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Afb. 1. Portret van Th. Asseler.

Afb. 2. Ontwerptekening voor de Laurentius in Weesp door
Th. Asseler, 23 juli 1874. Gemeentearchief Weesp.
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In de late jaren zestig en de jaren zeventig van de negentiende eeuw verrezen er vooral in het westen van het land in hoog tempo
kerken van de rooms-katholieke architect Theo Asseler, (Aarlanderveen, 12 maart 1823 - Amsterdam, 27 december 1879) waaronder de Sint-Laurentius in Weesp, ontworpen in 1874 en in 1876 voltooid. In 1900 bracht architect A.A.M. Bruning de toren op
volle hoogte, naar eigen plannen die sterk afweken van het torenontwerp van Asseler. Deze kerk bepaalt het silhouet van Weesp
vanuit vrijwel alle richtingen, al zullen de meeste mensen het gebouw vooral kennen vanaf de spoorlijn, van welk standpunt deze
ook prominent boven alles uitrijst, met de Vecht op de voorgrond. Aan Asseler is tot op heden geen enkele afzonderlijke publicatie
gewijd, terwijl ondertussen al zijn nog resterende kerken zijn aangewezen als rijksmonument dan wel als gemeentelijk monument.
Het ontbreken van een monografie of zelfs maar van een oeuvrelijst zal te wijten zijn aan het ontbreken van een archief. Voor zover
bekend bleef dat niet bewaard. Voor deze waardestellende studie zijn daarom zoveel mogelijk gegevens over de achtergrond van
de architect bijeengebracht en is, niet opgenomen in deze waardestelling, ook een min of meer complete oeuvrelijst samengesteld,
zodat een zo duidelijk mogelijk beeld over hem en zijn werk gevormd kon worden. Asseler was in de vijftien jaar dat hij als zelfstandig gevestigd architect kerken bouwde, actief naast iemand als P.J.H. Cuypers. Het kwam zelfs voor dat hun aanbestedingen
in dezelfde krant stonden. De loopbaan van Asseler als architect begon echter laat in zijn leven en eindigde, door zijn vroege dood,
op een moment dat zijn ster juist rijzende was. Hij liet een oeuvre na van ongeveer zeventig ontwerpen, waarin hij duidelijk een
andere weg in sloeg dan Cuypers.
Identificatie
Naam: Sint-Laurentius
Bouw: 1874-1876, 1900 (torenopbouw).
Architect: Th. Asseler (met torenopbouw van A.A.M. Bruning
Adres: Herengracht 16, 1382AE Weesp.
Oorspronkelijke genootschap Rooms Katholieke Parochie.
Buiten gebruik sinds 27 april 2014.
Gemeentelijk monument, inventarisatienummer 06178.
De kerk met pastorie (Herengracht 17) en pastorietuin vormen onderdeel van het van rijkswege beschermde stadsgezicht in Weesp
(aanwijzing 1452, 21 juni 1982).
De architect
Theo Asseler (afb. 1) begon als eenvoudige bouwvakker en werkte zich op tot timmerman. Onder de hoede van zijn oom, de
befaamde katholieke architect Theo Molkenboer (1796-1863), bekend van tal van opmerkelijke kerkgebouwen, klom hij verder
op. Veel berichten over de werkzaamheden van Asseler in deze vroege fase van zijn loopbaan resteren er niet, maar in ieder geval
bekleedde hij in 1854, op zijn eenendertigste, de functie van ‘opzigter’. In dat jaar kwam de nog bestaande redemptoristenkerk op
Keizersgracht 220 in Amsterdam gereed, een ontwerp van Molkenboer, nu een rijksmonument.1 In het katholieke dagblad De Tijd
kreeg dit gebouw een lovende bespreking. Tegen de gewoonte in, beperkte de schrijver zijn aandacht niet tot de architect, maar
wijdde hij ook enige aandacht aan iedereen die had bijgedragen aan het tot stand komen van deze ‘Lieve-Vrouwe tempel’, onder wie
de opzichter: ‘Wij mogen ook niet verzwijgen, dat de heer Asseler, een knap man, opzigter van den heer Molkenboer, bij den bouw
van den heerlijken tempel groote diensten heeft bewezen, dewijl hij de leiding van bijna al de werkzaamheden op zich genomen
heeft.’2
In december 1863 overleed Molkenboer. In het jaar daarop komt Asseler in krantenberichten voor als ‘hoofdopzigter’ en
voor het eerst ook staat hij daarin ook vermeld als architect. Dat hij in dat jaar meerdere keren de krant haalde, had te maken met
de verhitte discussies die in die tijd plaatsvonden over de keuze voor een nationaal monument op het huidige Plein 1813 in het
Willemspark in Den Haag. Het ging hierbij om een monument ter herdenking van het einde van de Franse overheersing. Uit een
prijsvraag waren twee ontwerpen als geslaagd naar voren gekomen: het neogotische ontwerp N.O. ontworpen door P.J.H. Cuypers
en het classicistische ontwerp Ebenhaëzer door de architect W.C. van der Waayen Pieterszen en de kunstenaar J.Ph. Koelman.
De jury zwaaide ook het eerste ontwerp veel lof toe, maar wees het laatste als winnaar aan. Over de uitslag ontstonden verhitte
debatten en verscheen een groot aantal pamfletten. In een daarvan verdedigde de architect J.H. Leliman het winnende ontwerp.
Eronder stonden de namen van 63 kunstenaars en architecten. Doordat de naam van de streng katholieke architect Asseler met
1 Rijksmonument nummer 2535.
2 De Tijd, 9 december 1854, p. 1.
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Afb. 3. Lengtedoorsnede van de Sint-Laurentius in Weesp, Th. Asseler, 23 juli 1874 Gemeentearchief Weesp.

