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Tot voor kort wist men alleen te vertellen, dat deze 'in Soestdijk' wonende kunst-
schilder deze schilderijen tijdens de Tweede Wereldoorlog geschilderd zou heb-
ben tegen kost en inwoning op de pastorie en een flinke som geld (f 4000). 
In de inventaris van Kerkelijk kunstbezit, die in opdracht van het aartsbisdom 
Utrecht in 1984 werd gemaakt, stonden de schilderijen beschreven zonder naam 
van een schilder1.  
De Kruisweg wordt vermeld als: schilderingen op board, XXb, afmeting: 267x138 
cm, telkens een achttal figuren tegen een monochrome achtergrond.  
Bij de twee andere schilderijen staat: schilderingen op board, XXb, afmetingen: 
68x139cm. De beschrijvingen hiervan:  
(1) De nederdaling van de H. Geest; Maria gezeten op een zetel, met gevouwen 

handen en achter haar hoofd een aureool, aan weerszijden knielen twaalf apos-
telen met een vlam boven hun hoofd,  

(2) Het laatste Avondmaal. illustratie 1 
 
Wie was Alfons Damen, die dit alles vervaardigde? Heeft hij elders nog meer schil-
deringen gemaakt en waar bevinden die zich? 
Al enige decennia geleden begon ik te zoeken in de telefoongidsen van Baarn, 
waar Soestdijk onder valt, en Soest. Geen van de daarin voorkomende families Da-
men had connecties met 'onze' kunstschilder. Navraag bij de Historische Kring 
Soest leverde wel informatie: een A.M.A. Damen stond in een adresboek uit 1940 
vermeld, in dat van 1937 nog niet. Hij woonde op de Mendelsohnlaan 1. Een 
adresboek uit 1963 geeft als zijn adres: Van Goyenlaan 1 (volgens een lid van de 
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Wie de St.-Nicolaaskerk van Eemnes binnengaat en door het 
middenpad naar voren loopt, ziet om zich heen diverse 
schilderingen van Alfons Damen: 14 schilderijen van de Kruisweg, 
aan de linkerkant voorafgegaan door een schilderij voorstellend  
Het Laatste Avondmaal en rechts afgesloten door een afbeelding  
van het Pinkstergebeuren: de neerdaling van de Heilige Geest  
in de vorm van vurige vlammen. 
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Historische Kring hetzelfde huis; Mendelsohn was kennelijk vanwege Joodse af-
komst tijdens de 2e wereldoorlog voorgoed vervangen); een adreslijst van 1970 
noemt op hetzelfde adres: wed. J.P. Damen-Smit. 
Deze persoon moet 'onze' Alfons zijn! Verdere informatie wist de Historische 
Kring mij niet te geven. 
Daarom toog ik naar het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in 
Den Haag. Bij mijn bezoek een tiental jaren geleden, kon ik daar helaas geen in-
formatie over A.M.A. Damen vinden!2  
Waar moest ik nu zoeken? Bij toeval kwam ik in 2010 een e-mailadres tegen van 
een mevrouw C.G.M. Damen. Gewoon proberen of zij soms familie was en tot 
mijn verrassing bleek het dit maal een schot in de roos. Na een aarzelend ant-
woord: wie bent u en wat wilt met gegevens over Alfons Damen, ontving ik meer 
informatie. 
Zij bevestigde, dat Alfons Damen kerkelijk kunstschilder was, eerst wonend in 
Diemen, later in Soest. Hij had veel gewerkt in opdracht van de paters Redempto-
risten CssR: vooral veel madonna's. Zijn werk voor de kerk te Eemnes werd beves-
tigd, maar hij was er niet in de kost en/of inwonend geweest, want hij verbleef ge-
woon bij vrouw en kinderen in Soest. Hij had in opdracht van particulieren ook 

