
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 De Ned. Hervormde Kerkte Loenen a/d Vecht Door hoogst laakbare onvoorzichtigheid van een loodgieter,werd op 11 Juni 1945 de Nederlandsche Hervormde Kerk teLoenen aan den Vecht grootendeels door brand vernield. »- -ij Een detail van het basement der Zuidelijke sij-ingang van de Kerk.Een voorstelling van de zgn. hellehond gekluisterd aan de deurpost (vroeg Gotisch). Met groote onverschrokkenheid hebben de omwonenden tij-dens den brand kans gezien vele kostbare stukken te redden enbuiten het gebouw te brengen. Men kan hiervoor niet dankbaargenoeg zijn, doordat het hierdoor mogelijk bleek veel van hethistorische bouwwerk te reconstrueeren, hetgeen voor hetrestauratieontwerp van buitengewoon belang is gebleken.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 Reeds kort na den brand werd door de Kerkvoogdij opdrachtgegeven tot het opmaken van een plan tot wederopbouw vanhet alreeds uit de 14e eeuw dateerende kerkgebouw. Nadat puin en verbrande resten opgeruimd waren, werd hetwankel staande muurwerk der transepten zoo goed mogelijk ge-stut en afgedekt tegen nadeelige weersinvloeden. Nauwkeurig werd het geheele gebouw opgemeten en in tee-kening gebracht, in het bijzonder de overgebleven fragmentenvan het historische meubilair, de wapenborden en het orgel. De orgelwand, met fraai gesneden kansel, dateerend uit 1786,was ontworpen door den bekenden Amsterdamschen Stads-architect, Abraham van der Hart, en den beeldhouwer AnthonyZiesenis. Uit verzamelde gegevens, aangevuld met bestudeerd histo-risch materiaal, werd een restauratieontwerp opgeinaakt, datinstemming verkreeg van de Rijks-Commissie voor de Monu-mentenzorg.

Na gehouden aanbesteding op 21 April 1948 en verleende toe-stemming door het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuis-vesting, kon dit omvangrijke werk opgedragen worden aan deAannemersfirma van der Sluys en van Dijk N.V. te Giesendam-Leersum. Bij graafwerk tot verbetering van de verzakte fundeering,kwam in het dwarsschip der Kerk, op ongeveer 70 cm., benedende huidige zerken vloer, de oorspronkelijke bevloering van rodeplavuizen te voorschijn. Achter het muurwerk van de dichtge-metselde ramen der Westgevels van de Kerk en het transeptwerden op eenige plaatsen de profielsteenen der oorspronkelijkeraamtranceeringen ontdekt. Naar aanwezige gegevens kon debekapping met gebogen eiken spantribconstructie geheel wor-den hersteld. Overeenkomstig de nog bestaande afbeelding van den be-kenden schilder en teekenaar Rademaker uit 1650, werd aan dehand van gevonden fragmenten in de kerkramen weder eenraamtraceering geplaatst van

baksteen met tufsteenen banden,aanzetstukken en traceerwerk. Inplaats van ijzer werden bron-zen brugstaven ingemetseld en de ramen gedicht met antiekglas in lood. Daar voor de ramen van het koor geen voldoende aanwijzin-gen werden gevonden, bleef in overleg met Monumentenzorg,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 Vogelvlucht vande Kerk met om-geving, waaropaangegeven debeplanting van het Kerkhof-terrein en desaneering metverbetering deromsluitende be-bouwing.Het verkeers-probleem vooreen betere toe-gang tot den hoofdingangvan de Kerk is hier opgelostdoor een ont-worpen poort-gebouw, in aan-sluiting met hetjaren geledengerestaureerdehoekhuis. Ui



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 de aanvankelijk gedachte traceering achterwege. Grondige her-stelling bleek noodig bij de dagkanten en de natuursteenen om-manteling met lijstwerken en afdekstukken. Tengevolge vanherstellingen uit vroegeren tijd met te sterke voegspecie vancement bleek de natuursteen erger geleden te hebben van water-en vorst-invloeden, dan zich oogenschijnlijk liet aanzien. Ge-sloopte en gecementeerde lijsten ondergingen grondige restau-ratie en herstelling. De goten met waterafvoer werden in beteren staat gebrachten onder de goten zijn de verdwenen geprofileerde natuur-steenen gootlijsten gemaakt, hetgeen de silhouetwerking vanhet gebouw ten goede komt evenals het herstel van de gevel-afdekkingen met smeedijzerwerk en de herplaatste dakruiterop het transept. Bij het sloopen van muurwerk der later uitgebreide Consisto-rie, kwam tufsteenen muurwerk en een steunbeer bloot van het,uit de 14e eeuw