Afb. 4. Palenplan van de Sint-Laurentius in Weesp, Th. Asseler, Gemeentearchief Weesp.
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een A begon, prijkte die bovenaan de lijst van vakgenoten die zich tegen het katholieke ontwerp keerden. J.W. Brouwers, een van
de (katholieke) voorstanders van het ontwerp van de katholieke P.J.H. Cuypers, rook zijn kans. Meteen bovenaan trof hij namelijk
de naam van een katholiek. Openlijk trok hij in twijfel of alle 63 ondertekenaars, te beginnen met Asseler als bovenste op de lijst,
ook werkelijk achter het pamflet stonden. Dat bleek niet het geval, waarna hij Leliman openlijk van bedrog beschuldigde. In het
Algemeen Handelsblad ontspon zich een felle discussie over het hoofd van Asseler. Hierin werd Asseler vermeld als de opzichter
‘bij de paterskerk, bij de Duifjeskerk en dat hij NU opzigter is bij het St. Jacobsgesticht alhier en eene kerkvergrooting aan de Lie
ondernemen zal’.3 Met de duifjeskerk doelde Brouwers op de neobarokke katholieke kerk Sint-Willibrordes binnen de Veste ofwel
De Duif aan Prinsengracht in Amsterdam van Molkenboer.4 Met het Sint-Jacobsgesticht bedoelde hij het in 1981 gesloopte katholieke bejaardentehuis aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Deze stichting kwam tot stand dankzij een legaat in 1858 van
de vroeg gestorven baron J.M.E. van Brienen. Na aankoop van het terrein in de Plantage stelden de architecten A.N. Godefroy
en W.J.J. Offenberg samen met de stadsrooimeester in 1860 het programma van eisen op voor een inrichting van 400 personen.
Samen met nog twee architecten vormden zij de jury voor een prijsvraag. Van de winnende ontwerpen kwam er niet een voor
uitvoering in aanmerking wegens het al te grote overschrijding van de beschikbare bouwsom, waarna Offenberg een eigen plan
uitvoerde. Hierbij trad Asseler op als hoofdopzichter.5 De kerkvergroting aan de Lie verwees naar de uitbreiding met een eenvoudig houten torentje op het dak en de vergroting met een travee van een bestaande kerk uit 1836-1837 van H.H. Dansdorp in
Haarlemmerliede. Dit werk werd aanbesteed op 14 april 1864.6 De kerk is inclusief de uitbreiding van Asseler en de nog latere van
A.C. Bleijs gemeentelijk monument.7
In de felle polemiek over zijn al dan niet in werkelijkheid geuite adhesiebetuiging aan het winnende, classicistische ontwerp,
liet Asseler aanvankelijk niet van zich horen. De hele kwestie bracht hem echter dermate in verlegenheid, dat hij zich uiteindelijk
toch geroepen voelde persoonlijk klaarheid in de zaak te brengen in de vorm van een ingezonden brief: ‘De ondergeteekende
meent door deze regelen de zaak van het protest tegen het ontwerp N.O. in een wat klaarder licht te moeten stellen. Ik heb het
protest niet willen teekenen, voornamelijk omdat in de ontwerpen niet gezien had, en dat, ik houd er mij van overtuigd, zal mij
door iedere weldenkende als eene edele daad worden aangerekend. Ik heb dit aan den Heer Redeker, die mij uit naam van den
Heer Leliman de lijst ter teekening kwam aanbieden, gezegd, en desalniettegenstaande is die heer herhaaldelijk blijven aandringen, mij verzekerende, dat ook de Heer Offenberg teekende [Asseler was toen hoofdopzichter bij Offenberg], waarop ik de Z.Ed.
geantwoord heb, dat zulks voor mij volstrekt geene reden was om iets wat ik niet kende te veroordelen of af te keuren. Ik heb in de
tweede plaats mijne adhaesie gegeven aan eenige regelen van den Heer Offenberg, niet omdat ik iets van het vroeger gezegde wilde
terugnemen, maar omdat ik zoo gaarne aan de goede trouw van den Heer Offenberg, wilde gelooven en tevens meende, dat dan
voor goed een einde aan de zaak zoude zijn.’8 Op 21 september plaatste Leliman een levensgrote advertentie in de krant met zijn
excuus voor deze misser en met een verklaring van Asseler, waarin hij dit excuus aanvaarde.9
Zijn eerste, voorzichtige schreden als zelfstandig architect zette Asseler eerder al, naast zijn dagelijks werk als opzichter. In
1862 bouwde hij op de binnenplaats achter het Aloysiusgesticht op Elandsstraat 34 te Amsterdam een eenvoudige school.10 Op zijn
veertigste liet hij in Medemblik een nieuwe pastorie verrijzen.11 Asseler zette na de dood van Molkenboer in 1863 diens praktijk
niet voort: die bleef in de familie. Hierdoor moest hij zelf een klantenkring opbouwen. Toch kreeg hij al gauw veel opdrachten.
Wellicht speelden daarbij in de pers gepubliceerde aanbevelingen een rol. Zo rondde hij, blijkens de advertentie die op 6 juni 1864
in De Tijd verscheen, tot volle tevredenheid twee opdrachten af in Enkhuizen: ‘Het parochiaal Kerkbestuur van den H. Franciscus
Xaverius te Enkhuizen, gevoelt zich gedrongen, zijn openlijke dank en lof te brengen aan den Wel-Ed. Heer Th. Asseler, Architect
te Amsterdam, die met Plan en leidende uitvoering, en van de Nieuwe Pastorie en van het gesticht St. Pancras alhier was belast.
Aangenaam was het ons van deskundigen herhaaldelijk te vernemen dat, bij name ons gesticht, met de beste inrigtingen van dien
aard kan wedijveren in fiksche opvatting, doelmatige indeeling, ruim- en frischheid van Lokalen en vooral solieden bouw en samenstelling. Mogen de nieuwe kerken, waarvan de plannen reeds zijn ontworpen en de uitvoering hem bereids opgedragen is, ons
3 Algemeen Handelsblad, 13 september 1864, p. 1.
4 Prinsengracht 756, Rijksmonument nummer 4658.
5 Guido Hoogewoud, ‘Sint Jakob, de roomse burcht aan de Plantage Middenlaan’, Binnenstad 259, juli/augustus 2013.
6 Opregte Haarlemsche Courant, 5 april 1864.
7 Sint-Jacobus de Meerderekerk, Liedeweg 52, Haarlemmerliede. Gemeentelijk monument 05553.
8 Algemeen Handelsblad, 16 september 1864, p. 2.
9 Algemeen Handelsblad, 21 september 1864, p. 2.
10 Beeldbank van het Stadsarchief, gemeente Amsterdam, Archief van de Rooimeesters, later Bouwopzichters, Elandstraat 34, De Voorzienigheid.
Ontwerptekeningen en palenplan voor een school op het binnenterrein. Afb eeldingsbestand, 005220900242.
11 De aanbesteding op 13 april 1863 staat aangekondigd in het Algemeen Handelsblad van 30 maart en 1 april van dat jaar.
