Kuile, o.c. (n. 35), 14.
50. In de Twickelse rentmeestersrekening van 1696 vinden we een afrekening met meestertimmerman
Jan Doerwaert, dezelfde met wie Lubbert in 1700 een begroting voor de bouw van het Landshuis
in Zwolle indiende.
51. RAO, Statenarchief 158, Resoluties Ridderschap en Steden 19 april 1700. Ik dank deze
vermelding aan Jhr. A. Gevers van het Rijksarchief in Overijssel.
52. RAO, Statenarchief inv. nr. 738: ‘Mijen Heer, sende Hijer nemens de teijcknijnge van het
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53. RAO, Statenarchief, inv. nr. 738.
54. Deze steen is nu op Het Wegdam bij Goor aanwezig. Zie G.J. ter Kuile, o.c. (n.37), 205.
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overleden. Zie: J. van Doorninck, o.c. (n. 38), 222.
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56. Van het huis zijn twee tekeningen bekend, afgeb. G.J. ter Kuile, o.c. (n. 38), 207 en H. Hagens
en B. Olde Meierink (red.), Twente te Pronk, drie eeuwen verbeeld in prenten, tekeningen en
aquarellen 1600-1900, Utrecht 1986, 152 (nr. 117).
57. RAO, Statenarchief, inv. nr. 738.
58. M.D. Ozinga, Daniel Marot, de schepper van den Hollandschen Lodewijk XIV-stijl, Amsterdam
1938, 78; H.W.M, van der Wyck, De Voorst, Bulletin KNOB 6e serie 15 (1963), kol. 149 e.v.;
C.A. de la Bairt de la Faille, ‘De geschiedenis en restauratie van het huis de Voorst’, Bulletin
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61. E.H. ter Kuile, o.c. (n. 25), 62-63.
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64. Danckelman en zijn vrouw verwierven Het Laar waarschijnlijk in 1698. Zie A.J. Gevers en
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Westfalen 36 (1960), 181-182.
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woonde (zie T. Rensing, o.c. (n. 67) 198, nr. 57).
69. Hermann Hagels, ‘Der Baumeister des Hauses Uentrop bei Hamm’, Jahrbuch Bentheim 1961,
113-122.
70. Klaus Püttmann, ‘Westfälische Klosterarchitektur der Barockzeit’, Géza Jászai e.a. (red.)
Monastisches Westfalen; Klöster und Stifte 800-1800, Catalogus Tentoonstelling Münster /
Corvey, 1982/1983, 485-488.
71. Heiko K.L. Schulze, ‘Marienfeld (Harsewinkel)’, Géza Jászai, o.c. (n. 70), 382-383.
72. Theodoor Rensing, ‘Bauten in Marienfeld um 1700’. Zeistschrift ‘Auf roter Erde’ (1937-1938).
73. Vergelijk de afbeelding in W. Rave, Kreis Warendorf (= Bau-und Kunstdenkmäler von
Westfalen) 42, Münster 1936, 265.
74. Over 1714 ontving Johann Hagen 643 Reichstaler, over 1715: 214 Rt. en over 1716: 516 Rt.
Op 28 november 1716 werd met meester Johann Hagen ‘abgerechnet und das gegeben, soweit
es in diesem Buche steht, gans bezahlt und wollen ihn restieren auf das noch zu machende
Gebäu 1100 Rt.....aber ihm gegeben auf accordster Arbeit 132 Rt 8d’ zie ook R. Schulze in:
Zeitschrift Rote Erde 1933/1934
75. K. Hölker, Kreis Warendorf (Bau-und Kunstdenkmäler von Westfalen). 42, Münster 1936,
261-267.
76. H. Schulze, o.c. (n. 71), 382
77. H. Hagels, ‘Die Brunnenhäuser in der Grafschaft Bentheim und im anschließende Westfalen’,
Jahrbuch Bentheim 1960, 132-133.
