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eschrijving van de St. VVillibrordusstichting te Heiloo 

Situatieteekening van de St. Willibrordusstichting. Architectenbureau: Thnnnissen-Hendricks. 

- In de middeleenWen lag aan den Kennemerstraatweg te 
Heiloo een voornaam lasted-, voorzien van: vier hoekto- 

• rens. en- door grachten. omringd.. Deze feodale woning, 
Ypenstein genaamd; is. geheel en al yerdwenen en het 

-:•,.terrein,:behoorende bij dit oude kasteeL werd een twaalf-
tat jaren:geleden. aangekocht oni.er  de St' Willibrordus- 

::stichting op te bonWen: . 
De -pioniers die ira.'de.  kale.-streken.Yan Arnerika steden 
uit 40i - grond lieren verrijzeii,.dachten bij hun allereerste 
Werk -.dikwerf al heel- weinig .:aan het uiteindelijk resul-.. 
taat.'dat bereikt ,.moest .worden.:  De vale eischen welke 
een stad met haar .veelheid van rversChillende diensten 
stelt gingen:verrebovendeprimitieve opv-attiiagen van de 
yeelal ruWe _en onontiyikkelde,settlers. Een stad is als 
een-miedadnisch.Organiirae, -wat desamenstellende deelen 

-moet in elkaa:r grijpen,:geen. onderdeel aan 
het roev- al- -Worclen over" gelaten, overai moet er worden 
geordend.-:Een grOote stichting, herzj ziekenhuis of an- 

- 
der: waar .honderden menschen verpleegd 
worden, iin wezen een kleine .stad, en stelt in-velerlei 
opzicht dezelfde eischen aan den .ontWerper. Na .een 
zorgvpldige bestudeering van het programma, kamt als 
eerste .taak het verdeelen'van de wegen ii verband met 

:de functies, welke -gebouw in :het • geheele -complex 
moet innemen. De zonnerichting Wordt geraacIpleegd, 
want het is van groot belang -dat de verblijflokalen van 
het zonlkht kunnen profiteeren, -dat keukens en keiders 
koel liggen, dat de gure winden .de tuineri niet onbniik-
haar maken. Allerlei overwegingen laten zich gelden. 
Waar moeten de dienstgebouwen worden geprojecteerd;  

; Welk ysteem van verwarming wordt gekozen? In dit 
geyal werd afgezien van een verwarming, welke vanuit 

• 
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een machinegebouw het geheele gesticht .van Warmte zou 
voorzien. Na een ernstige studie werd het duidelijk, .dat 
het economischer was gedecentraTiseerdecentrale verwar-
ming toe te passen. De kanalen, noodig: bij afstandver-
warming, moeten in ons waterrijk slandje- waterdicht ge-
maakt worden en de leidingen goed worden geisoleerd 
tegen afkoeling; de verschillende gebouwen stellen hun 
speciale eischen voor warmte en warmwatervoorziening, 
waaraan in dit geval beter door een gedecentraliseerde 
aanleg kon worden voldaan. 
Andere overwegingen waren van nog meer technischen 
aard. Zij betroffen de watervoorziening: hier op het ter-
rein wordt het water uit bronnen opgepompt, in het 
machinegebouw gezuiverd en vandadr over de leidingen 
verdeeld; de reiniging en afvoer van.  het alvalwater, 
waarvoor oorspronkelijk een vloeiveld werd gereserveerd: 
op het oogenblik is de rioleering aangesloten op de ge-
meentelijke rioleering; verder vraagstukken en studies 
over de voorziening van electriciteit en van gas; over de 
bewerking van den grond en den aanleg van sier- en 
moestuinen; over de plaats van de boerderij en de functio-
neele beteekenis da:arvan voor de stichting. 
Aan.het toeval mag geen onderdeel worden overgelaten; 
al direct bij het maken van de eerste plannen moet men 
de vale facetten welke het gecompliceerde vraagstuk 

