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In 1839-40 verrees aan de Oudegracht de thans nog bestaande St. 

Augustinuskerk. He t was het eerste katholieke bedehuis, dat na de 

Reformatie openlijk in Utrecht gebouwd werd, ter vervanging van één 

van de acht bestaande huiskerken in de stad. He t initiatief van de 

bouwpastoor, Guillelmus Stas, was echter niet onomstreden. Het minis-

f Wt terie voor Rooms-Katholieke 

mas H. von der Dunk studeerde kunstgeschie-
| Eeredienst wilde deze gelegenheid te 

dénis en ie 
voo, -/ars de 17e en I9e eeuwse baat nemen om het aantal staties, en 

architectuur in Nederland. In 1994 promoveerde hij 
* daarmee het aantal pastoors b innen 

te Leiden op de monumentenpolitick in het Heilige 

Roe inds I mei is hij wer het de muren te reduceren, door de eis te 

Hi-
stellen dat de kerk zo groot moest 

• • » • • • • • • • » i l l i l i i ' a a n 1MMH» worden, dat hij meerdere huiskerken 

tegelijk kon vervangen, waarvoor bij de augustijnen nauwelijks geld, en 

aan de Oudegracht nauwelijks de ruimte voorradig was, zodat de 

bouwplannen meermalen gewijzigd moesten worden en de realisatie 

vertraging opliep. Bovendien kwamen de collega's van Stas, van wie er 

enkelen immers in h u n bestaan bedreigd werden, er spoedig tegen in 

verzet. 
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De voorgeschiedenis 

De St. Augustinuskerk aan de Oudegracht vormt het oudste volwaardige en als 

zodanig geheel nieuwgebouwde katholieke bedehuis in Utrecht van na de Reforma

tie '. Gebouwd in de jaren 1839-1840 naar ontwerp van architect Karel George 

Zocher 2 in opdracht van de augustijn Guillelmus Stas ( 1771 -1857) zou het evenwel 

de aanzet geven tot een hele stroom van kerkbouwplannen van concurrerende sta

ties. De belangrijkste daarvan was de kerk van de andere door ordesgeestelijken 

bediende statie die de stad rijk was, namelijk de Iù 1850 opgetrokken kerk van de 

dominicanen aan de Mariaplaats, die vanzelfsprekend aan St. Dominicus gewijd was. 

Werd deze echter in 1939 gesloten en daarop afgebroken, de St. Augustinus heeft 

als gemeente en gebouw ook de ontkerkelijking overleefd. 

Utrecht kwam met een eerste volwaardige katholieke kerk rond 1840 in vergelij

king met de grote steden in het westen van het land wel enigszins achteraan. 

Amsterdam was duidelijk koploper met de Duif uit 1795 en de St. Catharina uit 

1820 en vervolgens De Zaaier en de Mozes & Aäronkerk uit de tijd van de St. 

Augustinus. Rotterdam kreeg in 1832 een nieuwe St. Dominicus, Den Haag zijn St. 

Will ibrord in 1822, zijn tweede kerk tegelijk met Utrecht; Leiden, in 1808 al met 

een halfnieuwe Lodewijkskerk bedeeld, verschafte zich in de jaren dertig liefst drie 

geheel nieuwe. Ook Amersfoort, Schiedam, Dordrecht en in iets mindere mate 

Delft waren er aanmerkelijk sneller bij. Alleen Haarlem bevond zich wat in de ach

terhoede, maar in 1843 en 1844 volgden daar toen ook meteen twee achter elkaar, 

zodat de problemen daar meteen opgelost waren 3. 

Helemaal een prille eersteling was de nieuwe kerk aan de Oudegracht overigens 

zelfs voor Utrecht niet. Ook als men de herinrichting van de gewezen remonstrant

se kerk tot katholieke paleiskapel in opdracht 

van Lodewijk Napoleon in 1807 4 en die van de 

St. Catharinakerk voor de roomse garnizoens

soldaten in 1815 5 buiten beschouwing laat, was 

er een bescheiden precedent. Dezelfde pater 

Stas die in 1840 een voor die tijd voor Utrechtse 

katholieken zo prestigieus bouwwerk deed ver

rijzen, had nog geen twintig jaar voordien al de 

hand aan zijn bestaande bedehuis geslagen ten 

behoeve van een respectabeler verblijf. 

De oude huiskerk, die zich sedert 1690 in deje-

ruzalemsteeg bevond 6, was geleidelijk voor de 

Portret ran G. Stas. Schilderij door A. brouwer (?) Foto Provinciaal 

Archief Augustijnerorde Eindhoven. 
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statie te klein geworden, ofschoon deze ook onder het bewind van Stas met een 

goede 800 communicanten zeker niet tot de grotere behoorde. 

Was deze statie aanvankelijk nog gehuisvest bôven de nu nog bestaande poortgang 

in de Jeruzalemsteeg, al spoedig werd in de tuin daarachter in de richting Heeren

straat een nieuwe huiskerk met pastorie opgetrokken 7. Deze was ten gevolge van 

een resolutie van de Staten van Utrecht van 17 oktober I 764, die de vestiging van 

nieuwe ordesgeestelijken verbood, na het overlijden van de dienstdoende pater in 

1780 in seculiere handen overgegaan. Toen echter de nieuwe pastoor, A. Tellegen, 

vanwege vermeende verregaande bouvwalligheid van de huiskerk in 1793 in de een 

paar huizen verderop in de Heerenstraat gelegen, in 1765 gesloten jezuïetenkerk 

trok, en de augustijnerkerk leeg achterliet, slaagden de augustijnen er na een hoog-

opgelopen ruzie in hun oude bedehuis terug te krijgen 8. In de zomer van 1794 was 

in deze contreien namelijk hun Zuidnederlandse ordebroeder J.F.J. de Carnoncle 

opgedoken, die van de vice-superior van de Hollandse Zending, de pauselijke nunti

us Cesare Brancadoro, verlof kreeg om 'in stilte in zijne statie te mogen Misse lee-

sen' '. Van de nuntius - niet vooralsnog van de buren. De Bataafse Omwenteling, 

die de opheffing van de resolutie van 1764 op termijn onvermijdelijk maakte, door

kruiste evenwel de met veel kabaal gepaard gaande pogingen van Tellegen om de 

kerkdeur van zijn concurrent van overheidswege weer te laten verzegelen.' voor de 

nieuwe machthebbers was met de vrijheid van godsdienst ook elke inmenging op 

dit vlak passé. De Carnoncle trof overigens de herwonnen kerk mishandeld aan. Al 

het meubilair was van zijn plaats geschoven en veelal ernstig toegetakeld, het half 

verminkte orgel prijkte met het opschrift Requiescant in pace, en op de deur van het 

koor had iemand provocatief Amen geklad

derd '". Tellegen werd, ongetwijfeld opdat bei

der heren schrijfgevechten niet in Heerenstraat-

gevechten zouden ontaarden, nog die zomer 

naar Vleuten weggepromoveerd. 

Nadat de schade hersteld was, gebeurde er 

vooreerst niets. Toen aartspriester J. van Enge

len in 1807/08 op zijn visitatiereis langs kwam, 

constateerde hij dat de kerk zich in goede staat 

bevond u . Maar toen diens opvolger, G.van 

Nooy, in 1819 door de regering gevraagd werd 

welke kerken subsidie voor verbetering behoef

den, voerde deze voor de St. Augustinus de som 

van liefst ƒ 4500,- voor herstel op 12. De Car

noncle was in de tussentijd als pastoor opge-

Gezicht op de oude augustijnerkerk in de Heerenstraat Aquarel 

doorA. Grolman, 1895. Foto GAU, neg. C 20945. 
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Portret van J. Scheltema. Litho door ) . van Steuerwald naar voor

beeld van CLL Portman, uit P. Scheltema, Het leven en de let

terkundige verrigtingen van den geschiedschrijver Mr. J. Schel

tema, Amsterdam, 1849. Foto Universiteitsbibliotheek Amsterdam. 

volgd door Stas, wiens ambtsperiode met een 

korte onderbreking van 1815 tot 1843 zou du

ren. 

Al een paar jaar later, in 1821-22, zag deze ech

ter van elk herstel af, om op de plaats van de 

oude huiskerk voor ƒ 40.000,- een vermoedelijk 

vrijwel nieuw bedehuis te bouwen, dat met het 

koor tot de Heerenstraat reikte. Het werd op 4 

september 1822 door vice-superior Luigi Ciam-

berlani feestelijk ingewijd B . Alleen een toren 

ontbrak nog - anders dan bij zijn 'opvolger' twee 

decennia later. Elders in de stad werd in deze 

jaren hooguit wat hersteld en vertimmerd. Stas 

was daarom in het jaar 1836, toen hij de eerste 

stappen voor zijn tweede nieuwbouw nam, van alle pastoors in Utrecht vermoede

lijk er relatief het beste aan toe. 

Desondanks was hij de eerste van al zijn collegae, die het initiatief nam tot de bouw 

van een eigentijdse kerk. Waarom op dat moment en waarom zo snel na de vorige, 

blijft enigszins raadselachtig. Mogelijk heeft een in 1828 verschenen geschriftje van 

de griffier van het Hoog Militair Gerechtshof, Jacobus Scheltema, met voorstellen 

ter verfraaiing van de stad hem op het idee gebracht. De auteur stelde hierin voor 

het boiwerk "De Morgenster" te slopen. Dan, zo heet het, 

zal er ook eene geschikte plaats komen voor het bouwen van eene aanzienlijke kerk 

voor de Roomsch-Katholijken, waardoor de stad aan deze zijde eene aanmerkelijke 

verfraaijing zoude erlangen. - Het is voor de Roomschen in het algemeen eene treuri

ge zaak, dat er in Utrecht, maar ééne kerk is van een waardig uiterlijk aanzien [de 

St. Catharina, TvdD], alsmede, dat er in het geheel geene kerk bestaat in de bene

den stad, noordelijker dan die in de Walsteeg of op de Nieuwegracht bij de Heere

straat, hoezeer er vele Roomschgezinden benoorden den Dom en in de Westelijke en 

Noordelijke voorsteden wonen - Wanneer op dit plein eene goede kerk gebouwd 

wordt, dan zal zulks de lust om in het Noordwestelijk gedeelte van de stad te bouwen, 

doen toenemen u. 

Maar misschien wilde Stas vooral de anderen gewoon vóór zijn, want dat er op dit 

vlak iets gebeuren moest, stond ook voor hogere machten dan Scheltema vast. 

De stad Utrecht telde in het begin van de negentiende eeuw acht roomse staties, 
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en dat was voor rond de 15.000 katholieken relatief veel. Dat was althans het oor

deel van het ministerie voor R..K. Eeredienst dat door Willem I na de bevrijding van 

1813 in het leven geroepen was om zulke oordelen te vellen. Het sprak daarmee 

trouwens geheel in de geest van Tellegen die, om De Carnoncle buiten de stads

poort te houden, de overheid er in 1795 ook al fijntjes op gewezen had dat Delft, 

Dordrecht en Middelburg met één katholieke kerk konden volstaan, en Rotterdam 

met twee. Dat dus slechts Utrecht kennelijk volgens de andermaal binnendringende 

augustijnen - alleen omdat die zo nodig hun oude opstal terug moesten hebben -

zelfs aan zeven stuks nog niet genoeg had ''. 

Niet alleen waren het er te veel, ze waren ook te klein, en ze waren te slecht gelegen. 

Met uitzondering van de statie buiten Wittevrouwen waren ze allemaal geconcen

treerd in de hoekten zuidoosten van de Dom. Tellegen had ook dit indertijd te berde 

gebracht, om de onzinnigheid van nog een katholieke kerk - in casu een heropening 

van de oude augustijnse - in dit gedeelte van de stad te benadrukken; 'verondersteld 

dat men voor toekomende tijden volstrekt nog een R.C. Beedehuijs nodig hadde [...] 

was het dan niet veel beter gevoegelijk, een gelegentheijd ertoe te zoeken omtrent de 

Weerdpoort voor die lieden die daar omtrent of buijten die poort woonen'? l f' Het 

was inderdaad precies in die hoek dat Stas veertig jaar later zijn kerk wilde bouwen. 

Het was dus ook de hoek, waaraan Scheltema reeds had gedacht. 

Gezien de ongelijke verdeling over de stad, en de overvloed aan veel te bekrom

pen, benauwde, brandgevaarlijke bedehuisjes, was het logisch dat de regering in 

Den Haag naar reductie streefde. Veel pastorieën zijn nu eenmaal duur in het on

derhoud, en juist voor dit onderhoud kwam het - gezien de armlastigheid van de 

onderhoudenen en de onderhoudenden, dat wil zeggen priesters en kerkvolk -

sterk op de steun van de schatkist aan. Het ministerie wenste betere kerken en het 

wenste grotere kerken, wat vooral betekende: het wenste minder kerken. 