78. H. Thümmler, Kreis Unna (= Bau-und Kunstdenkmäler von Westfalen). 47, Münster 1959,
417-421.
79. H. Hagels, ‘Der Baumeister des Hauses Uentrop bei Hamm’, Jahrbuch Bentheim 1961, 113-122.
80. Th. Rensing, o.c. (n. 18), 90.
81. Afb. K.E. Mummenhoff, Wasserburgen in Westfalen, 4e druk München-Berlin 1977, Bild 6-7.
Het hoofdgebouw met breed door een segmentboog afgesloten middenrisaliet, dat Mummenhoff
in 1720 dateerde, is in 1745-1745 volgens gewijzigd ontwerp van de Osnabrückse
militair-ingenieur Treu uitgevoerd. Georg Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler:
Westfalen, bearb. v.D. Kluge u.W. Hansmann, München-Berlin 1969, 481.
82. T. Rensing, o.c. (n. 18), 285; K.E. Mummenhoff, Die Profaunbaukunst im Oberstift Münster
von 1450 bis 1650, (Westfalen 15. Sonderheft) 1961 300-302. Van haar zusters huwde Cecilia
Catherina met Coenraad Willem Mulert tot Backenhagen bij Delden Op Backenhagen stond in
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1732 een landhuis met segmentvormig bekroond middenrisaliet. In hetzelfde Delden bouwde
de richtersfamilie Van Limborg een herenhuis(gedateerd 1710) dat ook zeer goed aan Lubbert
Hagen zou kunnen worden toegeschreven. Afbeelding van het huis van de hand van A.
Schoemaker naar A. de Haan in RAO, Handschriften VORG, inv. nr. 862.
We zien dit ook bij het ontwerp van het collegie aan de Praubstraat.
J. van Doorninck, o.c. (n. 33), 262.
Zwolle, Gemeentearchief, AAZ01, Burgerregister p. 6.
Zie hiervoor ook: B. Dubbe, ‘Achttiende-eeuwse beeldhouwers in Overijssel’, Antiek 22
(1987-1988), 127-149.
Zwolle, Gemeentearchief AAZ01 01593 (jaarrekening over 1719), fol. 102. Blijkbaar vond
men dat ook aan de zuidzijde een representatieve ingang moest worden geplaatst.
F.A. Hoefer, maakte in 1912 in zijn Wandelingen door Oud-Zwolle, voor het eerst melding van
Lubbert Hagen als ontwerper van het zuidelijke portaal. Dit is overgenomen in de Voorloopige
lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst deel VIII De Provincie
Overijssel 's-Gravenhage 1923, 156.
Zwolle, Gemeentearchief AAZ01-01633, nr. 20 (stukken betreffende de nieuwe portalen).
Part. Coll. Foto's van deze ontwerpen bevinden zich in de Index Bouwkunst bij de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg. De mening van Dubbe dat de tekening en schets van de hand van
de Amsterdamse beeldhouwer Jurriaan Westerman zou zijn, kunnen we niet volgen. Zie B.
Dubbe, Achttiende-eeuwse beeldhouwers in Overijssel’, Antiek 22 (1987-1988), 134.
E.H. ter Kuile, o.c. (n. 25), 63-66. Voor de geschiedenis zie A.J. Gevers en A.J. Mensema, o.c.
(n. 23), 265-276.
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De auteurs
Bergé, Dr. W.G.M. (1932) studeerde bouwkunde aan het V.B.O. te Arnhem met
als specialisatie restauratiekunde bij Dr. Ir. C.L. Temminck Groll, en
kunstgeschiedenis te Nijmegen en Utrecht. In 1966 aangetrokken door Prof. Dr. M.D.
Ozinga voor de Index Nederlandse Bouwkunst te Utrecht. In 1978 gepromoveerd
bij Prof. Dr. J.K. Steppe in Leuven op beeldhouwkunst. Vervolgens wetenschappelijk
hoofdmedewerker bij de afdeling van Prof. Dr. Emile Reznicek te Utrecht. Sedert
1988 werkzaam als zelfstandig architect en wetenschappelijk onderzoeker op het
gebied van bouw- en beeldhouwkunst.