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Afb. 5 en 6. De Sint-Laurentius nog zonder
de in 1900 toegevoegde torenopbouw. Foto’s
Gemeentearchief Weesp.
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spoedig in de gelegenheid stellen, om zijne grondige en praktische bekwaamheid, ook in dat genre van bouwkunst te leeren waarderen, waarvan de Heer Asseler reeds zoovele bewijzen heeft gegeven in eene vroegere betrekking bij den bouw der beste kerken
van de laatste jaren.’ De aanbeveling was ondertekend door het voltallige kerkbestuur met als pastoor Jac. C. van ’t Rood.12 In 1867
verscheen er in dezelfde krant opnieuw een warme aanbeveling voor de architect: ‘Het R.K. Parochiaal Kerkbestuur te Bergen bij
Alkmaar, brengt door dezen gaarne openlijk zijnen dank en lof aan den Heer Th. Asseler, Architect te Amsterdam, voor het door
Zed. ontworpen en uitgevoerd plan van Kerk en Toren alhier. Wordt de schoonheid en soliditeit van den bouw door deskundigen
geprezen, wij zijn in staat te getuigen hetgeen wij door dezen doen, dat ons Kerkgebouw aan alle eischen voldoet, dat de Heer As
seler ons heusch en billijk heeft behandeld, dat onze schoone, solide en doelmatige kerk eene betrekkelijk geringe som kost, en
dat de zoogenaamde bijrekening niet noemenswaard is.’13 Deze aanbeveling was ondertekend door het kerkbestuur met pastoor
B.A. van ’t Rood als vertegenwoordiger van de geestelijkheid. De HH Petrus en Paulus stond op Dorpsstraat 20 in Bergen. De kerk
viel in 1923 ten prooi aan sloop.
In 1868 gingen de zaken zo goed, dat Asseler H. Leguyt als opzichter in dienst nam, die voor hem verschillende kerken uitvoerde.14 In de ruim vijftien jaar dat hij als architect werkte, leverde Asseler, afgaande op de aanbestedingen in dagbladen als De
Tijd en het Algemeen Handelsblad, ruim zeventig ontwerpen, waaronder die voor een twintigtal kerken en kapellen. Het merendeel
van zijn overige opdrachten ging eveneens uit van katholieke kerkbesturen. Naast de bedehuizen ontwierp hij tal van pastorijen,
scholen, gestichten, een boerderij, een ‘hotel, winkelhuis en bijgebouw’ voor het Burgeroudemannenhuis Brentano in Amsterdam
(1871), steeds vaker ook winkels. In de loop van de jaren zeventig begon zijn ster te rijzen en trok hij met steeds aansprekender
opdrachten de aandacht. Bij zijn stijgende status hoorde ook een zetel in het bestuur van de Katholieke Vereeniging. In 1876 was
hij daarnaast ook lid van het comité voor de viering van de verjaardag van de ‘verkiezing van Z.H. Paus Pius IX’.15 Die viering ging
uit van de besturen van Regt voor Allen, de Katholieke Vereeniging en de Pius-Vereeniging. Voorzitter was A.M.J. Hendrichs, voor
wie Asseler in 1875 de nog bestaande luxe stadsvilla Sarphatistraat 4 in Amsterdam bouwde.16 De namen van beide heren komen
voor onder het paleis-stadhuis adres over de kwestie van het Stadhuis op de Dam, die toen speelde.17 Asseler ontwierp het in 1878
voltooide sociëteitsgebouw van de Katholieke Vereeniging, dat De Tijd zeer lovend verwelkomde.18 Het stond aan het Singel op
de hoek van de Geelvinksteeg en ging verloren gedurende de Tweede Wereldoorlog. Tot Asselers laatste opdrachten behoorde de
bouw van een pianomagazijn met woning en drie bovenwoningen op de hoek van het Leidseplein en de Lijnbaansgracht.19
De architect Molkenboer, waarbij Asseler jarenlang als opzichter werkte, bouwde katholieke kerken in verschillende stijlen.
Hij bouwde een groot aantal neogotische kerken (zoals de nog bestaande Lambertuskerk in Helmond uit 1856-1861, de Johannes
de Doperkerk in Hoofddorp uit 1860), maar ook diverse classicistische bedehuizen (de Hartebrugkerk in Leiden uit 1835-1836, de
verdwenen Sint-Catharinakerk in Amsterdam uit 1854 en de eveneens verdwenen Willibrorduskerk in Den Haag uit 1863-1865).
Voor de nog bestaande kerk De Duif in Amsterdam uit 1856-1857, waarbij Asseler als opzichter optrad, maakte hij een gevel in
een hier in Nederland zelden toegepaste zuidelijke barokstijl. Asseler, die als zijn leerling kan worden beschouwd, bouwde alleen
bakstenen kerken in neogotische stijl. Net als doorgaans die van Molkenboer, kenmerken ze zich door een strakke, betrekkelijk
eenvoudige vormgeving. In de lijn van Molkenboer voorzag hij de kerken van gotische kruisribgewelven vervaardigd uit hout, dat
hij liet afstrijken. Zo kon hij zonder de noodzaak van een zwaar en kostbaar schoorstelsel een doelmatig kerkgebouw in gotische
stijl laten verrijzen.
Katholieke huisvader en ‘Selfmade’
Asseler werd gedurende zijn werkzame leven meerdere keren weduwnaar en kreeg een groot aantal kinderen. Zijn eerste vrouw,
C.M. Hooymans, moet hem nog als timmerman hebben meegemaakt. Met haar en aanvankelijk ook nog met zijn tweede vrouw,
12 De Tijd, 6 juni 1864, p. 4.
13 De Tijd, 27 maart 1867.
14 Leguyt ontplooide zich later net als Asseler tot zelfstandig architect en bouwde onder andere het in de jaren 1887-1890 verrezen Klinische Ziekenhuis op het Binnengasthuisterrein in Amsterdam. In 1905 ging hij met pensioen na 31 jaar bij de gemeente Amsterdam als architect te hebben
gewerkt, waarvan twintig jaar als hoofd van de scholenbouw. De Tijd, 31 januari 1905.
15 De Tijd, 14 maart 1876.
16 Aanbesteding 1 december 1875, De Tijd, 2 december 1875. Tekeningen: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam, afbeeldingsbestand 5221BT910349
en 5221BT910348. Het pand is een gemeentelijk monument.
17 Algemeen Handelsblad, 10 januari 1874.
18 Het adres was Singel 530, Geelvincksteeg 1-3. Aanbesteding op 31 juli 1877, De Tijd, 20 en 25 juli 1877, Algemeen Handelsblad, 21 en 24 juli
1877. Eerstesteenlegging 1 mei 1877. Het gebouw werd uitgebreid en lovend besproken in De Tijd, 3 maart 1878 en 21 oktober 1878. Tekeningen:
Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam, afbeeldingsbestanden 5221BT907893 en 5221BT907894.
19 Aanbesteding 10 juni 1879, De Tijd, 27 mei en 2 juni 1879. Tekeningen: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam, afbeeldingsbestand 5221BT901726.
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Afb. 7. Tekening van de toren van de Sint-Laurentius,
1900. Gemeentearchief Weesp.