Juist aan het eind van de jaren dertig zou dit streven van de regering aan nieuwe 

kracht winnen, waardoor natuurlijk in een soort afvalrace uiteindelijk een paar sta

ties buiten de subsidieboot zouden moeten vallen. Dit kon niet zonder effect blijven 

op het bouwkundig gedrag van de potentiële slachtoffers. En hoewel enerzijds Stas 

al tot daden gekomen was op het moment dat men in Den Haag de juiste strategie 

om dit doel te bereiken nog niet geformuleerd had, en men anderzijds aan deze 

strategie geenszins ruchtbaarheid wenste te geven, bestond er vermoedelijk enige 

samenhang tussen de landelijke voornemens en het lokale initiatief. Het is namelijk 

niet onaannemelijk dat juist Stas, die blijkens ondermeer enige niet-ambtelijke cor

respondentie met de departementale adjunctcommies A.J.L.M.Lux 17 over goede 

relaties in het Haagse beschikte 18, van de departementale gedachtengang op de 

hoogte was. 

Een extra reden voor Stas om haast te maken, kon daarbij wel eens geweest zijn 

dat men in Den Haag niet zo veel op had met de regulieren. Deels, omdat zij zich 
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door hun onderhorigheid aan hun eigen provinciale oversten in sterke mate aan het 

gezag van de aartspriester en de vice-superior onttrokken, en zo ook voor de rege

ring min of meer ongrijpbaar waren, deels omdat het veelal buitenlanders betrof, 

voor wie men rond het Binnenhof uit angst voor de jezuïeten meer beducht was 

dan voor kweek van eigen bodem. De augustijnen moesten derhalve vrezen - of 

tenminste meenden te moeten vrezen - dat zij bij de op stapel staande saneringsgolf 

bovenproportioneel tot de slachtoffers zouden behoren, indien zij niet zelf in actie 

kwamen. Uit de in de herfst van 1837 met het Vaticaan gevoerde onderhandelingen 

blijkt bovendien duidelijk, dat men in het algemeen de ordesgeestelijken als een 

bijna onoverkomelijke hindernis voor de hoognodige reorganisatie zag '9. 

Er was overigens ongetwijfeld voor alle pastoors enige haast bij. Sedert de storm 

van 29 november 1836 de St. Catharinakerk zwaar beschadigd had, was de proce

dure voor definitieve overdracht van deze kerk aan één van de acht krapbehuisde 

staties in gang gezet, en al in de loop van het volgende jaar scheen deze op afzien

bare termijn resultaat te beloven. Voor de Utrechtse pastoors was daarmee een 

stoelendans begonnen die - nadat alle anderen minus twee er door grootscheepse 

bouwactiviteiten in geslaagd waren hun positie veilig te stellen - pas in 1852 en 1856 

met de sluiting van juist die twee inactieven, namelijk de staties St. Servaas onder de 

Linden en St. Martinus in de Heerenstraat (Tellegens kerk), eindigen zou. 

Maar rond het midden van de jaren dertig had men daartoe nog een lange weg te 

gaan. De eerste schreden op deze weg werden, bijna twintig jaar voordat aartsbis

schop Zwijsen met de nieuwe parochiale indeling de reductiepolitiek van de rege

ring bekroonde en het lot van de verliezers bezegelde, door de augustijnen gezet. 

De voorbereiding 

Het was op het eind van het jaar 1836, dat pastoor Stas het plan opvatte om zijn 

nog geen vijftien jaar oude kerk door een nieuwe te vervangen, ditmaal op een an

dere plek. Het aantal parochianen was gestaag toegenomen, zodat de kerk op 

hoogtijdagen te klein was en velen de dienst op straat moesten bijwonen. Begin de

cember stelde hij de directeur-generaal van het departement voor R.K. Eredienst, 

F.J.M.T. baron de Pélichy de Lichtervelde, van zijn voornemen om te verhuizen op 

de hoogte. Hij gaf daarbij als toelichting dat hij indertijd slechts zijn bouwvallige 

huiskerk op de oude plek vernieuwd had, omdat er toen geen geschikte locatie 

voor behoorlijke nieuwbouw voorhanden was 20. 

Gezien de sedert enige jaren aanmerkelijk toegenomen bevolking, zo vervolgt hij, 

voldoen inmiddels alle katholieke kerken naar hun grootte en ligging niet meer. Nu 

bovendien de stadswallen ten behoeve van een stadsuitbreiding worden afgebroken 

is het wenselijk een nieuwe, veel grotere kerk, zodanig te plaatsen, dat ook de 

bewoners van de noordoostelijke buitenwijken, wier aantal meer dan I 100 beloopt, 
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Portret van L van Toulon. Kopie van een schilderij door C Kramm 

uit 1837. Foto tomographisch Bureau, Den Haag, neg.nr. B946. 

de dienst kunnen bijwonen. Nu wonen dezen te 

ver van de katholieke kerken af. B. en W. gaan 

dienaangaande al accoord en zijn bereid een 

bouwterrein in de buurt van de Weerdpoort 

beschikbaar te stellen 21. Zoals het stadsbestuur 

even later zelf zou verklaren: een katholieke 

kerk in deze uithoek betekent een uitkomst 

'omdat al de R.K. kerken zich aan het andere 

einde der stad bevinden' 22. Ook tegenover 

aartspriester G.A. Vermeulen, later om com

mentaar gevraagd, zou de gouverneur, L. van 

Toulon, te kennen geven dat het stadsbestuur al 

sinds lang wensen in deze richting had gekoesterd 23. In deze buurt is dan intussen al 

een terrein aan de westzijde van de Oudegracht aangekocht, alleen is het voor een 

grote nieuwe kerk misschien wat klein. 

Desondanks heeft De Pélichy aanvankelijk zijn twijfels. Immers, de bestaande augus-

tijnerkerk aan de Heerenstraat is nog nieuw, en het kan niet de bedoeling zijn om 

het aantal kerken te vermeerderen, er zijn er al te veel. Alvorens er ook maar aan 

te denken valt dat hij toestemming verleent, wil hij eerst weten wat men met de 

oude kerk van plan is 24. Het blijkt dan, dat de pastoor zijn oude kerkgebouw te zij

ner tijd aan een seculier geestelijke wil overdoen. De vice-superior van de 

Hollandse Zending, de pauselijke nuntius Antonio Antonucci, bepaalt in dit verband 

op 26 januari 1837 dat, als het moment daar is, de waarde ervan door twee onpar

tijdige deskundigen - de één door Stas, de ander door Vermeulen aan te wijzen -

berekend zal worden, waarna de statie die de oude gebouwen overneemt daarvoor 

de aldus bepaalde som aan de oude eigenaars betalen zal 25. Wie die gelukkige zal 

zijn, staat echter nog niet vast. 

Nauwelijks evenwel heeft de aartspriester de overheid van Antonucci's besluit op 

de hoogte gesteld, of er wordt van de zijde van Stas' collegae, die geruchten over 

een voorgenomen verhuizing hadden opgevangen, een poging ondernomen een 

dergelijke gang van zaken te verhinderen. 

Pastoor Victor Rademaker van de statie in het Catharijnesteegje schrijft al op 4 

februari aan Vermeulen: 

Tot donderdag II. schijnt er van het kerkbouwen alhier niet veel bekend te zijn 

geweest, maar zedert die dag word er opelijk en alom verteld, dat de Heer P. 

Nieuwkerk cum suis, een gebouw en locaal heeft aangekogt op de Oude Gragt, tus-

schen de Vie, en Jacobi Brug voor 18000 a 20000, dat dienen moet voor eene Nieuw 
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aan te leggen pastorie, en kerk. Ook word er van sommigen bij verhaald, dat het ten 

behoeven der paters Augustijnen is. Wat er ook van zij, het geeft onder de Katholijken 

ontsaggelijk veel opspraak, en word van zeer vee/e voorname Menschen gewisch niet 

goedgekeurd. De spraak is, zoo als ik hetzelve heb horen beoordeelen, indien de pas

toors van het Catharina-Steegje, van de Dorstige Harte, of van Onder de Linden zoo 

eene onderneming dede, was billijk, wijl ze in hokken van kerken zitten: maar dat dit 

geschied door menschen, die nog zoo onlangs eene gansch nieuwe kerk gebouwd heb

ben, en die [...] zoo werfziek zijn, dat kon er niet door2&. 

Dan, op 22 februari, heet het in een tweede brief, waarin Rademaker met klem bij 

de aartspriester naar de stand van zaken informeert, minder omzichtig: dat hij zo 

een fors aantal parochianen dreigt te verliezen, terwijl hij juist voornemens is zelf 

zijn kerk te vergroten. Hiervoor doet zich nu een unieke gelegenheid voor, doordat 

op 2 maart een aanpalend huis verkocht zal worden dat daarvoor zeer geschikt is. 

Indien het niet al te duur is, wil hij het kopen 27. Als de bouw van een nieuwe augus-

tijnerkerk niet doorgaat, moet hij hiertoe wel overgaan, stelt hij - als men nu maar 

de bouw van een nieuwe augustijnerkerk verhindert kan hij hiertoe overgaan, 

bedoelt hij. 

De vrees van Rademaker was maar al te gerechtvaardigd. Een half jaar later zou de 

aartspriester onomwonden in een brief aan de gouverneur stellen, dat wanneer 

men de St. Catharina nu maar aan de katholieken overdroeg, en men Stas toestond 

een veel grotere kerk te laten bouwen, de resterende staties vanzelf zoveel leden 

zouden verliezen, dat de overige bestaande huiskerken, mits wat opgelapt, voor het 

vervolg zouden voldoen 28. Alleen zou Rademakers gemeente inmiddels in de visie 

van Vermeulen niet meer tot de slachtoffers, maar tot de profiteurs behoren: bij 

Koninklijk Besluit van 24 oktober 1840 no. 17, werd hem de oude St. Catharina-

kerk toegewezen. 

Stas restte intussen slechts de vlucht naar voren: de volgende maand maakte hij per 

gedrukte circulaire bekend op het door Rademaker aangegeven stuk van de 

Oudegracht een nieuwe kerk te willen bouwen. Hij liet deze mededeling vergezeld 

gaan van een oproep tot het doen van giften 29. 

Reeds op I I april 1837 volgt de inzending van een eerste bouwplan. Dat valt ech

ter, zo Stas, pas te realiseren als men nog extra grond weet aan te kopen, waarover 

men thans in onderhandeling is. De bouwkosten zijn op ƒ 85.000,- berekend, de 

opbrengst van de verkoop van de oude kerk en pastorie wordt op ƒ 25.000,-

geschat 30. Bijgevoegd zijn twee ongesigneerde en ongedateerde tekeningen, te 

weten een plattegrond en een opstand van de voorgevel31. Zij tonen een driebeu-

kige kerk met een rechthoekige buitenomtrek van ca. 46 meter lengte en 18 meter 

breedte. Het schip telt in de zijmuren zes vensters, die aan de binnenzijde door 

pilasters gescheiden zijn. Twee kleine zuiltjes dragen aan de ingangszijde vermoede

lijk een diepe galerij. De restruimte tussen het ondiepe koor met inwendig halfron-
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St Augustinus, Ie ontwerp, 1837, grondplan, in: ARA, RKE 482: 30-6-1837 no. 1471/7. Foto ARA. 

de absis ter breedte van het middenschip en de rechte buitenomtrek is door neven

ruimtes achter de zij-altaren gevuld. 

De façade wordt in beslag genomen door een brede portico-in-ante van vier 

Dorische zuilen op hoge postamenten tussen twee vierkante Dorische hoekpijlers, 

alle op gelijke afstanden. Een Dorisch hoofdgestel, compleet met triglyphen-en-

metopenfries, draagt een verhoudingsgewijs zeer zwaar pediment, waarin het Oog 

Gods is aangebracht. Daarachter en -boven rijst een slank houten achthoekig klok-

ketorentje van twee verdiepingen op, dat met een koepeltje is bekroond. Inzwen-

kende zijstukken ter hoogte van de zijbeuken - die vaag doen denken aan soortgelij

ke oplossingen bij ondermeer de Amsterdamse St. Catharinakerk 32 en de Begijn

hofkapel in Breda (1836-37) 33 - en een in zijn afmetingen zeer royaal genomen 

achtkantig platform helpen de visuele sprong van het brede zuilenfront naar de 

smalle toren te overbruggen. 