Finaly, J.L.P.B. (1965). Het artikel is een bewerking van de doctoraalscriptie ter
afsluiting van de studie kunstgeschiedenis en archeologie (hoofdrichting bouwkunst)
aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Momenteel werkzaam bij de Provincie Limburg als medewerker van het
Monumenten Inventarisatie Project Limburg.
Haakma Wagenaar, W. (1938) is vanaf 1963 in de weer met muurschilderingen
en monumenten, deels voor het Centraal Laboratorium, deels als
privérestaurateur/onderzoeker, volgde opleidingen in Rome en studeerde
kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam met specialisatie architectuur
en bijvak restauratie in Delft.
Kuipers, M.C. (1951) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de
Rijksuniversiteit te Leiden.
Sinds 1977 is zij werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, belast
met de inventarisatie en registratie van monumenten in de provincies Noord-Holland,
Zuid-Holland en Utrecht. In dat kader inventariseerde zij de jongere bouwkunst in
Amsterdam binnen de Singelgracht (1850-1940), waarover in 1984 een gelijknamig
advies werd gepubliceerd. In 1987 promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit te
Groningen bij prof. dr. E.R.M. Taverne op het proefschrift Bouwen in beton;
experimenten in de volkhuisvesting voor 1940. Sinds de laatste vier jaren is zij tevens
betrokken bij de inhoudelijke begeleiding van het Monumenten Inventarisatie Project.
Van der Meule, L. (1954) studeerde geschiedenis aan de R.U. Leiden, doctoraal
specialisatie middeleeuwse geschiedenis. Sinds zijn afstuderen als freelance
medewerker verbonden aan de Bond Heemschut en onafhankelijk onderzoeker op
het gebied van bouw- en architectuurgeschiedenis, monumentenzorg en stedebouw
(nieuw tussen oud). Op dit ogenblik tevens werkzaam aan een boek over monumenten
in de omgeving van Den Haag dat t.z.t. als deel in de Heemschut-serie zal verschijnen.
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Olde Meierink, Ben (L.H.M.) (1955) werkzaam bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg van 1977 tot 1979, studeerde vervolgens kunstgeschiedenis,
specialisatie bouwkunst te Utrecht. Was in 1987 en 1988 verbonden aan een bureau
voor bouwhistorisch onderzoek te Berlijn. Sinds 1989 werkzaam bij de Provincie
Utrecht in het kader van het Monumenten Inverntarisatie Project.
Publiceerde over kastelen en buitenplaatsen, voornamelijk in Oost-Nederland.
Bereid op het ogenblik een dissertatie voor over de receptie van het
Hollands-Classicisme bij de adel in de Republiek (1625-1675).
Peeters, Prof. Dr. C.J.A.C. (1931) was van 1956 tot 1982 werkzaam bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, van 1966 tot 1969 lector en van 1970 tot 1984
hoogleraar in de architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is
sinds 1984 hoogleraar in de kunstgeschiedenis van de vroegchristelijke tijd en de
middeleeuwen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1970 tot 1990 was hij
lid van de Monumentenraad en sindsdien is hij lid van de Raad voor het Cultuurbeheer
(Afdeling III, Rijkscommissie voor de Monumenten). Zijn publicaties hebben
middeleeuwse en negentiendeeeuwse architectuur vooral in Nederland tot onderwerp.
Schulte, A.G. (1941) studeerde kunstgeschiedenis te Nijmegen en is sedert 1970 als
wetenschappelijk medewerker verbonden aan de afdeling Historie van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg.
Auteur van verschillende delen in de reeks Geïllustreerde Beschrijving van de
Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Van zijn hand verschenen
tal van publicaties op het gebied van monumentenzorg en topografie.
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