Afb. 8. De eerste steen van de
kerk uit 1875. Foto auteur.
6

C.M.F. Maldaner (weduwe van S. Bruyn), waarmee hij trouwde in 1858, woonde hij in Abcoude.20 Met zijn tweede vrouw verhuisde hij, ongeveer in de tijd dat zijn loopbaan als architect aanving, naar het grachtenpand Reguliersgracht 53 te Amsterdam.
Zijn bureau had hij eerst in de Walenweeshuisstraat en later op Prinsengracht 640. Zijn tweede vrouw stierf op 41-jarige leeftijd
in 1871.21 Met zijn derde vrouw M.P.S. Klijn was hij nog geen jaar samen, toen zij op 33-jarige leeftijd in januari 1874 overleed.22
In januari 1875 huwde hij met de weduwe Anna Maria Kleene.23 In het jaar dat Asseler de Laurentius in Weesp ontwierp, was hij
dus een ongehuwde weduwnaar met de nodige kinderen. Net voor de feitelijke bouw begon, trouwde hij weer. Nog geen vijf jaar
later overleed hij zelf op 27 december 1879 op 56-jarige leeftijd na een kortstondig ziekbed.24 Hij werd begraven op het nog bestaande kerkhof De Liefde aan de westzijde van het toenmalige Amsterdam. Een groepje getrouwen plaatste op zijn graf een zerk
met daarop een stenen kruis in gotische stijl, uitgevoerd door de steenhouwers Ooij en Wiebes. De beeldhouwer Xaverius Stracké
vervaardigde een bronzen ornament met de attributen van de bouwkunst.25 Zijn weduwe overleefde hem tot in 1903. Zij moest nog
meemaken dat een van de talrijke kinderen van de architect, Josephus Asseler (pater Chrijsogonus) als Franciscaner monnik in
1902, nog geen dertig, stierf op missie in Brazilië.26
Architect Asseler werd herdacht als een doorzetter en als een ‘self-made man’ en ‘verstoken van hulpmiddelen, waarmede
men zich in de wereld vooruithelpt’. Er werd gesproken van taaie volharding. Hij werkte zich op tot grote hoogte, volgens de schrijver, maar die wees ook nadrukkelijk op zijn bescheidenheid, die hij van aanvang toonde, en die hem ook sierde, ‘toen hij op menig
werk van zijn geest met trots mocht nederzien.’27 Als eigenschappen van zijn werk golden steeds doelmatigheid, degelijkheid en
gepaste fraaiheid.
Na zijn dood zette de architect A.C. Bleijs uit Hoorn, die een opleiding had genoten aan de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten in Antwerpen, in overleg met de executeurs van het testament en de weduwe Asseler-Kleene, de opdrachten van
Asseler voort. Daarop verhuisde Bleijs meteen naar Amsterdam, waar hij zich tijdelijk vestigde aan de Brouwersgracht.28 In 18841887 bouwde hij in Amsterdam zijn bekendste werk, de Sint-Nicolaaskerk op de Prins-Hendrikkade.
De Sint-Laurentius in Weesp, de voorgeschiedenis
De Laurentiuskerk van Asseler uit 1876 was het eerste monumentale kerkgebouw van de parochie in Weesp sinds de Hervorming.
Sinds de zeventiende eeuw kerkten de katholieken, die binnen de stad een minderheid vormden, in Achtergracht 15.29 De groeiende kerkgemeente begon aan het einde van de achttiende eeuw naar een groter onderkomen uit te zien. Met het oog op de bouw
van een nieuwe schuilkerk kochten de kerk- en armenmeesteren uit de veiling van de inboedel van de overleden burgemeester
A. d’Arrest een vroegere branderij aan de noordzijde van de Herengracht, die bestond uit drie pakhuizen met bijbehorende erven.
Dit voor een hamerprijs van 3.250 gulden, wat inclusief alle bijkomende kosten neerkwam op 5.787 gulden.30
Tegen de voorgenomen nieuwbouw op het juist aangekochte terrein rees bij een aantal kerkgangers weerstand. Het kerkbestuur noteerde zowel de ingebrachte bezwaren als hun weerlegging woordelijk in het kerkboek. Het kwam er op neer dat de
bezwaarmakers de noodzaak van de dure aankoop en nieuwbouw in twijfel trokken, de financiële lasten die dat met zich meebrachten te groot en bovendien onrechtmatig achtten en dat zij de beoogde plaats van de nieuwbouw afwezen als ongeschikt. De
kerkmeesters antwoordden dat zij over voldoende middelen beschikten en dat de bestaande gebouwen onvoldoende ruimte voor
de gemeente boden en onvoldoende mogelijkheden tot uitbreiding. Bovendien leverden deze volgens hen door hun bouwvalligheid gevaar op. Mede door de ernstige funderingsproblemen en het gebrek aan mogelijkheden tot uitbreiding, wezen zij een grondige opknapbeurt en vergroting ervan af als onhaalbaar. De bouwkundige problemen, die werden onderbouwd door verklaringen
van deskundigen, moeten zij behoorlijk hebben overdreven, want de vroegere schuilkerk staat er nog steeds. Tot op heden heeft
dit karakteristieke pand aan de straat drie blindbogen en geen eigen ingang. Ook de bezwaren tegen de nieuwe locatie wimpelde
20 Familiebericht in Algemeen Handelsblad, 19 april 1858.
21 Overlijdensadvertenties Algemeen Handelsblad, 6 oktober 1871.
22 Familiebericht De Tijd, 3 december 1873.
23 Familiebericht in Algemeen Handelsblad, 15 januari 1875.
24 Familiebericht De Tijd, 1 januari 1880. In memoriams in De Tijd, 31 december 1879 en Algemeen Handelsblad, 1 januari 1880.
25 De Tijd, 15 juni 1880.
26 Familiebericht Algemeen Handelsblad, 28 juli 1902.
27 De Tijd, 31 december 1879.
28 Algemeen Handelsblad, 9 en 14 februari 1880.
29 Rijksmonument nummer 38472.
30 Deze en onderstaande gegevens ontleend aan: Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, vestiging Weesp, GAW044 Rooms-Katholieke
Parochie H. Laurentius te Weesp, 1450-2010, 9 Nieuw Groot Kerk Boek 1792 nr.4 (t/m juni 1821).
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Afb. 9 en 10. De Sint-Laurentius aan de Herengracht.
Foto’s auteur.