De plattegrond is van een tamelijk geijkt type. De voorgevel daarentegen is, of

schoon door het gebruik van een zuilenportiek in algemene zin typerend voor juist 

de neoclassicistische - ten onrechte voor Waterstaatsstijl gescholden 34 - sacrale 

architectuur van de jaren dertig van de vorige eeuw, in zijn uitwerking iets zeldza

mer. Zo is het enige tot dusverre bekende voorbeeld van een zuilenfront met een 

breedte van vijf intercolumnia een rond 1828 te dateren alternatief ontwerp van de 

Amsterdamse stadsbouwmeester Jan de Greef voor een kathedraal in de hoofd

stad 3'. Het is echter zeer onwaarschijnlijk, dat de bouwmeester van het eerste 

ontwerp voor de Utrechtse St. Augustinus dit plan kende, en De Greef zelf komt in 

ieder geval voor die rol niet in aanmerking, daar hij een paar jaar eerder overleden 
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was. Bovendien betrof het in het 

Amsterdamse geval, net als bij de 

Franse academische prijsvraagont

werpen uit 1801 en 1809 waarop De 

Greef zich vermoedelijk baseerde, 

een portiek van zes vrijstaande zui

len, niet één van vier zuilen tussen 

anten. 

Ook voor de weinige profane gebou

wen in Nederland met zuilenportie

ken gaat dit vermoedelijk - een in

ventarisatie ontbreekt nog steeds -

op, zoals voor het zeszuilige front 

van het reeds lang verdwenen stad

huis van Rotterdam (1828, door 

stadsarchitect Pieter Adams) 36, de 

voormalige Academie van Den Haag 

(1839, door stadsarchitect Zeger Re

vers) 37 en het Paleis van Justitie in Leeuwarden (1846, door stadsarchitect Thomas 

Romein) 3S. Ook bij portico's met vier steunen was een ante-oplossing niet gang

baar; tot de zeer weinige voorbeelden behoort de lutherse kerk van Kampen 

(1843, door stadsarchitect Nicolaas Plomp). 

Het definitieve ontwerp 

Het stadsbestuur, door gouverneur Van Toulon om commentaar gevraagd, meldde 

op 2 mei dat volgens geraadpleegde deskundigen 39 'de opstandgevel in deszelfs 

geheel te drukkende is, en dit aanzien nog meer verkrijgt door de hoogte van den 

Toren en het frontespies; terwijl de balustrade of lambrisering te hoog is, in ver

houding van het frontespies, en daardoor mede het geheele gebouw drukt; dat 

intusschen deze bedenkingen niet van zoodanigen aard zijn, dat daarom het geheele 

plan zoude moeten worden afgekeurd, doch dat het wenschelijk ware, met den 

Ontwerper der teekening, te dier zake, in onderhandeling te komen' 40. Extra kos

ten zou dit niet met zich mee brengen. Eén en ander wordt Stas door Van Toulon 

meegedeeld. 

Het departement acht de ingeleverde stukken echter ten ene male onvoldoende 

om een beslissing te kunnen nemen. Bestek en begroting ontbreken immers nog, 
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evenals een opgave van de bouwlocatie. Er wordt, zo De Pélichy, voorts slechts 

vaag opgemerkt dat het plan 'eene genoegzame ruimte zal opleveren voor een 

groot getal personen'. En nog steeds is hem tot dusver evenmin duidelijk, wat men 

van plan is met de oude kerk, bijvoorbeeld - als de aartspriester het niet durft te 

doen zal hij nu zelf maar het wenselijke doel voor deze formuleren - in hoeverre 

men deze gaat benutten om 'den hoogst gebrekkigen staat van het R.K. kerkwezen 

te Utrecht, door eene vermindering van het getal oude bedehuizen, te verbete

ren' 41. 

Het resultaat van dit alles is, dat na enig heen en weer geschrijf Stas op 7 oktober 

1837 een geheel nieuw plan met bestek inzendt. De vroeger ingeleverde tekening 

vervalt 'omdat alle aangewende pogingen, om meerdere grond aan te koopen, 

vruchteloos zijn geweest, en het dus ondoenlijk is geworden, de nieuw te bouwen 

kerk op die breedte te brengen welke de ingeleverde teekening aanduidt' 42. De 

kerk zal volgens de nieuwste opzet 1900 tot 2000 personen kunnen bevatten, wat 

neerkomt op het dubbele van het eigen aantal communicanten. De helft van de 

kerkgangers verwacht men dus elders te vinden, door het opslokken van een nabu

rige statie bijvoorbeeld - een beoogde expansie die de directeur-generaal ongetwij

feld geenszins ongelegen kwam. 

De kosten zullen dan ook liefst ca. ƒ 60.000,- bedragen. De verkoop van de oude 

kerk, die dus te zijner tijd door een andere statie overgenomen zal worden, wordt 

nu op ƒ 24.000,- geschat43. Er is al ƒ 20.000,- voorradig en giften moeten ƒ 8 à 

10.000,- opbrengen. 

Bijgevoegd zijn zes tekeningen: twee van de voorgevel, waarvan één in potlood en 

één in pen, beide gedateerd 1837; een dwarsdoorsnede bij het koor en een lengte

doorsnede, beide in potlood; en een tweetal plattegronden, waarvan één in potlood 

en één in pen, beide eveneens gedateerd 1837 **. Het ontwerp is ongesigneerd, 
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maar gezien de geringe verschillen 

met de uiteindelijk door K.G. Zocher 

gebouwde kerk, valt er niet aan te 

twijfelen, dat het van diens hand is. 

Bovendien wordt hij in 1838 als 

architect van de kerk vermeld. Of dit 

ook voor het eerdere plan uit het 

— voorjaar gold, is onzeker, maar - ge

zien de verwante penvoering en 

overeenkomsten in opzet en stilering 

van de portico - niet onwaarschijnlijk. 

De tekeningen tonen een uiterst 

langgerekt gebouw, met een omvang 

van ca. 14 bij 55 meter, dus tegelijk 

duidelijk smaller en langer dan het 

vorige. Op een ditmaal slechts twee 

Ti zuilen in ante tellende portiek volgt 

Éë een doorgang tussen twee trappehui-

zen naar het nu slechts éénbeukige 

schip. De eerste twee - blinde - 'tra

veeën' worden geheel in beslaggeno

men door een diepe, nagenoeg vierkante, op twee maal twee zuilen rustende, tribu

ne; het 'open' deel van het door een gebogen gewelf af te dekken schip telt vijf ven

sters in beide zijwanden. Een smaller, halfrond beëindigd koor sluit de kerk net als 

bij het eerste ontwerp af, hier omsloten door gangen tegen de buitenwanden, die 

naar achtergelegen kamertjes voeren. 

De voorgevel is veel rijziger geworden. Met zijn Dorische distyle-in-ante portico 

lijkt zij sterk op Plomps reeds genoemde, iets jongere lutherse kerk van Kampen -

zelfs de zuilafstanden (intercolumnia van drie metopen) zijn identiek. Ook door het 

'verlies' van twee zuilen hoort zij meer in de hoofdstroom van de Nederlandse 

neoclassicistische kerkbouw thuis. In plaats van door inzwenkende gevelstukken en 

een platform wordt de sprong van kerkbreedte naar torenbreedte nu door een 

getrapt onderstuk tot stand gebracht. Hiervoor is min of meer een parallel te vin

den bij de aan Romein toegeschreven voorgevel van de doopsgezinde kerk van 

Akkrum uit 1835 45. 

De toren zelf heeft een veel 'klassieker' aanzien gekregen. Hij bestaat niet meer uit 

twee gelijksoortige houten, maar uit twee stenen verdiepingen, die met behulp van 
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het klassieke ordenapparaat vormgegeven zijn. De onderste verdieping is een van 

bakstenen opgemetselde, door paarsgewijs rond een centrale vensteropening 

gegroepeerde Ionische pilasters gelede kubus. De bovenste is een open, door een 

halfbolle koepel bekroond rondtempeltje, dat uit acht Korinthische zuiltjes onder 

architraaf met rondbogen ertussen bestaat. De correcte Vitruviaanse volgorde van 

de zuilordes is hier dus gehandhaafd, correcter dan bij de enige andere voorgevel 

die Zocher ontwierp, te weten die voor de Grote Kerk in Hoorn in 1839. Daar 

was namelijk de peristyle Ionisch, en de orde van de (bovendien beide vierkante) 

torenverdiepingen waarschijnlijk twee maal Korinthisch (of Composiet) 46. Overi

gens keerde in Hoorn ook, zij het in gewijzigde vorm, de trapvormige bemiddeling 

tussen toren en portico terug. 

De Utrechtse toren staat echter zeker niet alleen. Tal van kerken uit deze tijd beza

ten de mogelijk oorspronkelijk van Engelse voorbeelden afgekeken combinatie van 

gesloten vierkant onderstuk en open tempelachtig rond (of achtkant) bovenstuk, 

zoals de St. Josephskerk te Haarlem (1841-43, door Waterstaatsopzichter H.H. 

Dansdorp) 47 en Romeins hervormde kerk te St. Jacobiparochie (1843-44). Ze 

komen ook voor bij de drie bekende ontwerpen voor kerktorens van de Brabantse 

bouwmeester Pieter Huysers, namelijk bij die voor de hervormde kerk van 

Steenbergen (1832), voor de St. Antonius te Breda (1836) en zijn niet uitgevoerde 

ontwerp voor een koepelkerk voor de Nieuwe Kerk te Zierikzee (1835) 48. Bij alle 

M 

Grote Kerk te Hoorn, voorgevel van KG. Zocher. Tekening door 

P. Jolly, 1852. Foto Rijksdienst Monumentenzorg Zeist 

Steenbergen, N.H. Kerk. Foto auteur, /Ç 
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drie is er zelfs sprake van eenzelfde toepassing van twee gekoppelde pilasters (in 

het laatste geval halfzuilen) ter weerszijden van de centrale vensteropening in de 

overigens gesloten kubus. 

De toestemming 

In ieder geval het stadsbestuur toont zich twee dagen later, op 9 oktober, tevreden. 

'Het is ons voorgekomen, dat daarbij de gerezene bedenkingen, genoegzaam zijn 

opgelost, terwijl de teekening ofschoon daarop welligt eenige weinige aanmerkin

gen zouden te maken zijn, ons is toegeschenen van dien aard te zijn, dat dezelve 

desalniettemin aannemelijk is' 49. De gouverneur sluit zich daarbij aan, en merkt op 

dat als nu ook de St. Catharina overgedragen wordt - de onderhandelingen waren 

reeds gaande - de grond voor de klachten 'over het ongenoegzame der Roomsch 

Catholijke Bedehuizen' vervallen zal zijn en deze zaak in orde is gebracht50. Direc

teur-generaal De Pélichy heeft evenwel nog steeds grote aarzelingen. Als al met 

twee 'nieuwe' kerken alle katholieke kwalen verholpen zouden kunnen worden, 

zou hij graag zien dat 'het plan dier regeling aan mij worde bekend gemaakt'. Maar 

hij gelooft er niets van 51. 

Utrecht, zo vervolgt hij, bezit nu acht katholieke 

»'• bedehuizen, wier standplaats alsmede uit- en 

inwendige staat veel te wensen overlaat. Het is 

boven elke twijfel dat deze meestal bouwvallige 

en bekrompen kerklocaties niet allemaal in stand 

kunnen blijven. Op hun uiteindelijke amovering 

dient zodoende alles gericht te zijn. Doel van de 

kerkbouw van Stas en afstand van de St. Cathari

na 'kan dus geenszins zijn, om het getal der R.K. 

kerklocalen te vermeerderen, maar wel om 

daardoor eene vermindering mogelijk te maken'. 

En die is hoognodig: het grote aantal staties 

zorgt voor te zware lasten; een paar grote ker

ken, elk ter vervanging van meerdere kleine, kan 

dit verlichten. Het is daarom een eerste vereiste, 

dat er geen veranderingen in het katholieke 

kerkwezen van Utrecht gemaakt worden, tenzij 

daarmee een toekomstige regeling, dat wil zeg

gen reductie, bevorderd wordt. En of een nieu

we kerk aan de Oudegracht in dit kader doelma

tig mag heten heeft hij van de gouverneur nog 

St Augustinus, voorgevel. Foto auteur, 1994. steeds niet vernomen '2. 
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Van Toulon evenwel reageert voorlopig niet - het is overigens opvallend, dat De 

Pélichy in dit verband niet gevraagd heeft of specifiek het geplande formaat van Stas' 

nieuwe kerk daartoe dienstig is - en ook de stad Utrecht doet er vooreerst het 

zwijgen toe. 