.biedt, onder het oog zien en na het trekken van de groo-
te lijnen, steeds beter doordringen in de eischen waaraan 
de stichting moet voldoen. De hier gevolgde gedachten-
gang moge in het kort worden weergegeven. De ver-
pleegden worden verdeeld over een aantal gebouwen, 
welke ieder een eigen karakter vertoonen, ook al omdat 
•in elk dier gebouwen patienten komen, welke een bijzon- 



•Plattegrond Van het hoofcigebouw met kerk en twee paviljoens. Architectenbureau: Thunnissen-Hendricks 

dere, eigen behandeling noodig hebben. Bij elk gebouw 
is een tuin voor de daarin verpleegden; werkplaatsen zijn 
ofwel in het gebouw, of in de onmiddellijke omgeving 
ervan ondergebracht. 
Dicht bij de verschillende paviljoens liggen de dienstge-
bouwen, keuken met bakkerij, wasscherij en watervoor-
ziening. 
In het centrum, langs de Kennemerstraatweg, bevindt 
zich het hoofdgebouw (ontvangstgebouw, met medische 
afdeeling, administratie en broedersklooster) met de 
kerk. Voor ontspanning zijn er, behalve de genoemde pa-
viljoenstuinen nog sportvelden, een'feestweide, waaraan 
het feestgebouw ligt (de verpleegden kunnen zich zoo 
edit blij amuseeren, als hier de jaarlijksche kermis wordt 
gehouden!) siertuinen, waarin verschillende vijvers 
werden opgenomen en „last but not least-  het herten-
kamp Met het hoenderpark. Het kerkhof is wat achteraf 
.geplaatst; deze droeve, — in Christelijken zin echter 
blijde .plaats telt reeds vele graven. Een groot.krui 
beheerscht den tuin, aan welks voeten de eenvoudige gra- - 

yen zich aaneenrijen. Er is getracht, door het van te vo-
ren ontwerpen van een paar zeer eenvoudige, maar tech 
smaakvolle grafmonumenten, eenheid te bereiken in het 
uiterlijk aanzien. 
Eenheid in de architectuur en verband met de omgeving 
was het wachtwoord van de ontwerpende architecten. 
Dit mocht niet gezocht en bereikt worden door een.ni-
veleerende eentonigheid, noch door het prijsgeven van 
het eigen karakter der verschillende bouwwerken. Een-
heid kan ook ontstaan als de verschillende gebouwen 
met elkaar vet-want zijn, eenzelfde familietrek vertoonen, 
en passen in de omgeving. Daarom is er van het begin 
af aan samenwerlcing geweest en werd overleg gepleegd 
met den tuinarchitect, den talentvollen K. van Nes,. die 
erin slaagde elke tuin haar eigen cachet te geven,.pas,-.  
§end bij het gebouw. Boomgroepen vullen de hinderlijke 
gaten tussclien de gebouwen; doorkijkjes werden ge-
§paard, waar zijn juist inzicht zulks noodig- oordeelde. 
Aan de voorzijde van het. terrein liggen een drietal dok- 
terswoning_en, aan een zijweg, de reetorswoning. En heel 

- 

 



Patientenkamer. Foto E. Besayo, Amsterdam. 

Paviljoen voor Epileptici en Halfrustigen. Foto Pool. :Voo. 

in de verte ziet men aan een neveningang de porters- 
woning en nog veel Verder weg, zij is bijna niet meer 
zichtbaar de boerderij, in de groene grasvlalcten.- • De 
geheele oppervlakte van het terrein bedraagt 42 RA., • 
een flinke lap gond voor een gesticht waar ofigeveer 800 
men:schen •onderdak. vinden. Het voorterrein is echter 
slechts 6 H.A. groot. Daarom moesten de gebouwen wel 
-dicht bij • elkaar worden gezet, hetgeen van .den anderen . 
kant ook weer practisc.he voordeelen bood. De inrichting 
van de gebouwen gaat hand in hand met de•geneeskun: 
dige methocle, welkede leidende- geneeSheeren voc:Tstaan. . . - . 
Er bestaat • een geweldig ondaseheid. .tusschen een 
modern gesticht voor geestesiiien, Vergeleken bij dat 
van nauwelijks eenige tientallen jaren geleden. Bepaalde 
men zich vroeger tot het opsluiten van deze Zieken, later 
(aanvang 19e eeuw) kwam er eenige verbetering; in het. 
midden van - de vbrige eeuw werd • den patienten meet--
vrijheid-  gelaten; so.ms  te veel;  - -want •men oVerdreef ook' 
th deZe richting;: voor ongeveer 50 -jaren werd er e'en 
groote stap voorwaarts gedaan wet de.  invoering van • de 

