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door SANDRA HOVENS

Al de dag na de brand hebben de Rijksdienst voor het

Cultureel erfgoed (toen nog RACM) en de gemeente

Amersfoort een bezoek gebracht aan de plek des on-

heils, om te kijken of er nog een toekomst was voor dit

rijksmonument. Geconstateerd werd dat het kerkgebouw

zwaar gehavend was, maar dat de gevels nog vrijwel on-

geschonden overeind stonden. Daarop werd direct beslo-

ten om ervoor te zorgen dat deze delen ook bleven staan:

alle gevels werden gestut met steigermateriaal om ver-

dere schade te voorkomen. Helaas gingen de tentoon-

gestelde kunstwerken voor het grootste deel verloren. Ook

van het interieur bleef weinig gespaard. Inmiddels zijn

de plannen voor het herstel van het gebouw in een ver-

gevorderd stadium.

GESCHIEDENIS
De Elleboogkerk of de kerk van Onze Lieve Vrouwe ten

Hemelopneming ontstond in de 17de eeuw op deze plek.

Het was aanvankelijk een katholieke schuilkerk, die door

het protestantse stadsbestuur werd gedoogd. In 1700

werd op de plek van dit oratorium een grotere schuilkerk

gebouwd. Vijf huisjes op de hoek van de Langegracht en

Kromme Elleboogsteeg werden hiervoor samengevoegd

en vermoedelijk bevond de schuilkerk zich op de geza-

menlijke  zolders. In 1783 bleek het schuilkerkje te klein

Het staat nog in het geheugen van de meeste Amersfoorters gegrift:
de uitslaande brand in de Elleboogkerk, inmiddels twee jaar geleden in 
de herfstvakantie. Het lijkt alsof er in de tussentijd niets is gebeurd, 
maar schijn bedriegt! 

Een nieuwe toekomst
voor de Elleboogkerk

en werd bij de stadsmagistraat een verzoek ingediend

om een nieuw bedehuis te mogen oprichten, dat ‘alles-

zins zoude houden de gedaante van een huis, waarvan

de ramen twaalf voet of meer boven de grond komen

(…), zodat de godsdienst daar ingevolge de placcaten in

alle stilte zoude kunnen worden verrigt’.

Pas in 1800 kon het nieuwe kerkgebouw in gebruik wor-

den genomen. De Elleboog had in die periode echter een

lengte van ongeveer de helft van het huidige gebouw. In

1819 werd op de voorgevel van de kerk een torentje ge-

bouwd, na een jaar al vervangen door een hoge vooruit-

springende toren, waarmee de voorgevel het huidig aan-

zien kreeg. De middenpartij werd bekroond door een drie-

hoekig fronton en voorzien van een ingangspartij met

classicistische omlijsting. In 1843 maakte de Leidse ar-

chitect Th. Molkenboer een plan voor de vergroting van

het gebouw. De kerk werd min of meer kruisvormig ver-

lengd in de richting van de Breestraat, waarbij in de vorm-

geving op het bestaande gebouw werd aangesloten. 

In 1963 moest de parochie worden opgeheven, door de

ontvolking van de binnenstad, de ontkerkelijking en het

ontstaan van nieuw parochies in de buitenwijken. In het

gebouw vestigde zich het architectenbureau Van der

Grinten & Heijdenrijk. Datzelfde jaar werd het op de rijks-

monumentenlijst geplaatst. In het begin van de jaren ne-
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gentig was hier het gemeentelijk wooninformatiecentrum

gevestigd, waarna Museum Flehite de kerk korte tijd als

expositieruimte gebruikte. 

Er werden verschillende nieuwe bestemmingen overwo-

gen, waarbij de keuze uiteindelijk viel op het Armando-

museum. Het pand werd gerestaureerd en verbouwd en

koningin Beatrix opende het museum op 8 december

1998. De brand op 22 oktober 2007 maakte een – voor-

lopig – einde aan het voortbestaan van het museum. Op

dit moment is de resterende collectie van Armando te

zien in het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof. Een tij-

delijk oplossing in afwachting van het herstel van de Elle-

boogkerk.