8

het kerkbestuur af. Zo groot was Weesp niet dat binnen de stad gesproken kon worden van een afgelegen plek, beredeneerde het.
Vanuit het midden van Weesp boden twee bruggen toegang tot de noordzijde van de Herengracht: ‘het is waar dat het voor de Zed
misnoegden en speciaal voor die, denwelken naast de kerk woont eenigzints verder af is; dan, weledelgestrenge Heer daar hem
voor het grootste gedeelte der gemeente en bijzonder voor de Ledematen van’t Karspel even en ’t zelve is zou vertrouwen de ondergetekende dat ten contemplatie van Zed persoonen het algemeen nut en genoegen der geheele gemeente. Niet moet uit het oog
worden verlooren: ’T is niet minder belaggelijk om uit hoofde den passage der scheepen door de Twee bruggen dit algemeen nut
en genoegen der gemeente ter contemplatie van die Zed misnoegden uit het oog te verliezen, ’t zoude in de daad al vrij ongelukkig
zijn, dat juist in de twee Bruggen over de Heeregragt leggende te gelijken tijd en bij ’t aangaan van de Godsdienst scheepen vast
zaten, dit immers kan even Zoo min een grond opleeveren om de kerk niet te verplaatsen als ’t voor die van ’t carspel eene genoegzamen reden om eene kerk in ’t carspel te hebben zouden uitmaken bij voorbeeld om dat bij ’t binnen koomen der poort een schip
in die brug welke hun in de stad moet brengen vast zat.’
Het kerkbestuur drukte door en op 23 juli 1793 vond de eerstesteenlegging plaats van een nieuw bedehuis, dat in overeenstemming met de toenmalige voorschriften geen ingang kreeg aan de openbare weg (aan de kant van de Herengracht) en dat oogde
als een ruim pakhuis, zonder enig kenmerk van een kerkgebouw. Het kerkbestuur kon de schuilkerk aan de Achtergracht nu te
koop aanbieden: ‘een huis met zijkamer en twee agterkamertjes en dezelver erven alsmede een open plaats of thuijntje daaragter,
wijders nog het gebouw of opstal van de oude Roomsche kerk met annex woonhuis en derzelver erven en open plaats alles staande
ende gelegen nevens en agter den anderen binnen deze stad, aan de oostzijde van de Nieuwe of Agtergracht, strekkende voor van
dezelve gragt.’ De kosten van de nieuwbouw, waarvan nog diverse afbeeldingen bestaan, bedroegen uiteindelijk 38.207,06 gulden.
Het nieuwe gebouw verrees vlak voor het begin van de Franse tijd, waarin aan de beperkingen die golden voor de katholieken een
einde kwam. De kerkmeesters deden echter geen moeite meer het gebouw alsnog wat meer het uiterlijk van een kerk te geven. Wel
volgde er een kleine verbouwing, waarbij er een bescheiden ingang aan de Herengracht kwam. Pas in het begin van de jaren zeventig, onder pastoor J.C. van ’t Rood, kwamen voor het eerst weer plannen voor nieuwbouw aan de orde. Priesters uit deze familie
hadden eerder al een voorkeur voor architect Asseler aan de dag gelegd.
De bouw van de neogotische Sint-Laurentius
Op 15 juli 1873 kreeg het parochiale kerkbestuur van de bisschop van Haarlem toestemming om een geldlening uit te schrijven van
80.000 gulden, verdeeld over 8.000 stukken voor de bouw van een nieuwe kerk, waarvoor al enige tijd plannen in de maak waren.31
Elk jaar werden een aantal stukken van deze lening ter aflossing uitgeloot, de laatste in 1952. Op 30 januari 1874 bepaalde het kerkbestuur dat het er dat jaar van moest komen: ‘De wensch is dan ook in dit jaar tot de aanbesteding, zoo niet van de geheele kerk en
van den geheelen toren, dan toch tot de aanbesteding van het 1ste gedeelte te kunnen overgaan. Moge het alzoo onder Gods zegen
geschieden! Behalve de gewone werkzaamheden, collecte tellen, nazien van rekeningen was er niets meer aan de orde en werd, na
gegeven machtiging aan den Eerw. Voorzitter tot het spreken over eene te bouwen noodkerk met den Architect, Th. Asseler te Amsterdam de vergadering gesloten.’ Asseler voltooide het bestek voor de ‘houten hulpkerk’ in maart 1874.32 De aanbesteding vond
plaats op 31 maart 1874 in het Weesper koffiehuis Het Loosje. Als laagste inschrijver kwam timmerman B. Vermolen uit Weesp
naar voren, die het werk aannam voor 4.548 gulden.33 Op de vergadering van 29 mei 1874 meldde de voorzitter dat de noodkerk
‘in de volgende maand, waarschijnlijk op den H. Sacramentsdagen zal in gebruik genomen worden en dat ZEw een Angelusklok
gekocht heeft en ten geschenke wil geven. ZEw noemde dit wel is waar gaarne een klein begin, maar toch een begin van iets groots.
Immers sedert den overgang van de oude S. Laurent hebben de katholieken niet meer geluid; moge later, als de toren voltooid
is, een edelmoedig gever gevonden worden van eene klok, den grootschen gewenschten bouwwaardig. Tegen het luiden met het
genoemde klokje werd door den Edelachtb. Heer Burgemeester W. Bruin Jzn geenerlei bezwaar gemaakt; officieele aanvrage behoefde volgens de wet niet te geschieden.’ Het houten gebouw bestond aan de buitenzijde uit ongeschaafde rabatdelen en het had
een dakbedekking van geteerd asfaltpapier. Het stond ten oosten van de huidige kerk. De bouw van de eigenlijke kerk moest nog
beginnen, maar het bestuur ervoer zelfs de noodkerk al als een verbetering. In de notulen van 26 juni is dan ook sprake van hooggespannen verwachtingen: ‘Na de gewone werkzaamheden zegt de voorzitter dat hij van Mgr, de noodige missives ontvangen
had tot inzegening en in gebruik neming der noodkerk, die nu alle voorrechten eener parochiekerk ontvangen heeft. De architect
wordt diligent verklaard in het opmaken der noodige stukken voor den bouw der nieuwe kerk met toren, terwijl de in gebruik genomen noodkerk allerzins voldoet en volgens het oordeel ook der gemeentenaren zeer doelmatig is, zoodat de gemeente nu reeds
31 GAW044 7: Notulenboek 1855. Notulen van de Roomschkatholieke Kerk van Weesp en Kerspel over den jare 1855 en verder (eind febr. 1921).
32 GAW044 139, Oude bouwtekeningen van de R.K. Kerk te Weesp, nr. 52, Beschrijving: Bruin boekje, bestek voor houten hulpkerk 1874.
33 Aanbesteding in De Tijd, 18 maart 1874; Gooi- en Eemlander, 4 april 1874, Algemeen Handelsblad, 2 april 1874.
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Afb. 11 en 12. De Sint-Laurentius vanuit het noordwesten (boven) en het westen (onder). Foto’s auteur.
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gevoelt hoe zeer, in vergelijking met de oude kerk alles verbetert is. Het verpachten der plaatsen gaf eenen verblijdende uitkomst
van belangrijk vermeerderde opbrengst.’ Zo kreeg de parochie op 5 september vergunning van de bisschop de oude schuurkerk te
verkopen voor afbraak. De heer J. Walop uit Rotterdam kocht deze voor de handel in gebruikte bouwmaterialen voor 4.260 gulden.
In de zomer van 1874 waren de plannen voor de definitieve kerk nog niet gereed. Uit de notulen van de vergadering op 28
augustus blijkt dat ze, na overweging van de nodige alternatieven, op papier stonden (afb. 2-4): ‘De begrooting is in duplo door
den voorzitter aan Mgr ter approbatie gezonden. Er hadden met den Architect besprekingen plaats der bouwplannen en geraamde
kosten. Onder den vroegeren voorzitter, Past. Vh Rood [J.C. van ’t Rood] waren al teekeningen vervaardigd, doch de eene kwam
te klein, de andere te kolossaal voor, waarna geheel nieuwe teekeningen vervaardigd zijn, die den Architect eer aandoen en alom
gekozen zijn.’
Het kerkbestuur besloot de kerk niet ineens te bouwen, maar af te zien van de torenopbouw en spits en van het noordelijke vak van de kerk en het aansluitende priesterkoor. Het kreeg toestemming van het bisdom tot uitvoering van dit ‘gewijzigde
bouwplan’, waarvan de kosten waren geraamd op 70.404 gulden.34 De aanbesteding vond plaats op 17 november in het koffiehuis
Het Menschdom, dat was gevestigd in de vroegere schuilkerk aan de Achtergracht. Van de 12 inschrijvers kwam W. Westerhof uit
Hoogmade met het laagste bod. Hij mocht de kerk bouwen voor een bedrag van 71.730 gulden.35 Het bestek bepaalde dat de aannemer uiterlijk 15 maart 1875 met de bouw diende te beginnen met het metselen van de fundering. Op 1 november 1875 moest de
kerk en toren aan de buitenkant zijn afgewerkt en op 1 mei moest de kerk gereed zijn. Op 4 december 1874 waren de grondwerkzaamheden voltooid, aangezien toen al twee proefpalen de grond ingingen. Een stoomhei sloeg de laatste van de 667 palen op 16
maart 1875 de grond in, nadat deze eerst volgens gebruik versierd door de stad was gegaan. Meteen daarna begon het metselen
aan de funderingen, waarna op 1 april de eerstesteenleggingen van kerk en toren volgden (afb. 8), en op 13 mei het leggen van de
hoeksteen door de deken van het district Ouderkerk aan de Amstel.
Bij de hoeksteenlegging kwam de wens van een aantal notabele parochianen naar voren om anders dan voorzien, toch me
teen het priesterkoor te bouwen. Op 30 mei kwam die wens in het kerkbestuur aan de orde. De dochter van de eerstesteenlegger
van de kerk, de heer H. Galesloot, had een intekening georganiseerd om daartoe geld voor rente en aflossing van een lening bijeen
te krijgen. De architect maakte daarop het bestek op voor het koor en de aannemer verklaarde dit tweede gedeelte te willen bouwen voor 16.780 gulden. Hiervoor verleende het bisdom toestemming.