-lidver-  Pleging 'en het perinan-  ente bad; terij1 in de aller-
laatste jaren nieuwe geneesw.  ijzen werden ontdekt welke 

. in de St. Willibrordusstichting worden toegepast, waar-
door het karakter van „ziekenhuis-  in dit opzicht meet 
werd henaderd. Tegenwoordig Icrligt men, althans in een 
Modern -  gesticht, den indruk van .een geordende, werk-

- zame Waats-chappli. Naar het.  voorbeeld.- - van den Duit-
schen medictis Dr. 'Simon te Glitersloh, heeft de arbeid 
een positieve taak gekregen bij de behandeling van de 
patienten. Zij .helpen zelf -mede aan de laWsellike diensten; 
terwlil arbeid in de tuinen of werkplaatsen op den voor-
grond-  staat. Het systeein is gebaseerd op de heropvoe, 
ding van de patienten. \Teel aandacht wordt-  danbesteed 
aan het g.ezellig maken van -de verblijfzalen, waarvan de 
interieurs worden.Voorzien van gezellige zitjes, van knus-
se erkerranien,. versierd -met bloemen en. planten. In het 
architectOnisch belangrlike. gesticht • Moabit te Berlijn .  
waren. xanien • met---zlilk een ho-oge borstwering aange- 

- bracht, :dat VerPleegden er ternauwernood. - konden 
'doorheenzien. De-VeStibules waren somber en ongezellig. 