Illustratie 1. Het Laatste Avondmaal. 
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landschappen en portretten geschilderd. Onbekend, waar die nu zijn. Na zijn 
overlijden in Soest is hij daar op het kerkhof begraven3. 
Mijn tweede verzoek om wat nadere informatie werd niet meer beantwoord. 
Inmiddels was het archief van de St.-Nicolaasparochie van Eemnes in Archief Eem-
land geplaatst. Bij het schonen ervan werden diverse documenten ter vernietiging 
verwijderd. Op verzoek van het kerkbestuur werd dit deel teruggestuurd. Toen ik 
het nakeek, vond ik tot mijn verbazing een drietal nota's van Alfons Damen voor 
het schilderen van een Madonna in lijst. Op 28 maart, 6 juli en 6 september 1944 
ontving hij resp. ƒ 150, ƒ 200 en nog eens ƒ 200. Vermoedelijk was de Kruisweg 
toen al gereed, want een aantekening van 30 maart datzelfde jaar meldt ene 
'Alfons Demens uit Soestdijk', schilder van de Kruisweg en twee schilderijen. illu-
stratie 2 
In de mail van mevr. Damen stond, dat Alfons veel schilderde voor de paters Re-
demptoristen. Dat was een nieuw aanknopingspunt voor verder speurwerk. Al snel 
vond ik via GeneaNet, een website voor genealogen, een familieblad van Alphon-
sus Maria (Albertus) Damen, de derde doopnaam werd niet vermeld, met daar de 
namen van ouders, broers en zusters. Nu werd de link met de paters helder: Alfons 
had een oudere broer Cornelis, die pater Redemptorist was. Deze was doctor in 
het kerkelijk recht en had diverse hoge functies: professor aan het Grootseminarie 

Illustratie 2.  
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van de orde in Wittem (Limb.) en Geistingen (Dsl.), directeur van de Schola Major 
in Rome, waar ook het generaal bestuur gehuisvest was4. Vermoedelijk heeft Al-
fons via zijn broer verschillende opdrachten gekregen! 
Inmiddels had ik, benieuwd naar ander werk van Alfons, ook het museum Catha-
rijneconvent gevraagd of zij mij informatie konden geven. Die kwam al spoedig: 
in de kunsthistorische literatuur (Schenk e.a.) was er nauwelijks iets over deze 
kunstschilder te vinden, maar in hun collectie bevinden zich wel twee schilderijen 
van zijn hand5. Een portret van pastoor J.N.A. Beenakker uit 1949, afkomstig uit de 
OLV van de Rozenkrans en H. Dominicusparochie te Haarlem en een portret van 
A.J. Holiërhoek uit 1927, afkomstig uit de Bonifatiuskerk te Amsterdam. Verder 
werd gewezen op het archief van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit, waar nog enke-
le kunstwerken staan gemeld in bezit van kerken in Amsterdam en Roosendaal 
(ieder één)6, het klooster te Wittem (vier)7 en het bisschoppelijk centrum van Rol-
duc (één)8. 
Wat het vervaardigde werk betreft, waren we hiermee al een stuk verder. Maar wat 
de persoon betreft, had ik nog weinig gegevens. Op Internet vond ik de stamboom 
van de familie Andriessen9. De moeder van Alfons heette namelijk Clara Cornelia 
Andriessen. Zij was een dochter van de Hilversumse muziekmeester Cornelis An-
driessen, de stamvader van een zeer muzikale en kunstzinnige familie (onder an-
dere de componisten Hendrik en Jurriaan en de beeldhouwer Mari Andriessen). 
Clara trouwde op 9 juli 1879 op 26-jarige leeftijd met Eduardus Theodorus Adri-
anus Damen, oud 31 jaar en van beroep opzichter Publieke Werken in Amster-
dam. Zij gingen in Nieuwer Amstel (Amstelveen) wonen. Vier jaar later verhuisden 
zij naar Amsterdam.  
Het huwelijk was zeer vruchtbaar: toen Clara na 11 huwelijksjaren overleed, was 
zij moeder van maar liefst 10 kinderen! Haar ongehuwde zus, Agneta Brigitta,was 
bij het gezin ingetrokken om in het huishouden te helpen. Vlak voor zijn overlij-
den, 60 jaar oud, in oktober 1908 trouwde Eduardus met zijn schoonzus om haar 
door middel van zijn pensioen goed achter te laten. Helaas bestond er een regel, 
dat de rechthebbende echtgenoot dit alleen vóór zijn 60-jarige leeftijd kon over-
dragen. Zij had dus geen recht op uitbetaling! Een andere ongehuwde zus, Anna, 
trok nu op haar beurt bij het gezin in. De kinderen zijn dus door drie zussen opge-
voed. 
Het gezin van 10 kinderen bestond uit 8 jongens en 2 meisjes. Het tweede kind 
was Cornelis, de pater Redemptorist; het derde: Alfons, de kunstschilder. 
Alphonsus Maria Albertus waren de namen, die hij na zijn geboorte op 13 mei 
1882 bij zijn inschrijving bij de Burgerlijke Stand ontving. Over zijn schooljaren, 
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zijn kunstzinnige opleiding en zijn verdere loopbaan is niets bekend. Alfons bleef 
lang vrijgezel, want pas op 41-jarige leeftijd trouwde hij met de 35-jarige Petronel-
la Smit10. Alfons had de jaren vóór zijn huwelijk al een grote prestatie geleverd: hij 
had als parochiaan van de Bonifatiuskerk aan het Kastanjeplein in Amsterdam de 
kerk beschilderd (1914-1924). Helaas is dit werk nu niet meer te bezichtigen: in 
1984 is de kerk afgebroken. In de kerk van Heiloo bevindt zich wel een schilderij 
van een processie in de Bonifatiuskerk, door Alfons geschilderd. Ook het schilderij 
van de parochiepriester uit 1924 is bewaard en is al eerder genoemd. illustratie 3 
Volgens de informatie van familie heeft het echtpaar ook in Diemen gewoond. In 
de genealogische gegevens wordt maar één kind genoemd. In 1926 kregen zij een 
zoon. Hij kreeg de doopnamen Alphonsus Maria. In 1928 overleed hij. Verdere 
kinderen worden niet genoemd, maar waren er - volgens de familie-informant-  
wel. In de jaren vlak voor de tweede wereldoorlog is de familie in Soest gaan wo-
nen. Op 8 maart 1967 overleed Alfons, 84 jaar oud. Zijn vrouw overleed in 1981, 
op 92- jarige leeftijd. Zij zijn beiden op de RK begraafplaats in Soest begraven. 
Bij het zoeken naar verder werk van Alfons Damen kwam ik op de melding, dat 
een A. Damen in de paterskerk (Redemptoristen) in Roosendaal in 1881 een schil-
dering heeft aangebracht. Hij heeft er uitgebeeld, hoe Paus Pius IX in 1869 aan de 
paters redemptoristen een icoon toevertrouwde van Maria met het Jezuskind, met 