In november van dat jaar beval de heer Scholten uit Maartensdijk zich aan de ornamenten te leveren voor de gasverlichting
en deze ook aan te leggen. In maart 1876 boog het kerkbestuur zich ook over de levering van het gas. Zij beschouwden de Weesper
gasfabriek als ‘insolvent’ en sloten daarom een contract af met de ‘Hilversumsche gasfabriek’. Het geleende geld dat nog niet nodig was voor het betalen van de rekeningen, was tijdelijk omgezet in effecten. Op 5 mei 1875 constateerde het kerkbestuur dat
deze door ‘politieke verwikkelingen’ sterk in waarde waren gedaald. Het moest daardoor voor 22.000 gulden aan nieuwe leningen
aangaan tegen een rente van 4,5 procent, waarvoor de bisschop toestemming verleende. Op 24 augustus 1876 wijdde de deken en
tevens pastoor van Ouderkerk aan de Amstel, P.A. Claasen, de kerk, inclusief het priesterkoor, maar nog zonder de opbouw van
de toren. Boven de torenromp, die net iets lager was dan het dak van de kerk, zat een eenvoudig zadeldakje (afb. 5-6). Tot die tijd
vormde de kruisingstoren op het dak de blikvanger van de kerk. Hierin kwam ook meteen na de voltooiing van de kerk een klok
te hangen. Pastoor Honig verruilde het eerder voor de hulpkerk geschonken klok voor een grotere uit de gieterij Petit & Fritzen uit
Aarle Rixtel.
Het duurde bijna 25 jaar voordat de parochie toe was aan de voltooiing van de toren. Het eerstvolgende bouwproject was niet
de toren, maar de nog aanwezige pastorie naast de kerk, die in 1883 werd gebouwd naar een ontwerp van W. Westerhoff. Op 23
maart 1900 vond uiteindelijk de aanbesteding plaats van de torenopbouw volgens een nieuw ontwerp van de katholieke architect
A.A.M. Bruning (1857-1944).36 Zijn ontwerp week sterk af van het eerder door Asseler getekende plan, maar het vormt toch een
34 GAW044, 139 OUDE bouwtekeningen van de R.K. Kerk te Weesp, nr. 50, Beschrijving: Parochiale Kerk met toren te Weesp, Plattegrond van
de houten fundering en aanleg van het metselwerk van de opgaande muren. schaal 1:50. Th. Asseler, architect gegeven december 1874; nr. 53, Beschrijving: Boekje bestek van het eerste gedeelte der te bouwen nieuwe R.K. Parochiale Kerk met Toren te Weesp. Bisdom Haarlem 1874; 140, nr.
50, Plattegrond van de houten fundering en aanleg van het metselwerk van de opgaande muren. Th. Asseler dec. 1874 ; 176 Tekeningen op rol (in
koker), nr. 8. Plattegrond, opstand en doorsnede van het opgaande metselwerk en plinten van de voorgevel van de toren. Schaal 1:20, december
1874. Architect Th. Asseler, nr. 9. Kerk met toren, doorsnede, schaal 1:100, 23 juli 1874, architect Th. Asseler, nr. 10. Kerk met toren, zijaanzicht,
schaal 1:100, 23 juli 1874, architect Th. Asseler.
35 De Tijd, 30 oktober 1874, 10 november 1874, 19 november 1874.
36 GAW044, 139 OUDE bouwtekeningen van de R.K. Kerk te Weesp, nr. 51, Beschrijving: Bestek bouw van de torenspits, Amsterdam februari
1900 (groen boekje); 176 Tekeningen op rol (in koker), 6. Gekleurde tekening vooraanzicht kerk en toren, schaal 1:100, febr. 1900. Gemaakt door
de bouwkundig opzichter Th.F. Esselaar toen ook priesterstudent. Was nog in zijn bezit bij zijn gouden priesterfeest in 1957. Uitgebreide tekst achter op de tekening; 7. Blauwdruk kerk en toren, schaal 1:100 febr. 1900. Architect Bruning.
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Afb. 13. Het koor van de Sint-Laurentius vanuit het noorden. Foto auteur.
Afb. 14. De hoek tussen transeptarm (links) en koor) rechts. Foto auteur.
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redelijke eenheid met de kerk (afb. 7). Bruning bouwde veel scholen en instellingen, zoals het rooms-katholieke ziekenhuis aan de
Kamperlaan in Haarlem, maar ook enkele kerkgebouwen, zoals de Sint-Engelmundus uit 1893 in Driehuis bij IJmuiden en de H.H.
Elisabeth en Barbara uit 1907 in Haarlem. De voltooiing van de toren in Weesp werd aangenomen door J.H. van Groenendael uit
Amsterdam voor 16.968 gulden.37 De toren reikt met zijn spits tot een hoogte van ongeveer 65 meter. De drie klokken die in de
toren werden gehangen, zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofd door de Duitse bezetter en na de oorlog vervangen. In 1901
kreeg de toren een uurwerk.
De situering en de globale opzet van de Sint-Laurentius
De oude schuilkerk aan de Herengracht had nog de vorm van een groot pakhuis, maar wel stond het aan de noordzijde van de
Herengracht prominent aan het water, met de voorgevel gericht naar het hart van Weesp. Asseler koos er voor deze situatie te
handhaven, waardoor het koor niet volgens het katholieke gebruik op het oosten staat, maar op het noorden. Uit de notulen van
het kerkbestuur blijkt, zoals reeds opgemerkt, dat onder pastoor Van ’t Rood nog een veel groter bedehuis werd overwogen, maar
uiteindelijk verrees er een middelgrote kerk. Tot op heden domineert deze het silhouet van Weesp (afb. 9-10). De kerk bepaalt tot
in de wijde omtrek het beeld van het stadje. De kerk grenst aan de noord- en westzijde aan de ruime tuin van de pastorie, die deel
uitmaakt van het van rijkswege beschermde stadsgezicht van Weesp. De tuin creëert afstand tussen het rijzige koor tot de overige
bebouwing, waardoor de koorpartij des te beter zichtbaar is.
De kerk bestaat uit de in 1900 op volle hoogte opgetrokken toren, een driebeukig schip van vier traveeën, een eenbeukig
transept en een koor (afb. 11-13).38 Daarvan is de oostelijke travee met zijbeuken, identiek aan die van het schip. Hierop sluit een
priesterkoor dat bestaat uit een travee en een drieachtste koorsluiting, Het wordt geflankeerd door veel lagere zijkapellen (afb.
16). Op de kruising staat een open, houten torentje. In de binnenhoeken tussen de zijbeuken en de toren bevinden zich ronde
traptorens, die opgaan tot aan de bovenzijde van de onderste torengeleding. Aan de straatzijde steken uit de voorgevels van de
zijbeuken aan de Herengracht nog iets verder van de toren af tamelijk lage apsiden naar voren, die elk bestaan uit drie zijden van
een achtkant en een kegelvormig dakje (afb. 18). Tegen de sluitgevels van de transeptarmen staat een laag biechtkamertje met een
zadeldak dwars op de gevel van de kerk (afb. 15). Het middenschip is buitenwerks gemeten ruim tien meter breed; inclusief de
zijbeuken met de kerk negentien meter. De zijbeuken zijn daardoor samen ongeveer even breed als de middenbeuk. Het transept
heeft dezelfde breedte als het middenschip. De muren van de zijbeuken hebben een hoogte van 6,70 meter, die van de middenbeuk
en de transeptarmen zijn met een goothoogte van 13,24 bijna twee keer zo hoog. De nok van de kerk reikt tot een hoogte van ruim
20 meter, ongeveer twee keer de breedte van de middenbeuk.
Materiaal
Het zichtbare muurwerk bestaat uit rode waalsteen in kruisverband. In alle vensters bevindt zich een binnenrand van gele baksteen. Ook in het bekronende fries van de gevels van de lichtbeuk zijn gele bakstenen verwerkt (afb. 14). In het bestek komen deze
niet voor. De meeste decoraties bestaan uit lijsten en friezen, die gemetseld zijn uit gewone bakstenen. Alleen op enkele plaatsen
zijn voor bijzondere accenten gebakken profielstenen gebruikt, zoals in de hoge spitsboog aan de voorzijde van de toren (afb. 20).
Met natuursteen ging Asseler betrekkelijk zuinig om. Hij gebruikte de nodige plintstukken en drempels van ‘Escauzijnsche steen’
ofwel arduinsteen uit de groeven van Ecaussines in Henegouwen, een blauwachtige, harde kalksteen, vergelijkbaar met Naamse
steen. Daarnaast schuwde Asseler niet om kunststeen gegoten uit portlandcement toe te passen, bijvoorbeeld voor een aantal
kolommen, basementen, kapitelen, de sluitstenen van de spitsbogen en dekplaten van de steunberen en andere uitstekende onderdelen. Deze stukken mocht de aannemer zelf gieten. Het venster in de voorgevel van de toren en de grote roosvensters in de
sluitgevels van de transeptarmen zijn van ‘Luxemburger Bollendorfer zandsteen’ (afb. 17). Alle natuurstenen onderdelen werden
uitgevoerd volgens de detailtekeningen van Asseler. De daken kregen een dekking met de beste Engelse leien in Maasverband.
Eenvoudige en doelmatige neogotiek
In de toepassing van de gotische vormen streefde Asseler niet een historisch aanwijsbaar voorbeeld of gotisch ideaal na, maar
maakte hij vooral gebruik van de mogelijkheden de constructieve en compositorische mogelijkheden van de gotische bouwwijze in
baksteen, zonder zich te laten verleiden tot ingewikkelde gewelfconstructies, zoals die bij P.J.H. Cuypers gebruikelijk waren.
Tegen de zijbeuken en de kapellen staan steunberen die licht en onopvallend zijn versneden aan de bovenzijde van de plint en
ongeveer halverwege met een schuine dekplaat. De zijbeuken ontvangen daglicht door telkens twee kleine spitsboogvensters met
37 Het Nieuws van den Dag, 29 maart 1900.
38 De beschrijving van de Laurentius alsmede de vergelijking met andere kerken zijn gemaakt aan de hand van eigen waarnemingen.
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Afb. 15. Het oostelijke biechtkamertje.
Foto auteur.