dateerende, kerkgedeelte. Achter metselwerkvan den aanbouw was ook nog een gedeelte van een hoog zicht-baar, vermoedelijk een raamnis. Het muurwerk verkeerde even-wel in een verminkten toestand, waardoor geen juist beeld vande aanvankelijke bedoelingen kon verkregen worden. De aangebouwde sacristie wordt gerestaureerd en hersteldmet gemetselde overwelving en krijgt weer de bekapping aan-sluitend bij den topgevel, waarvan ook de afdekking vernieuwdmoet worden. Het geheel wordt toegang tot het koor, dat in-gericht wordt als Consistorie. Het ingebouwde oxaal geeft dezeruimte een typisch karakter door de zuilen onder den orgelvloeren de geprojecteerde trapopgang naar het orgel. Passend meu-bilair zal straks deze ruimte het beoogde karakter verleenen. Als merkwaardigheid van deze kerk blijft de orgel- en kansel-wand gehandhaafd, alleen de opstelling van het orgel zal eenverbetering ondergaan. Reeds bij de ingebruikneming van heteerste orgel waren

bezwaren geuit tegen de plaats van de speel-tafel, daar den organist te ver van de kerk verwijderd zat om denDienst voldoende te kunnen volgen bij de begeleiding van denGemeentezang. Bij de orgelopstelling waren orgeltechnisch al-lerlei concessies gedaan. Een latere verandering van de speel-tafel terzijde bleek ook geen succes. De thans ontworpen opstelling houdt een grote verbeteringin, niet alleen door de centrale plaats van de speeltafel, doch



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 / Restauratie ontwerp voor den kansel- en orgelwand naar de nog over-gebleven gegevens van fragmenten, direct na den brand.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 ook door de betere aanpassing in den geest van het oude Batz-orgel. Door de opstelling van een zgn. rugpositief ontstaat nueen goed overwogen evenwicht tusschen de beide manualen enhet vrije pedaal, hetgeen ook in het nieuw ontworpen orgel-font tot uitdrukking komt. Van de prachtige Heeren- en Notabelenbanken was een ge-deelte dusdanig beschadigd, dat een grondig herstel noodigbleek, waarbij deelen vernieuwd moesten worden met snijwerknauwkeurig nagevolgd van overgebleven fragmentstukken. Eentweetal familiegrafborden was zoodanig verbrand, dat aanrestauratie of vernieuwing niet te denken was. Twee minder ver-minkte konden nog vernieuwd worden. Aan de hand vanauthentieke heraldische gegevens zijn deze nu door de wapen-schilder J. S. Beekmann gepolychromeerd en beschilderd metde oude opschriften. Het torenportaal zal weer de hoofdtoegang tot de kerkruimtevormen. Een

later aangebrachte houten pui met toegangsdeu-ren, wordt vervangen door een gemetselde, waarin traceer-werk van baksteen met tufsteenen banden. Een destijds ge-schonken raam zal hierin herplaatst worden. De blauwe zerken vloer in de Kerk wordt hersteld en op degepaste hoogte aangelegd, waardoor de drie treden voor denkanselwand aangebracht kunnen worden in juiste proportie methet geheel, en in aansluiting met de fraai gesneden toegangs-deuren tot het koor. Aanpassend bij het historische meubilairzijn ook de nieuwe zitbanken in de Kerk gemaakt van Slavo-nisch eikenhout. De geredde koperen kerkkronen konden op-nieuw worden opgemaakt en gerestaureerd. Getooid met kaar-sen zullen deze aan het interieur nieuwen luister bijzetten. Vol-gens de principes der moderne verlichtingstechniek is eenelectrische verlichting ontworpen, dusdanig dat het interieurdoor de werking daarvan niet verstoord wordt. Na breedvoerig overleg bleek een electrische

verwarmingvoor deze kerk de meest geschikte te zijn. In het oorspronkelijke restauratieontwerp was gedacht hetvoormalige kerkhofterrein weer te beplanten en te voorzien vaneen baksteenen ommuring. Uit de vogelvluchtteekening vande Kerk met de omgeving blijkt deze opzet duidelijk. Ook ishierin schetsmatig aangegeven de mogelijkheid om de ombou-wing weer tot het oorspronkelijke peil terug te brengen. De



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 Schetsontwerpvoor den kansel-en orgelwandmet verbeteringvan de orgel-dispositie, ver-beterde plaatsvoor de organist en hetgeprojecteerde rugpositief.Het geheel gal binnenkort,naar dit ontwerp verder uit-gewerkt, gereedkomen.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 8 slooping van het transformatorenhuisje en het terugbrengen iniiet omsluitende bouwblok is reeds een groote aanwinst ge-bleken. Wellicht kan binnenkort de restauratie aangepakt wor-den van het gereedliggend plan voor de voormalige Pastorie.In gezamenlijk overleg en beraad kan hier nog veel bereil^tworden. Te hopen, dat reeds in een volgende uitgave van ,,Nif-tarlake&quot; een verkregen resultaat gepubliceerd kan worden. FERD. B. JANTZEN F.Gzn.,Amsterdam, November 1949.                               Architect B.N.A.