Illustratie 3.  
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aan beide zijden een engel met de lijdenswerktuigen (een lans en spons, het kruis 
en drie spijkers). Hij droeg hen op deze afbeelding te verspreiden ter verering van 
Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand.  
Als de schilder Alfons Damen is, moet de datering onjuist zijn. Waarom zou Al-
fons de schilder hiervan zijn? Het is zeker, dat Alfons de afbeelding van deze 
icoon vele malen gekopieerd heeft. Voor de kerk van Eemnes schilderde hij in 
1944 een 'Madonna in lijst'. Dat moet de nu nog in het kerkportaal aanwezige af-
beelding van de icoon van OLV van Altijddurende Bijstand zijn. De nu 94-jarige 
oud-koster, Jan van den Hoven, bevestigde mij onlangs dat dit schilderij, zover hij 
wist, altijd in de parochie aanwezig is geweest. Het schilderij is net als de anderen 
niet gesigneerd. 
De Eemnesser St.-Nicolaaskerk bezit in totaal 17 schilderijen, die Alfons Damen 
heeft vervaardigd. Een laatste rest van ongetwijfeld een groter oeuvre, dat door de 
ontkerkelijking deels vernietigd is. Sic transit gloria mundi, zo vergaat 's wereld 
roem! 
 
 
NOTEN 
 
1. Drs. P. te Poel: Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van H. Nicolaas te Eemnes, oktober 1984. 

De daarin genoemde maten van alle schilderijen zijn onjuist: zij meten ± 70x140 cm. Het aantal 
personen per Kruiswegstatie is doorgaans 6. 

2. Nu zijn er wel beschrijvingen van enige schilderijen te vinden. In Pieter A. Scheen, Lexicon Neder-
landse beeldende kunstenaars: 1750- 1950, werd hij niet gemeld. 

3. Met dank aan mevr. Claire Damen. 
4. Informatie van drs. J. Konings CssR. 
5. Informatie van mevr. P. Verhoeven, conservator. Literatuur: Cat. De schilderijen van Museum Ca-

tharijneconvent, 2002, p. 407-408 nr. BMH S9395 met afb. en p. 408 nr. BMH S9301 met afb. 
(met herkomst en literatuur). 

6. Kerk van de H. Martelaren van Gorcum (Watergraafsmeer), schilderij: Gezicht op de oude kerk, 
1909; Kerk van OLV Altijddurende Bijstand (Roosendaal), beschildering Orgeltribune (1910-1912). 

7. Schilderijen van drie Redemptoristen: broer pater Cornelis Damen, pater Ch. Donker, pater Leon 
Buijs. Het vierde schilderij is Gerardus Majella, die onder andere brood uitdeelt aan de klooster-
poort. 

8. Portret van een onbekende, 1950. 
9. http://gw.geneanet.org/jhseegers en http://members.chello.nl/g.albers/par.andr/par.andr..htm 
10. Op 17-04-1924 te Amsterdam, aktenummer reg.5B; fol.13. 