NIEUWE PLANNEN
In de periode die volgde op de brand werden diverse toe-

komstscenario’s voor de Elleboogkerk tegen elkaar afge-

wogen. Die varieerden van volledige sloop en nieuwbouw

tot een exacte reconstructie van het kerkgebouw en het

museum. Uiteindelijk besloten Burgemeester & Wethou-

ders tot de volgende uitgangspunten:

� Voor het exterieur een harmonische reconstructie van

de contour van het kerkgebouw in het stadsbeeld, omdat

het kerkgebouw een belangrijke schakel vormt binnen

het beschermd stadsgezicht en de karakteristieke gevel-

wand van de Langegracht.

� Voor het interieur een eigentijdse inpassing, rekening

houdend met de musale functie en de daaruit voort-

vloeiende eisen aan het binnenklimaat, licht en tentoon-

stellingsruimte. Voorwaarde daarbij was wel dat de ruim-

telijke kwaliteiten van de oorspronkelijke kerkruimte in

het plan tot uitdrukking blijft komen.

Er werd een projectteam gevormd dat bestaat uit de ge-

meentelijke afdeling Welzijn, Sociale Zekerheid en Onder-

wijs als eigenaar van het gebouw, vertegenwoordigers

van het Armandomuseum en van het gemeentelijk bureau

Monumentenzorg. Het team is aangevuld met een advi-

seur voor de te volgen (aanbestedings)procedures. De ar-

chitectenselectie gebeurde, vanwege de geldende regels
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voor de overheid, in de vorm van een Europese aanbe-

steding. Deze procedure vergde de nodige tijd, maar

leverde wel zeventien inschrijvers op. Zij stelden allen

een visie op de opgave op, presenteerden hun ideeën en

lieten relevante referentieprojecten zien. Uiteindelijk viel

de keuze op een gecombineerde inschrijving door twee

bureaus: Marx & Steketee uit Eindhoven en Bouwstra &

Verlaan uit Vianen. Beide hebben veel expertise op het

gebied van nieuwe invullingen in historische gebouwen.

Cor Bouwstra van het laatstgenoemde bureau heeft daar-

naast veel ervaring met het herstellen van door brand ge-

troffen gebouwen. 

Inmiddels is het plan voor het casco-herstel van het kerk-

gebouw gereed en goedgekeurd door de Rijksdienst voor

het Cultureel Erfgoed en door de gemeentelijke Monu-

mentencommissie. De brandverzekering betaalt het groot-

ste deel van de kosten voor het herstel van het gebouw.

Maar niet alle herbouwkosten worden hierdoor gedekt.

Het Armandomuseum heeft onderzocht hoe de museum-

functie voor de toekomst het beste kan worden ingepast

in het herstelde kerkgebouw. Immers, de oude kerkruim-

te was daarvoor niet optimaal. Met name het binnenkli-

maat en de expositiemogelijkheden vormen de aandachts-

punten in het nieuwe ontwerp. De architecten passen

daarvoor een programmatoren en expositieruimte in. De

kap wordt herbouwd met een interessante eigentijdse bin-

nenconstructie.

Omdat de binnenruimte nu helemaal leeg is bestaat de

mogelijkheid om een kelder toe te voegen onder een deel

van de kerkruimte. Een auditorium en een aanvullende

expositieruimte hierin zouden de gebruiksmogelijkheden

van het museum aanzienlijk vergroten. Het Armando-

museum is op dit moment druk bezig om fondsen te wer-

ven voor deze extra wensen. We hopen dat dit spoedig

zal leiden tot een compleet ontwerp voor een vernieuwd

Armandomuseum in de vertrouwde Elleboogkerk. Daar-

mee wordt een belangrijke plek in het historisch stads-

beeld en het Culturele Lint hersteld!   