Met deze opvatting hebben de mOderne HollandsChe ge-
stichten ten eenemale gebroken. De paviljoens hebben 
hun eigen karakter, omdat rekening gehouden is met de 
bizondere noo- den van elke groep verpleegden. Doch in 
elk paviljoen is het streven te zien om daaraan een huise-
lijk, gezellig aspect te geven: De zalen, die aan elkaar 
liggen dit is noodig voor een goed overzicht deze 
zalen hebben elk hun eigen kleuren, het idee van ,,in een 
groot gebouw te zijn opgeborgen, waar alles hetzelfde 
is-, mag bij den patient niet opkomen. 
De Stichting omvat de navolgende paviljoens en gebou-
wen: 
Het Observatie-paviljoen, dat dient om de binnenkomen-
de patienten eenigen tijd ter beoordeeling te ktinnen her-
bergen, is daarom in hoofdzaak bestemd voor bedverple-
ging. Tevens dient het voor zieke patienten; de operatie-
kamer is erin opgenomen. In dit paviljoen zijn 130 patien-
ten ondergebracht, waarvan 95 voor bedverpleging. 
Het Paviljoen voor Onrustigen biedt ruimte aan 183 
patienten; hier is het noodig de verpleegden in verschil-
lende kleinere vertrekken onder te brengen, onadat zij 
meet toezicht eischen en in diverse categorieen bijeen 
geplaatst moeten kunnen worden. Een zeer voornaam 
punt is de verschaffing van eene werkgelegenheid, -waar-
toe aan elke zijde van het gebouw een kleine werkplaats 
is gebouwd en haaksch op het gebouw, in den tuin, een 
groote; als het weer het toelaat gaan de patienten echter 
buiten werken. 
De Paviljoens rechts en links van het Hoof dgebouw. zijn. 
elk door een poortgebouwtje daarmee verbonden. Het 
rechter paviljoen is bestemd voor 80 rustige patienten, 
het linker, het Sanatorium, biedt plaati aan 106 patien-
ten. Ook boven de administratie- en ontvangstvertrekken 
van het hoofdgebouw zijn patientenkamers gemaakt, 
slaapkawers Met smaakvolle meubels naar -het ontwerp 
van -de interieur-architecte mevr. Falkenberg-Liefrink. 
Beide vleugel-gebouwen hebben hun ingang opzij, onder 
de reeds gen,oemde verbindings-poorten. Ook hier is bij 
de inrichting weer naar gezelligheid gestreefd; het rech-
ter-paviljoen behoort wel door zijn kleurige zalen, erkers, 
rookzialtje, enz., tot de vroolOste van de stichting. 
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Gelijken, van de straatzijde gezien, deze twee paviljoens 
op elkaar, aan den achterkant ziet men,„ d.at het linker-
paviljoen grooter is, doordat een - aantal vertrekken Om 
een binnenplaats is gegroepeerd. 
Het Paviljoen voor Epileptici,en Half-rustigen, dat achter 
.het voorterrein is gelegen, dient voor patienten met een 
bizonder karakter; meer dan bij andere zielszieken zijn 
hier plotselinge veranderingen in de gemoedsgesteld-
held te vreezen, onverwachte aanvallen, die voor de lij-
ders zelf groot gevaar kunnen opleveren. Daarom is ge-
zorgd voor een goede overzichtelijkheid en zijn gevaar-
lijke hoeken zooveel mogelijk verraeden. Ook de trappen 
vzoegen bizondere aandacht; onderbrekingen maken een 
eventueelen val minder gevaarlijk. De indeeling van de 
zalen heeft veel overeenkomst met die van de paviljoens 
voor rustige patienten. 
Behalve deze paviljoens staat aan de overzijde van den 
zijweg een apart gebouw, bestemd voor het onderbren-
gen van psychopathen. Het definitieve besluit tot het 
stichten van het Psychopathen-paviljoen werd 8 Juni 
1928 genomen, na onderling overleg van het Bestuur met 
den Minister; ijverig werd toen de uitwerking der plan-
nen ter hand genomen, zoodat dit paviljoen in Augustus 
met de eerste gebouwen mee kon worden aanbesteed. 
Het paviljoen is van het overige terrein voldoende afge-
scheiden en voorzien van een eigen ingangspoort aan een. 
zijweg van den Rijksstraatweg. = Twee rechthoekig op 
ellcaar staande vieugels geven leder een onderkomen aan 
20 verpleegden. In dit gebouw is 'een leslokaal opgeno- • 
men voor het .geven van onderwijs in de elementaire 
vakken. 
De bouw is zeer stevig; deuren en ramen werden goed 
voorzien tegen eventueele pogingen tot uitbraak. On-
clanks dat is toch weer, met de boven reeds genoemde 
middelen, getracht naar het verkrijgen van een huiselijk 
karakter van het gebouw, dat ook Zijn eigen werklokalen 
heeft. 
Ambtelijk, administratief en exploitatief zijn Psychopa-
then-inrichting en Gesticht geheel van elkander geschei-
den, al staan beide onder eene Directie. 
Wij mogen hier nog opmerken, dat in alle Paviljoens de 
noodige hulpvertrelcken zijn ondergebracht. als dokters-
kamers, theekeukens, badkamers, garderobes, toiletten, 
separeerkamers, berging, enz., terwijl zij ook voorzien 
zijn van installaties voor electriciteit, centrale. verwar-
ming, warm- en koud water, gas, telefoon, radio, signaal-
systeem, enz. 
Op constructies, technische details, installaties zooals lif-
ten, enz., ventilatie, electrische installaties, sanitair, lei-
dingen (water-, gas- en rioleerings-leidingen), afsluitin-
gen;  zullen wij hier niet verder ingaan. 
Alleen wat de vloeren betreft nog een enkel woord. Het 
vraagstuk van de keuze der vloeren voor een gesticht is 
zeer lastig. Elke keuze heeft haar voor- en nadeelen. De 
vloeren moeten gemakkelijk schoon te houden zijn, niet 
te spoedig vuil worden, gemakkelijk te beloopen zijn en 
een prettig aanzien hebben. 