Pas 20 december 1837 schrijft de gouverneur dat de geplande augustijnerkerk niet 

zo groot kan worden als eigenlijk nodig zou zijn, tenzij de koning aan de Afgeschei

denen toestemming verleent om aan de katholieken een gebouw te verkopen dat 

de gelegenheid zou geven voor een forse vergroting van het geprojecteerde bede

huis 53. Inmiddels heeft namelijk aartspriester Vermeulen aan Van Toulon te kennen 

gegeven, dat men in Utrecht met twee nieuwe grote kerken, elk op drieduizend 

zielen berekend en elk ter vervanging van een oude huiskerk, uit de problemen zou 

zijn: de te restitueren St. Catharina en de te reconstrueren St. Augustinus van Stas. 

De laatste zal dan minimaal 35 bij 18 meter groot moeten worden 54 - wat overi

gens, zoals we gezien hebben, het toen ingediende bouwplan wel in de lengte, maar 

niet in de breedte haalde. De gouverneur, zo schrijft Vermeulen vervolgens naar 

Den Haag, is ook tot dit inzicht gekomen 55. 

De Pélichy is echter sceptisch, al laat hij dit zijn briefpartners nog niet weten. In de 

marge van het bericht van de aartspriester noteert hij dat een omvang van 630 m2 

slechts (kennelijk uitgaande van drie kerkgangers per vierkante meter) 1800 plaat

sen oplevert. En de opmerking, dat de oude kerk der augustijnen in de Heeren

straat zijnde in een behoorlijke conditie aan een andere statie zal overgaan, ontlokt 

hem de aantekening: 'Waarom wil die gemeente dan een andere bouwen?' 56 Hij 

wacht derhalve nadere uitleg af. 

Het blijft daarop ettelijke maanden stil, maar dan komt het kerkbestuur in actie. Op 

I I april 1838 stuurt het een rekest naar de koning. Men benadrukt daarin dat alle 

katholieke kerken zich in dezelfde helft van de stad bevinden, terwijl er in enige 

zeer volkrijke wijken nog helemaal geen bestaan. Om dit te verhelpen, wil men nu 

op eigen kosten aan de Oudegracht een kerk bouwen. Na voltooiing zal men de 

oude kerk verlaten en deze, tegen billijke voorwaarden, aan een andere gemeente 

overdragen. Graag kreeg men nu snel toestemming 57. 

Ditmaal verklaart De Pélichy zich in zijn rapport aan de koning van 26 april 1838 

accoord - zijn bezwaren zijn kennelijk uit de weg geruimd. De nieuwe kerk, zo stelt 

hij, zal in de slechte situatie van het katholieke kerkwezen een wezenlijke verbete

ring aanbrengen, temeer daar de beoogde bouwlocatie goedgekozen is. Wanneer 

dit bovendien geheel zonder rijkssubsidie kan gebeuren, moet men een dergelijk 

lofrijk initiatief niets in de weg leggen '8. Slechts twee voorwaarden dient men te 

stellen. In de eerste plaats dient de kerk zó groot te worden, dat deze minstens 

drieduizend personen kan bevatten: de directeur-generaal, die tot nu toe merk

waardigerwijs over de benodigde omvang van de nieuwe kerk geen vragen gesteld 

of opmerkingen gemaakt had, heeft de zienswijze van gouverneur Van Toulon en 
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aartspriester Vermeulen overgenomen. De opzet is duidelijk: daar de augustijner

statie op dat moment maar 850 communicanten telt, moet de nieuwe kerk moeite

loos ook die van enige andere staties kunnen bevatten en die staties zelf daarmee 

overbodig maken. Daarom dient ook, in de tweede plaats, na voltooiing, alle dienst 

in de oude kerk gestaakt te worden, tenzij later, met koninklijke toestemming, een 

schikking tot stand gebracht wordt voor overname door een andere, slecht behuis

de gemeente. Wat dit punt betreft is De Pélichy inmiddels kennelijk bekeerd 59. De 

kosten hiervan zouden, zoals hij kort daarop zou verklaren 60, door de overnemen

de gemeente zelf gedragen moeten worden, die ter financiering dan haar eigen 

oude spullen dient te verkopen. Willem I geeft zonder mankeren aan dit alles zijn 

fiat 61. 

Prompt koopt het kerkbestuur op I I mei voor ƒ 21.000,- een perceel ten behoeve 

van de bouw van de kerk &I. Op 5 juni schrijft het aan het ministerie al op 20 de

cember 1837 het bouwplan, op ƒ 60.000,- begroot, opgezonden te hebben 63, vol

gens hetwelk de kerk aan twee- tot drieduizend mensen ruimte zal bieden. Het be

drag waarover men beschikt, is intussen tot ƒ 30.000,- opgelopen 64. 

Maar het nieuwe plan blijkt bij nader inzicht niet te voldoen. De Pélichy stuurt de 

stukken namelijk door naar de gouverneur om ze, zoals in deze jaren gebruikelijk 

was 65, door Rijkswaterstaat te laten onderzoeken op doelmatigheid, stevigheid, en 

omvang: kan de kerk werkelijk drieduizend personen opnemen?6'. En hoofdingeni

eur Simon Tierens moet 16 juni 1838 deze vraag helaas ontkennend beantwoorden. 

De ruimte is slechts berekend op 2300 tot 2400 personen (overigens nog altijd een 

veelvoud van het eigen aantal parochianen), uitgaande van drie personen per vier

kante meter en inclusief een tweetal tribunes. Stas zelf achtte dit, aldus Tierens, 

voldoende, en wil net als de architect het plan niet veranderen. Als een minimum 

van drieduizend personen een absolute vereiste is, vormt een achterwaartse ver

lenging de enige oplossing. Alleen gaan dan wel de huidige goede proporties verlo

ren, omdat het gebouw in verhouding tot zijn breedte veel te lang zal worden, en 

bovendien veel duurder. Er ontstaan dan te lange tribunes, die de kerk zeer zullen 

ontsieren. De hoofdingenieur stelt daarom voor toch maar het bestaande ontwerp 

aan te houden. Het (provisionele) bestek is wel nog voor verbetering vatbaar, maar 

dat kan Zocher - wiens naam hier voor het eerst in de stukken valt - als architect 

zelf het beste doen 67. 

Intussen dreigen de onderhandelingen over de aankoop van het reeds genoemde 

pand van de Afgescheidenen vast te lopen op de poging van de eigenaren om uit de 

behoefte aan hun bezit munt te slaan. Stas klaagt op 24 juli ten overstaan van de 

gouverneur dat hij ƒ 10.000,- geboden heeft, maar dat de eigenaren het niet voor 

minder dan ƒ 20.000,- van de hand willen doen, omdat - zoals deze openlijk erken

nen - zonder dit pand de nieuwe kerk niet voltooid kan worden. Zij zouden zelfs 

beweren dat hij, Stas, hen die ƒ 20.000,- ook aangeboden zou hebben - wat onrede-
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lijk en onwaar is. De bouwpastoor verzoekt derhalve ervoor te zorgen dat hij alvast 

met de kerk kan beginnen, omdat hij er op rekent dat de Afgescheidenen, als zij 

zien, dat men de bouw eventueel ook zeer wel zonder hun pand zou kunnen vol

tooien, de prijs drastisch zullen laten zakken 68. De laatste hoop zou echter ijdel 

blijken, de vraagprijs werd de koopprijs ffl. Maar de toestemming van het rijk kwam 

nu snel af. 

Van Toulon, die tot dusverre getreuzeld had met het uitbrengen van zijn rapport 

aan Den Haag, komt nu namelijk in actie. Hij zegt de kritiek van Rijkswaterstaat ten 

aanzien van een eventuele verlenging geheel en al te onderschrijven, en meent dat 

de ontworpen kerk groot genoeg zal zijn. Voor bouw conform het voorgestelde 

formaat pleit bovendien een viertal overwegingen. Om te beginnen zal de kerk wel

iswaar maar 2400 volwassenen kunnen behuizen, maar de gemeente is juist zeer 

kinderrijk, en kinderen nemen nu eenmaal minder ruimte in de banken in. Ten 

tweede komen volgens opgave van de pastoor nooit alle parochianen tegelijk naar 

de mis, en verdelen zij zich bovendien over twee diensten. Ten derde zal een kerk 

op deze schaal geen afbreuk doen aan het voornemen van de regering om het te 

grote aantal kleine kerkjes door een kleiner getal omvangrijkere kerken te vervan

gen, omdat er ruimschoots gelegenheid bestaat het uit het 'te kleine' plan voor de 

augustijnerkerk resulterende 'verlies' aan plaatsen te zijner tijd elders te compense

ren. En bovenal zal de kerk geheel op eigen kosten gebouwd worden, wat in toe

komstige gevallen wel niet haalbaar zal zijn. Dan zal men in elk geval subsidie nodig 

hebben. Dan kan men ook het verschil tussen de beoogde 3000 en de gerealiseerde 

2400 zitplaatsen wel opvangen 70. 

De Pélichy brengt de boodschap met instemming aan de koning over 7I, en deze 

gaat per KB van 19 augustus 1838 no. 90 accoord 72. Het goedgekeurde plan is nog 

altijd dat van oktober vorig jaar. De bouw zal onder Waterstaatstoezicht geschie

den. Met deze taak wordt op wens van de gouverneur opzichter Hendrik Lith be

last 73. Men kan nu beginnen met bouwen om, zoals de directeur-generaal in zijn 

beschikking van 28 augustus bepaalt, 'wanneer zich voor den aanvang of bij de uit

voering der werken alsnog gelegenheid mögt aanbieden, alsdan, onder overlegging 

van een plan en omschrijving der te geven meerdere uitbreiding aan de kerk, tot dit 

Departement te wenden, ten einde daartoe de vereischte magtiging te verkrij

gen' 74. 

Reeds binnen enige dagen is het zover, en zijn de onderhandelingen met de Afge

scheidenen afgerond 75. De aankoop van een tweede extra perceel, nu voor 

ƒ 8000,- - ook al was dit volgens Van Toulon maar ƒ 6000,- waard - volgde twee 

maanden later lb. Het rijk gaat accoord, al moet De Pélichy hier andermaal consta

teren dat de eigenaren 'party getrokken [hebben] van het verlangen der betrokken 

R.K. Gemeente om gezegd pand te bezitten tot vergrooting harer kerk' 77. 

Op 15 oktober zendt men het gewijzigd plan naar het departement 78. Blijkens 
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St Augustinus, Interieur. Foto GAU, neg. C6.997-C. 

bericht van hoofdingenieur Tierens bestaat het 

enige verschil met het voorgaande plan daaruit, 

dat men nu in staat is de nieuwe kerk 'zoo veel 

meerdere wijdte en geëvenredigde hoogte te 

geven', waarmee deze beter aan de behoeften 

van de talrijke gemeente beantwoordt. Hij heeft 

dus geen bezwaren van betekenis. Zijn enige wij

zigingsvoorstel met betrekking tot het ontwerp 

betreft het idee om ook tegen de achtergevel 

steunberen aan te brengen 79. 

Inderdaad tonen de drie bewaarde ontwerpteke

ningen in zacht potlood - plattegrond, lengte

doorsnede en breedtedoorsnede, een opstand

tekening van de voorgevel is niet bijgevoegd 80 -

een veel minder langgerekte kerk. De breedte is 

nu weer op ca. 18 meter gebracht, zoals bij het eerste project; het aantal traveeën 

is weliswaar met zeven gelijk gebleven, maar de verdeling is anders: de tribunes 

beslaan nu slechts één 'travee' en zijn niet meer 'blind', maar bezitten in de zijwan

den (die als noviteit nu pilasters gekregen hebben, evenals de achterwand) een zelf

de rondboogvenster als de overige zes. De portico is in hoofdlijnen ongewijzigd, 

alleen zijn alle afmetingen automatisch naar verhouding tot de toegenomen breedte 

vergroot. Een klein, maar frappant verschil met het tweede ontwerp was evenwel, 

dat de breedte van het middelste intercolumnium één metope is toegenomen tot 

vier, waardoor het niet meer gelijk is aan die van de buitenste. En bovendien zijn 

waarschijnlijk, tenzij deze nog wel gepland, maar naderhand niet uitgevoerd zijn, in 

het jongste ontwerp de rondboogjes tussen de zuilen van de cupola achterwege 

gebleven. Later zou tenslotte het trapachtige onderstuk van de toren achter het 

fronton vervangen worden door een schilddak 81. 