Afb. 16. Het oostelijke zijkoor. Foto auteur.
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tussen de spitsen telkens een klein rondvenster. De steunberen tegen de lichtbeuk gaat onversneden op tot onder de goot. In elke
travee zitten in de lichtbeuk drie spitsboogvensters, waarvan de middelste even breed is, maar hoger. Door het gebruik van houten
gewelven binnen, konden luchtbogen achterwege blijven.
Tegen de eindgevels van de transeptarmen staat een weerszijden een hoge, driemaal met dekplaten versneden steunbeer.
De uit de transeptgevel stekende biechtkamer vertoont op de hoeken haaks op elkaar staande steunberen. Boven deze uitbouw
gaan vier spitsbogen op, waarvan de twee middelste lager zijn, om plaats te kunnen bieden aan een royaal uitgevallen roosvenster.
Daarboven verbindt een stompe, licht uitkragende spitsboog de beide steunberen. Hoog in de zijgevels van de transeptarmen zitten weer twee spitsboogvenster met een klein roosvenster boven de spitsen. In Asselers vroegste kerken komen rondvensters en
grote roosvensters niet voor, maar in de Ursula en Gezelinnenkerk in Warmenhuizen uit 1872-1873 vormen deze al een belangrijk
thema en zitten ze bijna rondom.39 Op het idee van de rondvensters borduurde hij ook voort in de in 1874-1875 gebouwde SintWerenfriduskerk in Wervershoof bij Medemblik.40 Omvangrijke roosvensters zoals in het transept in Weesp, paste hij opnieuw toe
in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in Den Helder uit 1875-1876 en de in Sint-Urbanuskerk in Duivendrecht uit 1878, waar deze in
de gevel tussen de twee westtorens prijkt.
Een samenvattende, ondiepe boog als in de transeptarm boven het roosvenster, maar dan in de vorm van een klimmende
rondboog, is ook te vinden op voorzijde van de zijbeuk van de Laurentius, boven de apsiden (afb. 18}. Dit motief paste Asseler op
deze plaats wel vaker toe, bijvoorbeeld in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangenkerk in Hansweert uit 1870, in de reeds genoemde kerk
in Warmenhuizen, en in de in 1873 gebouwde Johannes de Doperkerk in Catrijp (gesloopt in 1971).
Het priesterkoor aan de noordzijde maakt een rijzige indruk door de driemaal versneden steunberen en een relatief smal,
hoog opgaand spitsboogvenster. Boven de spitsboog zit boven elk venster een rondvenster. De bovenzijde van het muurwerk van
de lichtbeuk versierde Asseler met geleidelijk uitkragende bloklijsten. Als kraagstenen gebruikte hij gele baksteen. In de nog bewaard gebleven tekening, voorzag Asseler in het priesterkoor een bekronende lijst die duidelijk verschilde van die boven het schip,
maar in het gerealiseerde gebouw is de lijst rondom hetzelfde.
Op de nog in het archief aanwezige tekening toont hoe Asseler de toren voltooid had willen zien (afb. 2): hij had de onderste
geleding en de traptorens nog wat verder op willen trekken en daarop een hoge, achtkante spits willen plaatsen met ronde torens
in de hoeken en ondiepe uitbouwtje daartussen in de vorm van een driehoekige geveltop met daarin galmgaten en de wijzerplaten
van het uurwerk. Uiteindelijk bouwde architect Bruning een geheel andere toren met een nogal onhandige overgang tussen de
bovenste, vierkante geleding en de achthoekige spits (afb. 21). Op elk van de gevels van de bovenste geleding van Bruning staat een
steile, driehoekige schijngevel, die vermoedelijk het idee van een gotische wimperg moet oproepen. Het logische en doelmatige,
dat het werk van Asseler kenmerkt, ontbreekt hier. In zijn ontwerp komt de driehoekige geveltop, zoals vermeld, ook voor, maar
dan als een echte gevel van de uitbouw tegen de achthoekige spits en met een duidelijke functie, namelijk om ruimte te bieden aan
galmgaten en wijzerplaten. Door de hoge toren won de kerk in 1900 uiteindelijk aan stedenbouwkundig belang en werd het eens te
meer een niet te missen herkenningspunt binnen het oude centrum van Weesp, ook al is het uitgevoerde ontwerp minder geslaagd
dan dat van Asseler. Die bracht bijna hetzelfde torenplan als voor Weesp in 1874-1875 wel tot uitvoering in de reeds genoemde
Sint-Werenfriduskerk in Wervershoof bij Medemblik (afb. 23). Het ontwerp betekende vergeleken met zijn eerdere torens een duidelijke vernieuwing. In zijn vroegere werk kwam een dergelijke subtiele en tegelijk complexe overgang tussen vierkante geleding en
achthoekige spits niet voor. Daarin waren de overgangen tussen de geledingen van de toren veel abrupter.
Interieur
In het interieur volgde Asseler een gotisch systeem, waarvoor geen specifiek historisch voorbeeld valt aan te wijzen. De pijlers tussen de middenbeuk en de zijbeuken hebben een vierkante basis en gaan aan de vier kanten vergezeld van een halfronde deelzuil,
een motief dat veel voorkomt in de vroege gotiek in Frankrijk (afb. 22). De driedelige wandopbouw met een lichtbeuk, waarvan de
onderzijde zich onder de aanzetten van de gordelbogen bevindt, verwijst naar de ontwikkelingen in de hoge gotiek sinds de bouw
van de kathedraal van Chartres, die zich kenmerkte door hoge lichtbeuken. Het triforium boven de spitse, ruime scheibogen vertoont drie spitsboognissen. De lichtbeuk verwijst naar de hooggotiek. Tussen de scheibogen, triforium en lichtbeuk bevindt zich
telkens een horizontale lijst. De slanke colonetten tegen de wand, die op de pijlers staan, vormen van deze horizontale lijsten de
enige onderbreking, waardoor de verticalen het totaalbeeld licht domineren. Vierdelige kruisribgewelven van hout tussen zwaarder uitgevoerde gordelbogen, de gewelfvakken oorspronkelijk aangestreken, sluiten de kerk van boven af.
Het koor, waarvan het gewelf lager hangt dan in de rest van de kerk, vertoont een afwijkende wandopbouw. De veel smallere
39 Nr. 38277.
40 Aanbesteding kerk en pastorie op 24 maart 1874, ruim een half jaar voor de kerk in Weesp. De Tijd, 4, 13 en 18 maart 1874.