In groote lijnen stelde men het volgende vast: de onder-
vloeren zijn van gewapencl betoi gernaakt en terdege 
gelsoleerd; d.eze moesten natuurlijk beldeed worden. Een  

• 
Voor de eerste paviljoens is toen triolin toegepast; 

• . 
plakt  op een estrich-onderlaag; de leidingen werden eerst 
terdege geisoleerd met een flinke laag cement, om het 
aantasten ervan door het magnesiet uit de estrich te voor-
komen. Deze vloeren hebben goecl voldaan, doch.waren 
duur in het onderhoud; alhoewel ze theoretisch met wa-
ter schoon gehouden konden worden bleek in de prak-
tijk, dat was-behandeling noodig is. Op eenige zalen 
werd op den gewapend-betonvloer een houten vloer aan-
gebracht, welke later met linoleum is bekleed. 
Bij de volgende paviljoens werd linoleum (Krommenie) 
toegepast, wijl het onderhoud hetzelfde bleek als dat van 
triolin en er andere voordeelen aan verbonden waren, 
als mindere duurte en meerdere kleuren-keuze. De kleu-
ren-combinaties werden in verband met .de kleuren van 
elk vertrek, voor iedere ruimte door de architecten vast-
gesteld; gewoonlijk werd een middenveld genomen met 
een band van ietwat donkerder kleur omgeven. Alles is 
echter ondergeschikt gemaakt aan deze eene gedachte: 
hoe bevorderen wij het gevoel van rust en behagelijkheid-
bij de patienten? 
In eenige dag-verblijven legde men bij wijze van proef 
eenrubberVloer. In keukens en toiletten werden terrazzo- 
en tegelvloeren toegepast; terwijl vestibules en gangen 
met tegels werden 
Wat de dienstgebouwen aa.ngaat, hun benaminge.n .spre; 
ken voor zichzelf. Keuken ert bakketij zijn in-  e'en gebouw 
ondergebracht, waarbij elk zijn eigen onderafdeelingen 
heeft (zooals resp. kook- en-bergkenken paa 
en baldcerij met broodruimte en magazijn) en zijn eigen 
installaties; als gasfornuis, kip-ketels, spoelbakken, bak--
kersoven, enz. 
Het machinegebouw is weer met het waschgebouw tot' 
een geheel vereenigd; in de machine-afdeeling staan 
groote ketels opgesteld voor de levering van -warmte en 
stoom, noodig, voor wasscherij en keuken; verder de re-
servoirs voor de waterreiniging en de pbmpinstallaties. 
De wasscherij bestaat uit een drietal vertrekken, de 
waschmachine-ruimte, de mangelkamer en de strijkkamer, 
in welke laatste ook de droog-coulissen staan opgesteld, 
benevens een bergzolder voor linnengoed. 
De werkplaatsen dienen een belangrijk doel, de werk-
therapie, waarvoor de kleine werkruimten, aan de afzon-
derlijke paviljoens verbonden, niet toereikend zijn. Er 
zijn grootere en kleinere afdeelingen in aangebracht, al 
naar gelang van het werk, dat er verricht moet worden, 
zooals wol pluizen, matten vlechten, manden maken, enz. 
In de grootste werkplaats zijn nog ondergebracht werk-
afdeelingen voor den timmerman, den smid, den schoen-
maker en den kleermaker. Verder zijn er nog werkplaat-
sea voor het vervaardigen Van betonartikelen. 

naadfooie inagnesietvloer weird overwogen.. Doch deze 
heeft,,naast voordeelen, ook nadeelen; zoo i§ het.b:v. niet 
in alle gevallen zeker, dat deze vioer niet gaat scheuren; 
zij kan g.evaariv9Oide Jeidingen opleVeren; daarenbove.n 
v9elen deze vloeren-lcouds aan en.  zijn 'zij duur van aanleg 
Parketvloeren hebben weer het .nadeel van bekrassen, 
naden en veel onderhoud -(vooral als er water .gebruikt 
wordt). 
Er werd dus naar andere bedekkingen gezodit. 
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Hal, van • het Hoofdgebouw. Foto P. Rietbergen. Rotterdai 