Op 27 oktober 1838 keurt De Pélichy het plan eindelijk goed 82. Daarop kan met de 

bouw begonnen worden. Vreemd genoeg is niet overgeleverd wanneer en voor 

welk bedrag - zo überhaupt - de kerkbouw openbaar aanbesteed is, zoals gebruike

lijk zou zijn geweest. De mogelijke reden is, dat er zonder medeweten van het 

departement hoogstwaarschijnlijk fors met de begroting geknoeid is. Toen namelijk 

Stas' collega van de statie in het Dorstig Hartsteegje, Joannes Hartman, twee jaar 

later óók met een nieuwbouwplan op de proppen kwam, verklaarde hij in zijn brief 

aan de directeur-generaal, waarin hij om subsidie verzocht, dat zijn op ƒ 150.000,-

begrote project geenszins buitensporig was, omdat de kerk van Stas wel 

ƒ 200.000,- had gekost 83. En een paar maanden later schreef Vermeulen aan 
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Antonucci dat zijn protégé Hartman zich om zijn doel te bereiken wel keurig aan de 

regels hield, en 'ne fera pas une faux compte de ƒ 70.000 comme le Père Stas' M . 

Door De Pélichy geen bewijs van aanbesteding voor te leggen, hield Stas deze zaken 

uit departementaal zicht. 

In het licht van het voorgaande is het misschien begrijpelijk, dat ook over het toe

zicht van Rijkswaterstaat niets overgeleverd is. Maar de werkzaamheden werden in 

snel tempo uitgevoerd. De inwijding volgde dan ook reeds 10 september 1840 

door wijbisschop Van Wyckerslooth. 

De beoordeling 

De eerste moderne katholieke kerk van Utrecht bleef niet onopgemerkt. Van der 

Aa roemde in 1848 in zijn aardrijkskundig woordenboek façade, cupola en inwendi

ge als fraai 85, maar dat deed deze meestal als iets nieuw was. Ook volgens Allan 

acht jaar later bekleedde het bouwwerk 'onder de nieuwere gebouwen der stad, 

eene voorname plaats' 86, wat overigens snel het geval was, want zoveel van enige 

omvang en enige importantie werd er in die decennia, voorafgaand aan de grote 

stadsuitbreidingen van de latere 19de eeuw, in geen enkele Nederlandse stad 

gebouwd. 

Maar niet elke tijdgenoot dacht er zo over. Zo schreef in 1859 van J.van Liefland 87: 

Ongeveer een twintigtal jaren geleden sprak men reeds van mislukten kerkbouw in 

deze stad, waarmede de kerk der Paters Augustijnen aan de Jakobiebrug bedoeld 

werd, en hoewel wij het niet ontkennen mogen, dat deze kerk geenszins tot de fraaye 

kerkgebouwen van ons land behoort, is zij toch een statige en ruime tempel, die den 

kerkganger reeds bij het binnentreden tot eerbied opwekt; de grootste fout dezer kerk 

echter, haar uiterlijke vorm nu daargelaten, bestaat hierin, dat de invloed die de 

behoeften der cultus bij het ontwerpen van een kath. kerkgebouw op den architect 

moet uitoefenen, er als geheel vreemd aan is gebleven, hetgeen van den beginne af 

onoverkomelijke bezwaren voor hare opluistering van binnen heeft opgeleverd. 

De meest grondige kritiek verscheen evenwel vrijwel direct na de inwijding van 

onbekende hand in de Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant van 14 en 18 decem

ber 1840 88. De auteur, in wiens ogen de kerk door de overdadige decoratie van 

het inwendige meer weg had van een wereldse feestzaal dan van een sereen gods

huis, had op vele punten wat aan te merken. Om te beginnen meende hij dat het 

beter was geweest, indien men voor de portico een rijkere vorm van de Dorische 

orde had genomen; de gekozen Romeinse is veel te zwaar en te weinig elegant voor 

een zo verheven bouwwerk als een kerkgebouw, temeer daar zij ook al zo frequent 

bij gebouwtjes van een veel lagere rang toepassing vindt. Om dezelfde reden had 

men ook de zuilen van cannelures behoren te voorzien. De ingangstrap daarente

gen had wel wat minder verheven, dat wil zeggen lager, gekund, in die zin dat 'drie 
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treden voldoende waren geweest en minder 

kostbaar; want is men eenmaal in het gebouw, 

dan weet men niet of men boven den beganen 

grond is verheven, alzoo overbodig; en waarom 

veel te klimmen als het niet noodzakelijk is?'. De 

zuilen staan zo bovendien op een te hoog voet

stuk, en ofschoon dit bij de St. Augustinus nog 

niet zo dol is als bij het stadhuis alhier - in 1824-

30 door stadsbouwmeester J. van Embden van 

een nieuwe voorgevel voorzien - en dat van Rot

terdam, waar ze op zolder lijken te staan, is de 

hoogte van de pedestal gewoon teveel voor een 

kerk die direct aan de straat ligt in plaats van in 

een plantsoen. 

De keuze voor de twee vierkante hoekkolom-

men wordt als minder gelukkig beschouwd, om

dat zij zich eigenlijk net als de ronde hadden dienen te verjongen, wat men ook met 

de twee pilasters achter de laatste had moeten doen. Die had de architect overigens 

beter maar helemaal achterwege kunnen laten, omdat zij ook achter de vierkante 

ontbreken waar zij, nu zij wel als pendanten van de zuilen aangebracht zijn, eveneens 

als pendant hadden moeten optreden. Zeer slordig is voorts dat de gevel niet recht 

voor de kerk staat. Aan het ene uiteinde steekt de bakstenen zijmuur voorbij de 

gevel uit, terwijl aan het andere uiteinde de gevel voorbij de zijmuur uitsteekt. 

Ook de ongelijke intercolumnia worden bekritiseerd, daar zij tot gelijke deuren 

toegang geven, en het door het bredere middeninterval gesuggereerde onderscheid 

tussen hoofd- en zijdeuren zo niet consequent wordt volgehouden. So wie so is het 

ontbreken van een dergelijk centraal accent in de portalen onjuist, 'want aan alles 

behoort een hoofdingang te wezen'. De stukken kroonlijst boven de deuren zijn 

een vergissing, 'daar deze voor het afwerpen van den regen van de gebouwen dien

stig zijn', en men toch mag hopen dat het met zo'n ver vooruitspringend afdak als 

het aangebrachte fronton binnen in de portiek niet lekt. De drie rechthoekige 

ramen boven de drie deuren zijn zinledig - 'het is geen woonhuis!' - en bovendien te 

smal, daar hun breedte aan die der deuren gelijk moet zijn. 

Kortom, zo besluit de criticus zijn boutade inzake de voorgevel, 'alles doet ontwa

ren, dat men geen waar denkbeeld heeft gehad van eene peristijl te bouwen, noch 

den aard van dezen hoogen bouwtrant te gevoelen'. Om vervolgens zijn betoog 

voort te zetten met een beschouwing van de toren, waarbij van Zochers prestatie 

evenmin veel heel blijft. 

THOMAS H. VON DER DUNK DE ST. A U G U S T I N U S AAN DE O U D E G R A G H T 



Oud-Utrecht 

Eerste fout: de kroonlijst van de voorgevel had aan de zijgevel tenminste zover 

doorgetrokken moeten worden als de toren diep is. Het had toch de opzet moeten 

zijn om portaal en toren als een samenhangend geheel te presenteren, voorafgaand 

aan de eigenlijke kerk. Nu lijkt het op de gevel van een burgerhuis. Tweede fout: de 

toren rust op een naar verhouding veel te brede voet, alleen om de hele breedte van 

het fronton te omvatten, wat een idiote materiaalverspilling betekent. De getrapte 

opzet van die voet is daarbij zonder meer dwaas. Bovendien rust hier een stenen 

toren uit zuinigheid op een voet van hout, en dat is apert fout. Derde misser: de 

toren is te gedrukt met het oog op optische vertekening, enerzijds door het ontbre

ken van allerlei tussenstukjes die de afzonderlijke delen - kubus, cilinder, koepel -

van onderaf gezien duidelijker van elkander hadden doen onderscheiden, anderzijds 

doordat deze hoofddelen stuk voor stuk rijziger hadden moeten zijn, zo had bijvoor

beeld de kubus een paar meter hoger, en de koepel niet halfrond maar elliptisch 

moeten zijn. Op de bouwtekeningen oogt het ongetwijfeld allemaal best aardig, maar 

wie bij het maken van een plan het aanzien na realisering buiten beschouwing laat, 

maakt brokken. Tot slot de vierde fout: de zuiltjes van de cupola zijn veel te spichtig 

in relatie tot de openingen; men had ze moeten verdubbelen. Nu heeft het geheel 

teveel weg van een papegaaiekooi waarvan het gaaswerk ontbreekt. 

Al met al was deze kritiek zowel vriendelijker van toon als vernietigender van 

inhoud dan die, welke - meer voor het oog van de architectonische natie - in 1845 

Dansdorp met een min of meer classicistische soortgenoot van de St. Augustinus, 

namelijk zijn Haarlemse St. Josephkerk ten deel viel. De beoordeling van de Friese 

verkondiger van het neogotisch evangelie, Servaas de Jong, in de Bouwkundige Bijdra

gen leidde tot een korte polemiek tussen laatstgenoemde en de ontwerper, omdat 

ook De Jong van zijn slachtoffer meende dat deze van het classicisme niet bijster 

veel begrepen had 89. 

Het kastekort 

De voorspoedige bouw had overigens toch een klein staartje. De onkosten bleken 

ernstig tegen te vallen, en het kerkbestuur belandde in diepe schulden. Derhalve 

verzond het 15 december 1840 een rekest aan de koning, waarin om bijstand ver

zocht werd. Ondanks alle betrachte zuinigheid zijn de kosten 'de raming zeer verre 

te boven gegaan', ten gevolge van duurdere fundamenten en andere onvoorziene 

tegenspoed, totaal voor nagenoeg ƒ 40.000,-. Niets rest hen nog dan hoop op sub

sidie, 'en deze hoop zal wel niet verijdeld worden, indien Uwe Majesteit de goed

heid gelieve te hebben in aanmerking te nemen, dat gewoonlijk tot het bouwen van 

bedehuizen toelagen worden verleend, zoo uit 's Rijks als Provintiale kassen, en de 

supplianten daarvan tot heden verstoken zijn' 90. 

Maar het beroep is tevergeefs. Het stadsbestuur, dat als eerste commentaar mag le-
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veren, is onverbiddelijk. Bij KB was indertijd bepaald dat er alleen toestemming ge

geven werd voor de bouw mits deze buiten bezwaar van het Rijk geschiedde. Daar

om zijn er geen termen voor het verlenen van subsidie. Men was al voor aanvang 

van de bouw met deze clausule bekend, 'en alzoo had men daarop behooren be

dacht te zijn, bij de verwezenlijking van het plan tot daarstelling der kerk en gevol-

gelijk zijne berekening zóó had moeten maken, dat men niet naderhand zijne toe-

vlugt zoude moeten nemen tot eene aanvrage waarvan hier de reden is, en aan 

welke thans en in de gegevene omstandigheid te voldoen, wij, om der gevolgen 

wille als Hoogstbedenkelijk beschouwen'91. 

Hooguit zou men, omdat de funderingskosten, m.n. die voor de toren, met ca. 

ƒ 6000,- tot ƒ 7000,- buitengewoon hoog geweest zijn, en deze niet van te voren te 

voorzien waren, daarin enigszins tegemoet kunnen komen. Gouverneur F. van de 

Poll, die de inmiddels overleden Van Toulon opgevolgd was, ondersteunt deze sug

gestie n. Maar zelfs op dit punt is De Pélichy in zijn antwoord van 19 maart 1841 

onverbiddelijk: men had zich verplicht om buiten bezwaar van het Rijk in alle kosten 

zelf te voorzien, ook als deze de raming mochten overtreffen. Men dient dus zelfde 

nodige middelen op te sporen 93. 

Men moest het geld derhalve ergens anders vandaan halen. En daarvoor bestond 

inderdaad een middel, dat tot dusver tevergeefs beproefd was. Want één kwestie 

was op het moment dat de bouw gestart was, nog onopgelost gebleven: wat te 

doen met de oude kerk. Dit zou evenwel een zeer slepende zaak worden. Het 

levert dan ook voldoende stof voor een apart opstel. 

Bijlage 

'De nieuw gebouwde St.Augustinuskerk te Utrecht', artikel uit de Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant, 14 en 18 december I 840. 

Eerste deel, gepubliceerd 14 december 1840 
In de bijeenkomst der opening van het Instituut der Britsche Architecten maakte graaf de Grey de wijze aanmerking, dat »deze maatschappij 

is opgerigt geworden tot de beoefening eener kunst, die alleen begrepen en naar eisch gewaardeerd kan worden door degenen, die haar 

tot het voorwerp huner vlijt gemaakt hebben«; en het ware te wenschen, dat het algemeen met overtuiging zoo dacht, of deeze weten

schap tot het voorwerp hunner vlijt had gemaakt en nog maakte, alvorens deszelfs goed of afkeuring over deze hooge kunst te kennen 

te geven, waardoor het oude spreekwoord zoo wordt bewaarheid, dat »die aan den weg timmert wordt beregt« of wel die zal daarover 

alle soort van onverstand ondervinden, zoo wel in lof, als verwerping! 

