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gemeente Leusden nieuw
monumentenbeleid vastgesteld
waarbij de gemeentelijke
monumentenlijst wordt uitgebreid.

opnieuw overdoen met betrekking
tot bescherming als monument van
19 panden in de voormalige
gemeente Boskoop waarbij een
goede belangenafweging moet
worden gemaakt op grond van de
monumentwaarde en belangen van
de eigenaar. Door de uitspraak van
de rechtbank kunnen gemeenten niet
zomaar bescherming van
monumenten afwijzen als de
eigenaar niet mee instemt.

21 gemeentelijke monumenten van
Sassenheim zijn afgevoerd na
vaststellen nieuw
monumentenbeleid van de gemeente
Teylingen. Onze zienswijzen zijn
door de gemeente niet overgenomen.
Eén afgevoerd pand is inmiddels
gesloopt.
In oktober 2014 heeft de rechtbank
het beroep ongegrond verklaard en
het besluit van de gemeente
Heusden in stand gehouden waarbij
de H. Goddelijke
Voorzienigheidkerk van VlijmenVliedberg (1961-1962, H.M.
Koldewey) niet wordt beschermd en
mag worden gesloopt met
uitzondering van de toren.

In november 2014 is het verzoek tot
bescherming van het Groene
Kruisgebouw te IJsselstein (19341935, J. van der Krift) door de
gemeente afgewezen na een negatief
advies van de
monumentencommissie. De
gemeente wil het kasteelterrein
herinrichten en het pand staat in de
weg en zal dus gesloopt worden.
De gemeente Alphen aan den Rijn
moet naar aanleiding van een
uitspraak van de rechtbank in
december 2014 haar huiswerk

Zoetermeer, juni 2015
Leo Dubbelaar, secretaris
Cuypersgenootschap

De Sint-Laurentiuskerk in Weesp,
een werk van architect Th. Asseler
(Aarlanderveen, 12 maart 1823 Amsterdam, 27 december 1879)
Gerrit Vermeer (vervolg en slot)

In het vorige nummer van het
Cuypersbulletin las u het eerste deel van
het artikel over de Sint-Laurentiuskerk
in Weesp, ontworpen in 1874 door de
rooms-katholieke architect Theo Asseler
en in 1876 voltooid. Met de door
architect A.A.M. Bruning in 1900
voltooide toren bepaalt deze kerk het
silhouet van Weesp.

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
14
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Hardstenen bladkapiteel in de gevel van de SintLaurentiuskerk in Weesp, 2015.

verwerkt. 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. 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
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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’. 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
15
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De Sint-Laurentiuskerk in Weesp gezien vanuit het noordoosten, 2015.

halverwege met een schuine
dekplaat. De zijbeuken ontvangen
daglicht door telkens twee kleine
spitsboogvensters met 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. Op het idee van de
rondvensters borduurde hij ook
16
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voort in de in 1874-1875 gebouwde
Sint-Werenfriduskerk in
Wervershoof bij Medemblik.1
Omvangrijke roosvensters zoals in
het transept in Weesp, paste hij
opnieuw toe in de O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen in Den Helder uit 18751876 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. 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
1 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.
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De Sint-Werenfriduskerk in Wervershoof, 2015.

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: 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. 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.
17
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A.A.M. Bruning, ontwerp voor de torenspits
van de Sint-Laurentiuskerk in Weesp, 1900.

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
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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. 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. Het idee
voor deze overgang met geveltoppen
en hoektorentjes ontleende Asseler
mogelijk aan het niet uitgevoerde,
maar wel gepubliceerde
torenontwerp voor de in 1858-1861
gebouwde Sint-Laurentiuskerk in
Alkmaar van architect P.J.H.
Cuypers. Van 1855 tot 1863 bouwde
Cuypers een dergelijke toren al bij de
Sint-Lambertus in Veghel.2 Asseler
maakte de hoektorens robuuster en
versmolt deze met de spits, zodat het
geheel een hechtere indruk maakte.
Interieur
In het interieur volgde Asseler een
gotisch systeem, waarvoor geen
specifiek historisch voorbeeld valt
aan te wijzen. De pijlers tussen de

2 A.J.C. van Leeuwen, Pierre Cuypers. Architect 1827-1921,

Zwolle, Amersfoort/Zeist
afbeeldingen), 282, 284.

2007,

186,

188-189

(met
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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. 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
vensterassen in de koorsluiting
bestaan binnen uit een onderbouw
met ondiepe spitsboognissen en
daarboven een zone met tamelijk
hoge spitsboogvensters en een
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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 1951 verloor het interieur veel van
zijn oorspronkelijke karakter,
doordat de bonte polychromie onder
het witsel op de wanden en achter de
blauwe verf van de gewelven kwam
te zitten. Sindsdien verdwenen ook
een aantal belangrijke stukken uit
het interieur. Een aantal elementen
bleven 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
(1911-1990), die 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 NieuwLoosdrecht verhuisde, waar hij
overleed. Zijn ramen in de SintLaurentius dateren uit omstreeks
1950. Dezelfde kunstenaar, die
bekend werd als schilder,
beeldhouwer en glasschilder
vervaardigde ook in 1951 de
19
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wandschilderingen rond de
orgelgalerij in de toren met
voorstellingen uit de Openbaring
van Johannes.3 De ruimtewerking
van het interieur met het
priesterkoor als middelpunt bleef,
ondanks het ontbreken van de
vroegere interieurafwerking, intact.

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

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 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
3 De Tijd, 15 december 1951.
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De Sint-Willibrorduskerk in ‘s-Heerenhoek 2015.

oogstte. Asseler is tot op heden geen
bekende architect; een studie over
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 als rijksmonument
beschermd. Dit geldt voor de SintWerenfridus in Wervershoof (met
pastorie), de Sint-Laurentius in
Voorschoten, Ursula en gezellinnen
in Warmenhuizen, de SintWillibrordus in ’s-Heerenhoek,
kloosterkapellen in Velp, en de
O.L.V. Altijddurende Bijstand in
Roosendaal. Van de Sint-Urbanus in
Duivendrecht, één van zijn mooiste
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kerken, werd de door het
Cuypersgenootschap aangevraagde
Rijksmonumentenstatus in 2013
afgewezen. Ook veel van zijn overige
gebouwen zijn beschermd. Zo kreeg
de pastorie in het naburige Muiden
als anoniem object de status van
rijksmonument. Uit de aanbesteding
in 1872 blijkt dat dit een bouwwerk
van Asseler betreft.4 Aan het einde
van zijn loopbaan stond 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 het daar niet
van.
Nieuwe uitgaven

Vrienden van Jan Stuyt en Louise
Barozzi.

Jan Stuyt is een architect die lang van
het podium was verdwenen maar
die duidelijk een comeback maakt.
De laatste jaren verschenen er
meerdere studies en artikelen over
hem; je zou kunnen zeggen dat deze
architect die vooral in het
interbellum kerken, scholen,
raadhuizen, kloosters, villa’s en
woningen bouwde, en die zo een
groot oeuvre opbouwde, herontdekt
is. In deze herontdekking is een
4 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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