Hoofdgebouw St. Willibrordusstichting. Architectenbureau: 'Thunnissen-Hendricks. Foto P. Rietbergen. Rotterdam 

In de meeste paviljoens, doch..wel voornamelijk in het 
lidofdgebouw; zijn magazijnen, waarin alle Voorraden van 
Verschillenden aard liggen opgestapeld.. 
ting 'als deiekan een technisch leider Met gemiit Worden: 
selke dag brengt zijn seigen problemen: die niet,:.zonder 
`schade, oplossing kunnen -  wach.  ten.. Ook-  her -heeft 
Men .zich op: dat standpunt geplaatst-  :en :een techniSch 

aangestekt, die-met een Direcienr van de Bedrijven 
_te vergelijlcen is en wiens_ kantoor in. het-ji.oroldgelionw 
bij, de groote-  niagazijnen- gelegen is, wear hi.j.  de . men-
,hen kan ontvangen, die offerie ktniien: Maked en de 
bonnen .kan- afgeifen• voor wat de' .gaznen 

- - . betrokken wordt.. 
lietiFeestgebouw .is -eenvoudig taaar :feestelijIs1 Defkap7  
• constructie is gemaakt van ijzeren.clUbbele;T:-ballten,.ge-
---..b,ogen in den vcirra van -de' dwaradoorsixede:van het ge-
--lpouw; Teti:Med en bergruinaten -2ijn aairccrserig.,De rilaats 
Van ditgebouw is tegenoVet de Feeaweide. 
Het lijkenhuisje is, onder het goede toezic.lit van den tech-
nischen leider, door de patienten zelf gebouwd; -het be-
staat uit een kleine kapel, een bewaarplaats voor lijken 
en een sectie-kamer. 

recht aan, het idee van wiskundige volmaaktheid, dat zoo 
menige nietiwe instelling vertoont, maakt plaats Voor een 
meer intiem sentiment. - _ 
Daar de wandenvan de binn-enplaats niet haaksch staan 
op den voorgevel, krijgt deze den vorm van een trape-
zium, Met d daaraan verbonden aesthetische voordeelen. 
De ingang van het Hoofdgebouw wordt krachtig geac-
centueerd door een breeden luifel. Op symbolische wijze 
is daarboven de beteekenis-van de stichting uitgedrukt in 
de versieringen ttisschen de ramen van de verdieping. 
In -het midden ,troont St. Willibrord, de patroonheilige; 
.daarnaast een zonnebloem, symbool van de Christelijke 
liefde en de esculaapstaf, waarbil een gebroken keten,. 
als -zinnebeeld van de medische hulp. Dit fraaie beeld-
houwwer.  k, met veel talent door den beeldhouwer Biesiot 
ontworpen en uitgevoerd, is een voorbeeld van een goed 
begrepen aanvullen van de architectuur, waarmede de 
bouwmeester wel stemmingen kan wekken, doch niet 
beeldend uitdrukking kan geven aan een bepaalde ge-
dachte. 
Door een breede, bronzen pui,' treden wij in de vestibule, 

HET HOOFDGEBOUW: _ . 
'Geflankeerd door .een tweetal paviljcens.: neenit • het 
Hoofdgebouw-het vOorgedeelte van' hei -ter-rein: der stich-
ting geheel in beslag: Oni een rvime binnen.pleafs iijn de 
vertrelCken' gegroepeer-d; waardoor.  een goedeAichtinval 

- in de. gangen werd verkregen: Men ,yer-Wijt -aan .de mo- 
derne nichitectuur .nogal eens, en zeker: niet -Inimer ten  

•onr6chte; dat de rechte lijn daarin: voor:alles• heerscht. 
Bij een langgerekt front . dreigt. -het gevaar .dat: ei :een 
.grooe.  eentonigheid en starheid_ontstaat De-geyellengte 
Ny‘ door ,een tweetal Poortopeningen. onderbroken, 
tenViji de p.avi-Ijoens: met een kleine-buiging op het hOOftl-
.gebOnw.:aanSluiten. Het aantien wOrdt daardoor levendi-
ger, en tegelijk .w.ordt een suggestie gegeyen:yan Ver-
trOirWdheid; van veiligheid en' van beschtitting. 
De twee hoofdwegen loopen nu ook filet meer recht toe 
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Administratie. Foto E., Besnyo, Amsec 