Daar wij bij degenen behooren, die deze kunst tot het voorwerp hunner vlijt hebben gemaakt, zoo zullen wij het ons tot pligt rekenen, 

beoordeelingen in het vak der kunsten te ondernemen, om eenmaal, zoo zulks mogelijk is, een einde te maken aan het dagelijks goed of 

afkeuren door het algemeen of vermeende kunstkenners, die altijd van smaak spreken en echter de dagelijksche gevoelens der mode 

volgen, hetwelk eigenlijk hunne smaak is, en alzoo bij de week veranderen, te meer omdat bijna alles, wat tegenwoordig gebouwd 

wordt, maar wordt voltrokken, terwijl men slechts een stroom van praatjes en gevoelens heeft door te staan, zoo doende is het afge-

loopen, en men blijft over het ware van de zaak altijd onkundig, daar niemand zich bijna waagt deze kunst op eene klassische wijze met 

grond te beoordeelen en te staven, en alzoo de navolging daarvan te toetsen in hoever het gebouwde al of niet gezag zal hebben beko

men, dat helaas onherroepelijk te bejammeren is, dewijl sulks bijna altijd bij de voltooijing plaats heeft en zulke zaken alsdan of tot roem, 

of tot schande van land en stad verblijven en bij gevolg de stempel der beschaving zal zijn. 

Wi j hebben voor de volgende beoordeeling alle kunstwoorden (Techniek) zoo veel mogelijk vermeden, om dezelve voor het algemeen 

meer bevattelijk te maken, hetwelk elk bij een weinig oordeel en gezond verstand, uit de natuur der zaak, ligt zal kunnen begrijpen, en 

alzoo tot nut kan verstrekken. Wij verklaren, dat al de kritiek, die hier is gebezigd, niet die van ons eigendunken zal zijn, maar alleen de 
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stem is van die mannen, welke een' Europeschen roem en gezag hebben verkregen. 

De keus van Romeinsch dorische orde voor een Christelijk kerkgebouw is niet te verwerpen, maar wij voor ons, zouden als dan de rijk

ste van deze orde daarvoor hebben gekozen, waarvoor er nog velen met het grootste gezag bestaan, daar deze de zwaarste van alle is 

in die orde, en welke ook aan vele gebouwen zijn gebruikt en mogen gebruikt worden, welke verre beneden het doel zijn, als waarvoor 

het gebouw zijne hooge bestemming heeft, redenen waarom wij de kolommen gekanaleerd, de profilen van bazement en kapiteel uit 

den meer verfijnde of edeler vorm voor dit gebouw hadden gewenscht. Dat de verhoogde grondslag der kerk, hier op smalle wegen en 

geen grooten afstand, met drie treden voldoende waren geweest en minder kostbaar; want is men eenmaal in het gebouw, dan weet 

men niet of men boven den beganen grond is verheven, alzoo overbodig; en waarom vee! te klimmen als het niet noodzakelijk is? De 

natuurlijke grondslagen geven overal den aard der behoeften te kennen, of wel gezigtkundig [- optisch] beoordeeld, zullen de groote 

afstanden der gebouwen van de wegen enz. naar derzelver afstanden verhooging van grondslag vorderen, hetwelk de zoogenaamde voet 

voor het gebouw zelve is voor elke berekende omstandigheid, hetwelk duidelijk te zien is, dat niet is gedaan, bij voorbeeld aan het 

Stadhuis van Rotterdam, dat van Utrecht, enz. alwaar tot het uiterste is overdreven en met regt daarvan kan worden gezegd: »dat de 

kolommen op zolder staan« waar uit volgt, dat die voet nimmer hooger zal zijn in bijna alle bekende monumentale gebouwen in Europa, 

tenzij er meer overwegende redenen daarvoor hebben bestaan. 

De tusschenruimte der kolommen, welke hier engelijk is genomen, is geoorloofd, maar alleen wanneer de hoofdingang alleen in de mid

den is bepaald, en de doorgang meerdere ruimte geeft voor de hoofdingang, hier is zulks verward zamengesteld, want al de deuren zijn 

even groot, hetwelk niet mag zijn, want aan allen behoort een hoofdingang te wezen, en deze is hier meer dan de helft te klein, en wan

neer men den regel daarvoor van den grooten Serlio' niet geheel wil volgen, waarom dan de duizende voorbeelden, welke bestaan, niet 

geraadpleegd, dat trouwens hoog noodig ware geweest en duidelijk is gebleken bij het voltooijen, zoodat de kroonlijsten met verstek

ken alleen boven den middeningang kon komen, maar niet op de zijdeuren, waarvoor men alstoen eene doorgaande kroonlijst heeft 

aangebragt en voor de pijlasters heeft weggezaagd, hetwelk dus op deze wijze geheel onzin is; - en nog bovendien wat meet eene door

gaande kroonlijst daar beduiden, of welk effect kan dezelve daar aanbrengen, daar deze voor het afwerpen van den regen van de gebou

wen dienstig zijn, hetwelk daar geen plaats kan hebben, en wat meer is, de benaming van deze lijst bewijst reeds genoeg waar dezelve 

geplaatst moet worden, daar deze kroont, en bij gevolg boven aan een gebouw te huis behoort. 

De drie glasramen (want zoo moet men dezelve noemen, met lofwerk, enz. en dat achter eene strenge Dorische orde, het is geen 

woonhuis!..) zijn veel te klein en moeten de breedte van de openingen der deuren hebben en zonder architraven, omdat het alleen ope

ningen moet voorstellen (zonder openingen was beter) welke zoo zulks goed ware begrepen met stukken spiegelglas of onzigtbare glas-

roeden hadden behooren te zijn gesloten. 

De keus van deze orde met vierkante hoekkolommen behoort tot de moeijelijke, omdat de ronde kolommen van boven een zesde dun

ner moeten zijn dan van onderen, en de vierkante hier te lood opgaan en bij gevolg van boven niet in eene lijn komen zoo al hier het 

geval is, en tegen alle regelen der kunst aandruischt; het ware beter geweest de hoekkolommen mede op die wijze te verminderen, vol

gens het gevoelen van de meeste beroemde bouwmeesters, als ook de pijlasters daar achter, die echter beter waren van niet te zijn aan

gebragt, daar deze toch in de hoeken niet zijn herhaald, en in dit geval er zijn moesten; daarbij moeten wij verwonderd vragen, wat die 

opgaande hoek of sprong achter de vierkante hoekkolommen beduidt en zoo maar op het bassement en tegen de kapiteel dood loopt, 

als ook de tweede snijding in den zijmuur, welke noch zin, noch stut heeft, maar eene onkunde verraadt, die onvergeeflijk is, zoo ook 

dat de geheele voorgevel niet juist tegen het kerkgebouw aansluit, maar aan den eenen kant terug en aan de andere zijde voorbij den 

kerkmuur springt - en verder dat het architraaf of legbalk op de kolommen nu alles breeder als de bovenkant der kolom een soort van 

plaffon maakt, dat ongeoorloofd is zoo zamentestellen, want daar is men geheel vrij geweest om den regel te volgen die de natuur zelve 

aan de hand geeft; want legt over de kapitelen eene balk en laat aan de balk boven de kapitelen een idem balk, die tot den muur van het 

gebouw doorgaat, zoo zal men, door daar eene vloer overteleggen, van zelve drie hooge piaffons krijgen, ten minste zoo diep als de balk 

dik is en dat is het minste wat men mag nemen; - maar hier had een architraaf en fries en waterlijst in elke kaisson of afdeeling zijne volle 

hoogte moeten hebben en op elk dezer plaffonnen een groote rozet verheven de dikte der waterlijst, of ander ornament, moeten zijn 

aangebragt, maar geen plaffon met smalle bandjes en lofwerk zoo plat als voor eene gewone zaal. - Ook de architraven moesten aan den 

onderkant met afdeelingen in verdiepingen en lofwerk zijn versierd. - en dat alles doet ontwaren, dat men geen waar denkbeeld heeft 

gehad van eene peristijl te bouwen, noch den aard van dezen hoogen bouwtrant te gevoelen, daar zulks duidelijk blijkt van alles aldaar 

wit voortestellen, hetwelk onzin is. Want elk mensch zal begrijpen, dat wanneer men op de kolommen eene doorgaande balk legt of 

stukken Breemersteen, dat dan zoowel de voor als onderkant van dien balk of steen, dezelfde natuur is en blijft, en hier de voorkant 

Breemersteen en de onderkant wit...! dus onnatuurlijk; bijgevolg had het plaffonwerk van het portaal geheel van Breemersteen gebouwd 

zijnde, moeten zijn voorgesteld, als ook de kapitelen, welke hier blaauwe steen is met zwarte bandjes, enz., dat hoegenaamd geen zin 

heeft en alleen de keuze van wansmaak is. 

Tweede deel, gepubliceerd 18 december 1840 

Verder merken wij aan, dat de kroonlijst, fries en architraaf der voorgevel had behooren omtegaan tot zoover de bekisting van den 

toren op het dak op alle afstanden zigtbaar is, omdat de bedoeling van het voorportaal en toren één geheel moet voorstellen, dat voor 

de kerk ligt, en alzoo geene lijst op den hoek om karnissen als aan een burgergevel, - dat het frontespies en het geheele hoofdgestel van 

steen had behooren te zijn, om zelfde werk te hebben. 

Nimmer hadden wij den voet van den toren, zoo ais deze hier moet heten, over het geheele dak van het fronton geworpen, alleen om 

met den vierkant van het fries der gevel strooken; - waarvoor zoveel sprong? hetwelk een ligchaam maake dat alles verdringt, en dat 

met zoo veel lijstjes en bandjes, dat alles vlak had behooren te zijn; dat deze voet te veel sprong heeft, bewijst, wanneer men dezelve op 

zijde ziet, alsdan ziet men, dat de achter zijde van den toren beter geproportioneerden voet heeft dan voor en opzijde - en naar onze 

meening kunnen deze bekistingen om derzelver groote sprongen nimmer het denkbeeld voeden, dat dezelven tot eenen natuurlijken 

voet des torens kunnen dienen en wanneer wij deze van steen denken te zijn, zoo als die voorstelt, vervat deze gedachte door de onna

tuurlijke dragt der sprongen, welke geene loodlijnige of gewelfde drag hebben; - maar nog eens, waarom deze voeten niet van steen 
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gemaakt, daar het duidelijk blijkt dat het eerste gedeelte des torens van steen moest zijn, en om dit kleine gedeelte van steen te beko

men van uit den waterstand der gragt is opgemetseld met zeer groote kosten, en waarom, omdat dat stukje van het gebouw steen 

moest zijn en eenen steenen toren moet heeten, daar het verdere in omvang alles meer dan drievierde hout is, neen! wanneer dan 

zooveel houtwerk uit economie (zoo als zulks zal worden genoemd en wij op verre na niet eens zijn, en het tegendeel vermeenen te 

kunnen bewijzen) wordt aangebragt, dan had de klokketoren even zoo goed van hout en eene enorme kosten bespaard kunnen zijn, 

daar de klokkestoelen, zoo die door deskundigen worden gemaakt, gelijk de ouden zulks meesterlijk hebben verstaan, even goed op het 

regtstand van het gebouw kunnen dragen, zonder eenige behoefte te hebben aan een steen omkleedsel en alzoo hier alleen keuze is 

zonder doel - en verder had alsdan nog het regtstand des torens van Breemersteen of Goudsche klinkers behooren te zijn gemetseld, 

om alles eene kleur te geven, en dat kakelbont rood niet in de geheele voorgevel moeten zijn - en nog minder voor de pilasters, welke 

zeker van denzelfden steen of kleuren moesten zijn als de kapitelen, welke nu door den afstand alleen schijnen te zweven en het omge

keerde effect doen van de kapitelen van de gevel. - Zoo ook had deze steenen toren, om de welstand te verkrijgen, zeker twee ellen 

hooger moeten zijn, als ook op het vierkant zeker een el meerder hoogte voor het voetstuk van het ronde gedeelte des torens, met 

trapsgewijze verminderingen aangebragt, alsdan had men op alle afstanden het beginsel of basementen der kolommen gezien en alles 

meerdere rijzing verkregen, alsmede had op de ronde kroonlijst een plint moeten zijn, alvorens het koepeldakje te beginnen, en niet 

dadelijk op de lijst, zoo als hier zonder smaak is bewerkt en bovendien had de koepel eene elliptische (langwerpigronde) vorm moeten 

hebben, hetwelk overbekend is voor de zamenstelling der koepeldaken; en op deze koepel had mede eene kleine verhooging moeten 

zijn, goed zigtbaar op alle afstanden als voet voor het kruis, enz., hetwelk in een gesneden vorm zoude moeten zijn; - dit een en ander 

doet zien, dat het optische bij het ontwerpen van dit plan in het geheel niet is in acht genomen en zulke ontwerpen, bouwkundig voor

gesteld, welligt voldoen, maar bij de uitvoering zich immers nimmer alzoo blijven vertoonen, en men verpligt is zoodanige ontwerpen 

naar de plaats en afstanden die bestaan behoorlijk in perspectief te bewerken, alsdan kan men oordeelen of zulks het gewenschte effect 

zal doen hetwelk men verlangt, en men vermeende dat in het bouwkundige plan zouden bestaan - en zonder dat is het niet mogelijk 

zeker te zijn van eenen goeden uitslag; want als het gebouwt is, ja dan ziet men de gebreken, maar te laat - het is bijna een algemeen 

gebrek, dat velen die bouwen, zulks achterwege laten, om de zeer eenvoudige reden, dat zij deze hooge wetenschap niet grondig ken

nen noch kunnen toepassen. 