15

Afb. 17. Het roosvenster in de westelijke transeptarm.
Foto auteur.

Afb. 18. De voorgevel (zuidzijde) van de westelijke
zijbeuk. Foto auteur.
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vensterassen in de koorsluiting bestaan binnen uit een onderbouw met ondiepe spitsboognissen en daarboven een zone met tamelijk hoge spitsboogvensters en een rondvenster. De straalsgewijs geplaatste ribben en de hoge vensters dragen er toe bij, dat het
priesterkoor in ruimtelijke zin het middelpunt van de kerk vormt. Aan de zuidzijde, de kant van de toren, valt licht vanuit het grote
venster in de toren rechtstreeks in het schip.
In 1968 verloor het interieur veel van zijn oorspronkelijke karakter, doordat het meubilair grotendeels werd verwijderd en de
oorspronkelijke afwerking onder het witsel op de wanden en achter de blauwe verf van de gewelven verdween. Een aantal waardevolle elementen van het interieur bleven toch bewaard. In 1911 voorzag het glasatelier Nicolas & Zn uit Roermond een deel van de
kerk, zoals de zijbeuken en de transeptarmen van gebrandschilderd glas met een uitgebreid iconografisch programma. Een ander
belangrijk element in het interieur vormen de zeven ramen met de sacramenten van de bekende katholieke kunstenaar Pieter
C.J. van Velzen, die in 1911 werd geboren in Weesp en afstudeerde aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.
Tot 1947 had Van Velzen zijn atelier ook in Weesp, waarna hij naar Nieuw-Loosdrecht verhuisde, waar hij in 1990 overleed. Zijn
ramen in de Sint-Laurentius dateren uit de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Dezelfde kunstenaar, die bekend werd als schilder,
beeldhouwer en glasschilder vervaardigde ook de wandschilderingen rond de orgelgalerij in de toren met voorstellingen uit de
Openbaring van Johannes. De ruimtewerking van het interieur met het priesterkoor als middelpunt bleef, ondanks het ontbreken
van de vroegere interieurafwerking, intact.
Conclusie
De kerk met de kruisingstoren van architect Theo Asseler uit 1876 en sinds 1900 ook de bijbehorende toren vormen een belangrijk en onmisbaar onderdeel van het van rijkswege beschermde stadsgezicht van Weesp. Vanuit vrijwel alle richtingen rijzen het
dak van de kerk, de kruisingstoren en de toren voor de ingang aan de Herengracht boven de bestaande bebouwing uit, waardoor
deze voor een belangrijk deel het silhouet van Weesp bepalen, vooral ook vanuit westelijke en noordwestelijke richting en vanaf
vrijwel iedere plek van de Herengracht. Voor het stadsbeeld van Weesp vertegenwoordigen kerk en toren een niet te onderschatten
waarde. De katholieken vormden in Weesp in Weesp sinds de Alteratie een aanzienlijke minderheid, die wel altijd de gelegenheid
kregen een geschikte ruimte in te richten, maar zonder dat deze al te veel opviel, conform de toenmalige regels. Net voor de Franse
tijd verhuisde het bedehuis al naar een stedenbouwkundig prominente plaats aan de brede Herengracht, waar de kerk voluit in het
zicht kwam te staan op een opvallende plek. Aanvankelijk stond hier een kerk in de vorm van een ruim pakhuis, maar door het
gebouw van Asseler ontstond er zelfs een situatie, waarbij de katholieke parochie in het stadsbeeld de hervormde gemeente in de
oude middeleeuwse kerk als bepalend element in het stadsbeeld naar de kroon stak.
Het werk van Theo Asseler kenmerkt zich door een combinatie van praktisch vernuft en een goed oog voor verhoudingen
en combinaties van vormen. Zeker beschikte hij niet over een hoge opleiding en wellicht ook niet over een grote geleerdheid wat
betreft de gotiek, zoals zijn tijdgenoot Cuypers, maar met een goed afgewogen oordeel wist hij kerken te bouwen die zowel bekend
stonden om hun doelmatigheid, degelijkheid als om hun afgewogen vorm en hun gunstige prijs. Dit laatste bereikte hij door af te
zien van complexe gewelfconstructies en door te kiezen voor een betrekkelijk eenvoudige afwerking zonder al te veel dure materialen, zoals sinds Cuypers gebruikelijk werd. Geleidelijk aan kreeg Asseler steeds aantrekkelijker opdrachten. Vanuit zijn praktische
werkzaamheden in het bouwvak kon hij zich ontpoppen als een architect die uiteindelijk algehele waardering oogstte. Asseler is tot
op heden geen bekende architect, want een studie naar zijn werk ontbreekt zelfs. Hoewel onbekend en soms zelfs anoniem kwam
toch een aanzienlijk deel van zijn oeuvre op monumentenlijsten terecht. Van zijn kerken zijn er al een groot aantal gesloopt, maar
zijn overgebleven kerken zijn vrijwel allemaal monument en vaak zelfs rijksmonument. Dit laatste geldt voor de Sint-Werenfridus
in Wervershoof (met pastorie),41 de Sint-Laurentius in Voorschoten,42 Ursula en gezellinnen in Warmenhuizen,43 de Sint-Willibrordes in ’s-Heerenhoek,44 kloosterkapellen in Velp,45 en de O.L.V. Altijd durende bijstand in Roosendaal.46 Van de Sint-Urbanus
in Duivendrecht, een van zijn mooiste kerken, werd de Rijksmonumentenstatus in 2013 afgewezen. Ook onder zijn overige werk
hebben veel gebouwen een monumentenstatus. Zo kreeg de pastorie in het naburige Muiden de status van rijksmonument als anoniem object. Uit de aanbesteding in 1872 blijkt dat dit een bouwwerk van Asseler betreft.47 Aan het einde van zijn loopbaan stond
41 Rijksmonumenten nr. 38671 en nr. 501527.
42 Nr. 37998.
43 Nr. 38277.
44 Nr. 9981.
45 Nr. 515527 en nr. 17331.
46 Nr. 517267.
47 Nr. 511947. Aanbesteding 11 juni 1872, Algemeen Handelsblad, 13-6-1872. De Tijd, 13-6-1872; De Gooi- en Eemlander, 15-6-1872.
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Afb. 19. Kapiteeltje aan de onderzijde van de toren.

Afb. 20. Profielstenen om de zuidelijke toreningang.

Foto auteur.

Foto auteur.

Afb. 21. De torenopbouw van Bruning.

Afb. 22. De kerk inwendig, gezien naar het noorden. Foto Job

Foto auteur.

van Nes, Zaandam.
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hij, gezien de steeds belangrijker opdrachten die hij kreeg en zijn steeds belangrijker positie binnen de katholieke gemeenschap in
Amsterdam, net op het punt van doorbreken, maar door zijn plotselinge dood kwam daar niet van.
De Sint-Laurentius in Weesp betreft een van de betere kerkontwerpen van Asseler: de verhoudingen in zijn kerken waren in
deze periode van zijn korte loopbaan als architect veel rijziger en eleganter dan in zijn vroegere jaren als architect. De gotische elementen wist hij veel fraaier over de gevel te verdelen en in logischer en vanzelfsprekender samenhang te brengen. Hij speelde niet
in op aanwijsbare, specifieke historische voorbeelden, maar gebruikte een aantal elementen uit het gotische idioom op zijn eigen,
tamelijk logische wijze met een evenwichtige vlakverdeling en met op het priester koor en de uiteinden van de transeptarmen na,
vrij gesloten gevels. Binnen trekken de roosvensters in het transeptarmen en de vensters in het priesterkoor daardoor uitdrukkelijk
de aandacht.
In 1968 verloor het interieur zijn oorspronkelijke karakter, doordat het meubilair werd verwijderd en de oorspronkelijke
wandafwerking onder het witsel ging. Hierbij ging monumentale waarde verloren, maar het ontbreken van het interieur maakt het
herbestemmen eenvoudiger. Van belang zijn nog de ramen in de kerk, vooral die van de in Weesp geboren en getogen kunstenaar
Pieter van Velzen, die in deze kerk in de jaren vijftig van de twintigste eeuw de glazen in het priesterkoor vervaardigde. Van zijn
hand zijn ook de schilderingen rondom de huidige orgelgalerij in de toren.
De Sint-Laurentiuskerk aan de Herengracht is het meest beeldbepalende bouwwerk binnen het beschermde stadsgezicht van
Weesp en een belangrijke werk binnen het oeuvre van de katholieke architect Asseler. De kerk in Weesp markeert in zijn loopbaan
een fase in zijn ontwikkeling van de architect, waarin hij steeds belangrijker opdrachten kreeg en waarin zijn neogotische beeldtaal
tot volle ontplooiing begon te komen. Opvallend is dat van deze architect, waarover nog vrijwel niets is geschreven, toch zoveel
werken als (rijks)monument zijn aangewezen. Bij deze aanwijzingen speelde de bekendheid van de naam van de architect geen rol,
maar kwam het derhalve steeds aan op de (h)erkenning van de bijzondere kwaliteiten van zijn ontwerpen.

Afb. 23. De Sint-Werenfriduskerk in Wervershoof bij Medemblik uit 1875. De toren van deze kerk toont grote overeenkomst met wat
Asseler voor ogen stond in Weesp.
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