In de verdeeling van de acht kolommen voor de koepel, welke hier Corinthische orde schijnt te wezen, zijn de tusschenruimten veel te 

wijd, en hadden in dit gegeven geval op elke afdeeling twee moeten geplaatst zijn, om het ijle en het weinig solide voor het oog te bevre

digen, hetwelk een ieder kan beoordeelen, want als men het ongelukkig geplaatste zwarte hek tusschen de kolommen zich voorstelt 

doortegaan tot boven aan het architraaf zal het het ligtewerk van eene papagaai kooi aanduiden; - beter ware het geweest de kolommen 

drie vierde sprong te geven uit het regtstand van portiques, en alzoo zoude alles meer eenheid met het zware der voorgevel hebben 

bekomen. Deze geheele beoordeeling is met het doel, om den geest van het werk, zoo als het daar is voorgesteld, te behouden, daar wij 

anders alles, wat op het gebouw staat, afkeuren, als zijnde zonder smaak gedacht, en niet bij het front behoorende; dit gevoelen is gel

dende, al konde men vele dergelijke zamenstellingen van dien aard bijbrengen, want deze zouden eene gelijke beoordeeling moeten 

ondergaan, en die meestal bij ons overbekend zijn. 

De omvang van het gebouw zal wel niet vatbaar zijn voor strengere beoordeeling van de daaraan gegevene proportie, want bij deze 

bouw op beperkte terreinen moet men bezigen wat men heeft, dat trouwens aan den bouwmeester het onaangenaamste is van bijna 

nimmer in steden voor de grondontwerpen vrij te zijn. 

Voor het overige is alles inwendig zoo gevolgd naar bekende localen van dien aard in korte jaren in ons land gebouwd, dat wij die met 

meerdere of mindere gebreken hier herhaald vinden, als: de kolommen en pijlasters op zulk eene hoogte te plaatsen, en dat alleen op 

een voetstuk zonder de minste bouwkundige lijnen aangeduid, enz. - Zoo vragen wij ook, en welligt de gansche gemeente, waarom zoo 

veel lofwerk in het plaffon, bestaat de schoonheid van een locaal in de versieringen of in de goed geëvenredigde gedaante' Dat men deze 

vraag slechts op den mensch toepasse en elk zal het antwoord gevoelen. - In één woord, wanneer men de plaats van het altaar bedekt, 

zal niemand het voor die plaats houden, waar de geloovigen zich voor den Allerhoogste buigen, maar in eene zaal vermeenen te zijn tot 

gezellige genoegens bestemd - en het is als of men dezen indruk heeft gevoeld en later getracht geheel weg te nemen, daar van de 

tombe af te rekenen tot aan het gewelf, wij weten niet regt hoeveel malen, het geheiligde teeken van Christus is aangebragt.,.! In één 

woord, eene zamenstelling, die daar niet te huis behoort en niet alzoo had behooren te zijn. 

Alle verdere beoordeeling over het al of niet breeder moeten zijn van het kerkgebouw, dewijl de ruimte daarvoor bestaat, zullen wij 

daarlaten, daar al het verdere veelal door eene Commissie voor den bouw wordt geregeld, hetgeen welligt hier ook het geval heeft kun

nen zijn; welke maatregelen van voorzorg meestal ellendig uitvallen daar dezulken bij de verkiezing of in den loop der omstandigheden 

zelfs beginnen te gelooven kennis van zaken te hebben en hunne gevoelens met of zonder eigenbelang doordringen. Wij behouden aan 

ons hierop terug te komen, aangaande den aard en volvoering van het boven bedoelde kerkgebouw aan het algemeen gebruik te toet

sen in hoeverre het belang van de gemeente al of niet door de Commissie van dezen bouw is volbragt. 

En hiermede zullen wij voorloopig besluiten met de verzekering, dat wij zullen voortgaan met al datgene streng te beoordeelen, hetwelk 

in dien stijl of smaak mocht worden gebouwd, hetwelk tot blijvende monumenten in ons vaderland en stad zouden ontstaan, waarna de 

bekwaamheden onzer eeuw in dat vak door elk deskundige zoude worden beoordeeld; als of al zoodanige gebouwen in dit tijdvak de 

standaard der bouwkundige bekwaamheden in ons land zoude zijn, en met regt door het nageslacht daarvoor zoude worden gehouden, 

waardoor de zorg voor het goede dezer zaak zal vermeerderen, door zich meer te bekwamen in al de vakken van kunsten en weten

schappen, welke onafscheidelijk tot de edele bouwkunde behoort en met de klassieke kunstwereld zich bekend te maken, en daardoor 

te gevoelen, dat het niet genoeg is alleen voor behoeften materialen te bezigen, maar om dezelve aan te wenden en te trachten het ware 

gedaante schoon (om zich eens tegen de gevoelens van Camper" uit te drukken) te vormen; en alsdan ook mede te arbeiden aan de zoo 

nuttige kritiek, zoodat wij daardoor dan zeker ook leerende geleerd zullen worden, want de wrijving geeft de vonk. 

* Sebastiano Serlio ( 1475-1555), vooraanstaand architectuurtheoreticus uit de Italiaanse renaissance. 

** Petrus Camper (1722-1789), geneeskundige en natuuronderzoeker, tevens vooraanstaand kunstgeleerde. 
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Verklarende woordenlijst van bouwkundige termen 

absis overwelfde, meest halfronde koornis, die de kerk aan de altaarzijde afsluit 

ante uit de antieke architectuur overgenomen vierkante wandpijler op de hoek van een voorgevel 

architraaf onderste balk in het hoofdgestel 

cannelure meest van boven tot onder doorlopende verticale groef in zuilen, die dient om het zonlicht te breken 

Composiete orde uit de Romeinse tijd stammende combinatie van de Ionische en Korinthische orde 

cupola klassiek vormgegeven koepeltorentje op de voorgevel van een kerk 

distyle-in-ante portico met twee zuilen tussen de anten 

Dorische orde de eenvoudigste van de drie Griekse zuilenordes, met vrijwel onversierd kapiteel 

frontispice zie fronton 

fronton driehoekige gevelbekroning met flauwe hellingen, meest ter afsluiting van een rij zuilen of pijlers met hoofdgestel 

galerij door zuilen of pijlers gedragen verdieping boven de zijschepen, ter weerszijden van het middenschip, of over een 

gedeelte van het middenschip 

halfzuil zuil die ongeveer ter halver dikte voor een muur of pijler uitspringt 

hoofdgestel het naar speciaal klassiek voorschrift gelaagde, uit horizontale balken opgebouwde lijstwerk dat op een rij zuilen of 

pijlers rust 

intercolumnium de tussenruimte tussen twee zuilen 

Ionische orde de middelste van de drie Griekse zuilenordes, waarvan het kapiteel zich door grote voluten onderscheidt 

koor priestergedeelte van een kerk, waar het hoogaltaar staat, meest in het oosten tegenover de hoofdingang gelegen 

Korinthische orde de hoogste van de drie Griekse zuilenordes, waarvan het kapiteel zich door acanthusbladeren onderscheidt 

metopen de rechthoekige vakken tussen triglyphen in een Dorisch fries 

pedestal voetstuk van een zuil of pijler 

pediment zie fronton 

peristyle zie portico 

pilaster uit de wand stekende vierkante muurpijler met kapiteel en basement van een klassieke orde; feitelijk projectie van 

een zuil in het platte vlak 

portico zuilengang voor de ingang van een kerk 

portico-in-ante zuilengang waarvan de uiteinden niet gevormd wordt door vrijstaande ronde zuilen, maar door vierkante wandpij-

lers, vaak in het verlengde van de zijmuren 

postament voetstuk van een zuil of pijler 

schilddak rechthoekig dak zonder eindgevels, waarvan de vier schuine zijden in een daknok samenkomen 

schip het voor leken bestemde rompgedeelte van een kerk tussen ingang en priesterkoor 

travee ruimtecompartiment tussen twee opeenvolgende zuilen of pijlers in de lengterichting van een kerk 

tribune zie galerij 

triglyphen door twee of drie vertivale inkervingen gekenmerkte, op regelmatige afstanden van elkaar geplaatste versieringen 

in een Dorisch fries 
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Noten 

1 Tot dusverre is nooit enigermate uitgebreid onderzoek gedaan naar de bouwgeschiedenis van deze kerk. Hulzen, Van, 1985, I 15-

I 16, beperkt zich tot een paar summiere feiten. Het relevante gedeelte van Rientjes, 1914, 205-236, behelst naast een statiege

schiedenis vooral een beschrijving van het uiteindelijke gebouw en de inventaris, waarbij voor het eerste vermoedelijk slechts van 

kerkelijke, niet van overheidsarchieven gebruik is gemaakt. Hetzelfde, ditmaal zelfs opvallend summier over de kerkbouw van 

1840: Meijer, De, 1986, aldaar slechts 33-35. 

2 Ook over deze Zocher, de jongere broer van de bekende tuinarchitect Jan David junior ( 1791 -1870), geboren 14 november 1797 

te Haarlem en overleden 18 november 1863 te Utrecht, waar hij toen sinds lang als architect gevestigd was, is weinig meer bekend 

dan dat hij twee kerken (buiten de St. Augustinus de Grote Kerk van Hoorn, waarover later meer) en enkele buitenplaatsen bouw

de, alsmede verantwoordelijk was voor de plantsoenaanleg op de stadswallen in diverse steden. Zie - als meest recente bron (!) -

het kunstenaarslexicon van Thieme-Becker, dl. XXXVI, 542. 

3 Gegevens ontleend aan Rosenberg, 1972, catalogusgedeelte, 113-160. 

4 Zie: Evers, 1941,39. 

5 Vgl. o.m. Jonge van Ellemeet, De, 1947, 145-146. 

6 Meijer, De, 1986, I I . 

7 Meijer, De, 1986, 17. 

8 Daarover naast Rientjes, 1914, 211 -214; en Meijer, De, 1986, 22-25, vooral uitvoerig Meijer, De, 1981, 276- 313. 
9 Geciteerd naar Meijer, De, 1986, 24. 
10 Meijer, De, 1981,296-297. 

11 Lommei, Van, 1880, 101. 

12 Smeets, 1913, 142; Meijer, De, 1986, 30. 

13 Zie bericht in De Godsdienstvriend, IX ( 1822) 146. Over de kerk: Rooyen, Van, 1912, XXIII-XXXV; Jong, De, 1958, 10-14. Over de 

oorspronkelijke oriëntatie bestaat verschil van mening. Volgens Rientjes, 1914, 90-91 ; en Meijer, De, 1986, 30 - beide zonder nade

re argumentatie - kreeg de kerk al in 1822 zijn ingang naar de Heerenstraat; maar volgens Hoogland, 1881, 212; Rooijen, Van, 

1912, XXIX; en Jong, De, I 958, 12, kwam deze pas bij een verbouwing in 1848 tot stand, toen men de richting van de kerk omge

draaid zou hebben. Een opmerking in de brief van een zekere J. Ooms Ezn. aan een helaas anonieme weledelgestrenge heer, dd. 

14-2-1841 (GAL), PASA, 2) schijnt er echter op te wijzen dat deze omkering al voor de overname van de oude kerk door de secu

liere pastoor J. Hartman was geschied, en ook de gevonden plattegrond van het vergrotingsplan, dat vervolgens in 1841 in 

opdracht van de laatste vervaardigd werd (bijlage bij brief G aan DG, 29-7-1841 no. 10, ARA, RKE 531 : 3 1-7-1841 no. 2005/5), 

wijst daar op. 

14 Scheltema, 1828, 44. 

15 Meijer, De, 1981, 301. 

16 Geciteerd naar Meijer, De, 1981, 302. 
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23 BriefGaanAP, 6-1-1837 no. 8, RAU, PB 5828. Ook in: RAU, APS 1063. 

24 Brief DG aan G, 16-12-1836 no. 3006/21, ARA, RKE 476. Ook in: RAU, PB 5827: 19-12-1836 no. 7. 

25 Zie brief VS aan AP, 26-1-1837 no. 1220/93, RAU, APS 2564 en RAU, APS 1050: 28-1 -1837 no. 95/49. Zie ook brief AP aan P, 29-

1-1837, no. 706/43, RAU, APS 1085; ook in: GAU, PASA, 100. 

26 Brief Rademaker aan AP, 4-2-1837, RAU, APS 1076. 

27 Brief Rademaker aan AP, 22-2-1837, RAU, APS 1076. 

28 Brief AP aan G, 22-11 -1837 no. 192, RAU, PB 5838: 24-11 -1837 no. 4. Ook in: RAU, APS 1070. Vgl. ook brief AP aan DG, 2-12-

1837 no. 195, ARA, RKE 488: 4-12-1837 no. 2965/18. Ook in: RAU, PB 5838: 29-1 I -1837 no. 3; RAU, APS 1070. 

29 Gedr. circulaire van P, mrt 1837, GAU, PASA, 100. 

30 Brief P aan ?, 11-4-1837, ARA, RKE 482: 30-6-1837 no. 1471/7. Ook in: RAU, PB 5833: 28-6-1837 no. 11. 

31 Nogsteedsin ARA, RKE 482: 30-6-1837 no. 1471/7. 

32 Over deze kerk recentelijk: Dunk, Von der, 1993, 83-91. 

33 Vgl. foto bij Wilde, De, 1988, 30. 

34 Vgl. daarover: Dunk, Von der, 1992, 1-14. 

35 Vgl. Dunk, Von der, 1988a, 5-7. 

36 Afgebeeld bij Tillema, 1967, 330. 

37 Afgebeeld in Plantenga, 1936, 41 3-436. 

38 Daarover Boschma, 1962, 455-457. 

39 Mogelijk bevond zich daaronder de provinciale hoofdingenieur van Rijkswaterstaat, J.A. Blanken, tenzij deze pas later door Van 

U U THOMAS H VOS DER DUNK D E ST. AUGUSTINUS AAN DE OUDEGRACHT 



Toulon zelf om advies gevraagd is. In brief G aan DG, 28-6-1837 no. I I , ARA, RKE 482: 30-6-1837 no. 1471/7 (ook in: RAU, PB 

5833) wordt gemeld dat de hoofdingenieur geen overwegende bezwaren tegen het voorliggende plan heeft, behalve dat het plan 

zonder extra kosten voor enige 'vereenvoudiging en vervraaying tevens vatbaar scheen'. Omdat enerzijds in de daaraan vooraf

gaande twee maanden m.b.t. deze kerk geen brieven tussen gouverneur en hoofdingenieur gewisseld zijn, zodat een eventueel 

advies van de laatste aan de eerste mondeling geschied moet zijn, en anderzijds de door B. en W. geraadpleegde 'deskundigen' ner

gens nader gespecificeerd worden, is het zeer wel mogelijk dat zich onder de laatsten ook de hoofdingenieur bevond. Gebruikelijk 

was overigens dat de gouverneur hem raadpleegde en niet de burgemeester. Op de vergadering van de commissie van fabricage 

van 22-4-1837, waarin het advies van het stadsbestuur werd opgesteld, waren overigens slechts de wethouders Van Musschenburg 

en Nipoen, en het raadslid Leyssius aanwezig; zie: Notulen Kommissie van Fabrikage l835-'39, 1837: p.27-28, GAU, B&W 390. 

40 Brief B&W aan G, 2-5-1837 no. 16, RAU, PB 5832: 10-5-1837 no. I I . Ook in: GAU, B&W 94: deel 1837 mei/juni, bijl. no. 16. 

41 Brief DG aan AP, 17-7-1837 no. 1649/8. ARA, RKE 483. Ook in: RAU, PB 5834: 19-7-1837 no. 5. 

42 Brief KB aan B&W, 7-10-1837, ARA, RKE 486: 3 I -10-1837 no. 2574/3. Ook in: RAU, PB 5837: 13-10-1837 no. 10; GAU, B&W 94: 

deel l837sep/okt, bijl. no. 152. 

43 Vgl. bijgevoegde taxatie van meestertimmerman A. Limbeek en meestermetselaar P. Maas dd. 28-10-1837, ARA, RKE 486: 31-10-

1837 no. 2574/3. 

44 M.u.V. de pentekening van de plattegrond - thans in de Topografische Atlas van het ARA ondergebracht (RK-ARA-2e Afd-1838-3 

GF 88377) - nog allen in ARA, RKE 486: 3 I -10-1837 no. 2574/3. 

45 Daarover: Elzinga, 1979, I 11-112. 

46 Vgl. over Zochers Hoornse kerkfront: Dunk, Von der, 1989a, 13-14. 

47 Daarover Looyenga, 1990, m.n. 45-49. 

48 Daarover Uil, 1988, 13-17. Zie ook: Keikes, en Rosenberg, 1971, 52-57. 

49 Brief B&W aan G, 9-10-1837 no. 153, RAU, PB 5837: 13-10-1837 no. 10. Ook in: GAU, B&W 94: deel 1837 sep/okt, bijl. no. 153. 

50 Brief G aan DG, 28-10-1837 no. I, ARA, RKE 486: 31 -10-1837: no. 2574/3. 

51 Brief DG aan G, 8-11 -1837 no. 2675/12, ARA, RKE 487. Ook in: RAU, PB 5838: 13-11 -1837 no. 10. 

52 Ibidem. 

53 Brief G aan DG, 20-12-1837 no. 14, ARA. RKE 488: 21 -12-1837 no. 3132/8. Ook in: RAU, PB 5839. 

54 Brief AP aan G, 22-11 -1837 no. 192, RAU, PB 5838: 24-11 -1837 no. 4. Ook in: RAU, APS 1070. 

55 Brief AP aan DG, 2-12-1837 no. 195, ARA, RKE 488: 4-12-1837 no. 2965/18. Ook in: RAU, PB 5838: 29-11 -1837 no. 3; RAU, APS 

1070. 

56 Zie aantekeningen in de marge van brief AP aan DG, 2-12-1837 no. 195, ARA, RKE 488: 4-12-1837 no. 2965/18. 

57 Request KB aan K, I 1-4-1838, ARA, RKE 492: 17-4-1838 no. 838/2. Ook in: GAU, PASA, 100. Een drietal ingezetenen zendt 

dezelfde dag een request naar hetzelfde adres om dit te ondersteunen; zie request Inw aan K, I 1-4-1838, ARA, RKE 492: 17-4-

1838 no. 839/3. 

58 Brief DG aan K, 26-4-1838 no. 917/6; ARA, RKE 492; ook in ARA, SS 4363: 6-5-1838 no. 125. 

59 Ibidem. 

60 Brief DG aan G, 28-5-1838 no. 1165/11, ARA, RKE 493. 

61 Brief SvS aan DG, 6-5-1838 no. 125, ARA, RKE 493: 8-5-1838 no. 1008/2; ook in ARA, SS 4363. 

62 Meijer, De, 1986, 34. 

63 Ik heb daarvan nergens in de archieven van RKE, PB, B&W, APS of PASA, enig bewijs kunnen vinden. Ook het desbetreffende 

bouwplan is niet gevonden, tenzij het - wat hoogstwaarschijnlijk het geval is - identiek is met dat van twee maanden eerder, in 

ARA, RKE 486: 31 -10-1837 no. 37. 

64 Brief KB aan DG, 4-6-1838, ARA, RKE 494: 8-6-1838 no. 1243/1. 

65 Over de rol van Rijkswaterstaat in de kerkbouw naast Dunk, Von der, 1992, 1-14; en Looyenga, 1990, ook provinciegewijs: voor 

Gelderland: Dunk, Von der, 1989b, 91-116; Dunk, Von der, 1990, 107-129; voor Noordholland: Fluit, Van der, 1983, 77-101 ; voor 

Noordbrabant: Helvoort, Van, 1985. 

66 Brief DG aan G, 8-6-1838 no. 1244/2, ARA, RKE 494. 

67 Brief Hl aan G, 16-6-1838 no. I 80, RAU, PB 5845: 18-6-1838 no. 9. Ook in: RAU, RW 36: 180. 

68 Brief P aan G, 24-7-1838, RAU, PB 5846: 30-7-1838 no. 12. 

69 Zie KB van 12-8-1838 no. 55, ARA, RKE 496: 20-8-1838 no. 1831/2; ook in ARA, SS 4392. 

70 Brief G aan DG, I -8-1838 no. 12, ARA, RKE 496: 2-8-1838 no. 1697/5. Ook in: RAU, PB 5846: 30-7-1838 no. 12. 

71 Brief DG aan K, 16-8-1838 no. 1810/7, ARA, RKE 496; ook in ARA, SS 4394: 19-8-1838 no. 90. 

72 KB van 19-8-1838 no. 90, ARA, RKE 496: 27-8-1838 no. 1882/3; ook in ARA, SS 4394. 

73 Brief G aan Hl, 30-8-1838 no. I, RAU, RW 35:76; brief G aan Hl, 30-11-1838, RAU, RW 35:107; brief Hl aan Opzichter, 10-12-

1838 no. 262, RAU, RW 36:262. 

74 Disp DG, 28-8-1838 no. 1906/10, ARA, RKE 496. 

75 Brief P aan DG, 7-9-1838, ARA, RKE 497: 8-9-1838 no. 1974/3. 

76 Request KB, 6-11-1838, ARA, RKE 499: 12-11-1838 no. 2529/1; brief G aan DG, I 1-12-1838, ARA, RKE 500: 12-12-1838 no. 

2839/7. 

77 Brief DG aan K, 3-1 -1839 no. 44/14, ARA, RKE 501 ; ook in ARA, SS 4438: 4-1 -1839 no. 86. Desondanks blijft toestemming niet uit; 

bij KB van 4-1 -1839 no. 86, ARA, RKE 501: 9-1 -1839 no. 88/1 (ook in ARA, SS 4438) wordt deze verleend. 

78 Brief KB aan DG, 15-10-1838, ARA, RKE 498: 16-10-1838 no. 2284/1. Ook in: GAU, PASA, 100. 

79 Brief Hl aan G, 22-10-1838 no. 231, RAU, PB 5849: 23-10-1838 no. I. Ook in: RAU, RW 36: 231. 

80 Tekeningen als bijl. bij brief G aan DG, 23-10-1838 no. I, ARA, RKE 498: 25-10-1838 no. 2368/8. Ze zijn helaas door de slechte 

THOMAS H. VON DER DUNK DE ST. AUGUSTINUS AAN DE OUDEGRACHT JE 



Oud-Utrecht 

kwaliteit niet reproduceerbaar. 

81 Afgaande op de verderop te behandelen kritiek in De Utrecfitsche Provinciale en Stads-Courant van 18 december 1840 lijkt het dat 

aanvankelijk nog wel van zo'n trapvormige opzet sprake was. 

82 Disp. DG, 27-10-1838 no. 2393/9, ARA, RKE 498. Ook in: RAU, PB 5850: I -11 -1838 no. I ; RAU, APS 1064; GAU, PASA, 100. 

83 Brief P aan DG, december 1840, ARA, RKE 524: 29-12-1840 no. 3223/10. 

84 Brief AP aan VS, 20-3-1841 no. 143, RAU, APS 2573: 22-3-1841 no. 3 19. Ook in RAU, APS 1058. 

85 Aa, Van der, 1839, XI, 451. 

86 Allan, 1856, 71. 

87 Liefland, Van, 1859,43. 

88 Aan het eind van dit artikel als bijlage integraal opgenomen. 

89 Zie dienaangaande: Dunk, Von der, 1988b, 101 -102. 

90 Request P + KB aan K, 15-12-1840, GAU, B&W 94: deel 1841 jan/feb, bijl. no. 30. 

91 Brief B&W aan G, I I-I-1841, no. 3 I, RAU, PB 5876: 15-1-1841 no. 8. Ook in: GAU, B&W 94: deel 1841 jan/feb, bijl. no. 31. 

92 Brief G aan DG, 23-1 -1841 no. 8, ARA, RKE 525: 25-1 -1941 no. 282/9. Ook in: RAU, PB 5876: 15-1 -1841 no. 8. 

93 Disp. DG, 19-3-1841 no. 805/14, ARA, RKE 527. 

THOMAS H. VON DER DUNK DE ST. AUGUSTINUS AAN DE O U D E G R A C H T 