Kamer Geneesheer-Directeur. Foto E. Besnyo, Amat 

Apotheek Foto P. Rietbergen, 42ot 

direct onder het oog van den. portier, die hoog -gezeten 
in een.  glazen „kastje" alle binnentredenden direct naar 
hun•begeeren kan.•vragen.. 
Links wijst een trap naar :beneden, naar het Souterrain, 
waar reizigers hun offerten'kunnen - maken aan den eco-
noom, of bezoekers voor.de.broeders. kunnen.  afdalen 
naar de verschillende spreekkaraers.. 

Ben korte, maar breede trap .voert op naar de hal, die, in 
schoon metselwerk uitgevberd, het middelpunt is Van .dit 
gebouw, waarvan links en 'reehts 'de gangen Om de bin-
nenplaats heerivcieren; 
Ben opsoinming van de verichillende vertrekken weIke 
dit centrale gebouw 'omVat iou.'eentimig wcirden;.  het is 
voor den buitenstaandet niet zoo belangrijk 'te weten,.clat 
op de vier hoekp.unten trappen zijn -aangebtacht, dat 'er 
ruirae werkkasten met vuitgOedkokers. en •Voldoende:toi-
letten aanwezig. zijn, welke nnnaisbar .„dieristvertreitken" 
gladjes en • kantig werden afgeWerkt en viDorzien zijn van 
licht en ventilatie. - 
De meeste bezoekers zullen niet verder komen dan de 
Administratie-afdeeling. Men waant zich daar in een 
-mOdernlantoor, ruim en goed verlicht. :De meest moder-
ne stalen kantoormeubelen en •machines, op de juiste 
plaatsen neergezet, waarborgen een Vlug en nauwgezet 
werk; een uitgebreid, doch goed overiichtelijk kaart-
systeem vergemakkelijkt de administratie. 
De medicus zal zich het meest aangetrokken gevoelen tot. 
de medische afdeeling, die in den linker-vleugel'is onder-
gebradit. . 
Als het veroorloofd is in militaire termen te spreken, dan 
neemt d.eze afdeeling in het Algemeene Hoofdkwartier 
de plaatsrvan den Staf der GenietroePen. Van daar uit 
worden de middelen bera-amd om 'de kwalen te bestrij-
den, waarmede de bevolking van het geheele conglome-

.raat bezocht wordt. 
Moge het -algemeen Hoofdb.estuur het hart zijn van de 
stichting, het liefdevolle hart, dat zich belangeloos geeft 
aan den kranken medemensch, de medische afdeeling is 
bet boofd met de hersenen,.dat met alle middelen, die de 
weterischap aan, de hand doet, .zal trachten het lijden van 
dezen medemensch te genezen of te verzachten. 
En • die middelen zijn te vinden in de apotheek en de 
beide laboratoria die, gelegen vlak bij- de kamer van den 
.Geneesheer-Directeur, this ,Onder bet oog van den mees-
ter-, '.hun heiliroll taak kunnen . iiitoefenen, waarbij 'de 
tusschen deie - beide afdeelingen in .vertoevende. genees- 

ridg mede qontriile-  kan.  hOuden op.  de.  'richtige uit- 
oefening, van den dadr:te .vetrichten .arbeid. • 
.Wel is de taak van den apotheker. in den stegenwootdi-. 
gen tijd een,gehe- el andere din.vroeger; was ,de apothe- 

-ker.vioeger de pan.  v*voitenscliaTi, zijn .geneesraid- 
. delen zellatandig sanienstelde; thans wordt zijn taak 
vook • een 'gra& ..gedeelte .ov.ergenomen.  door de- pharnia-
centische Ifabrieken; die. de*medicamenten, meestal:z.g. 

aan de apotheken -afleveren. 
Dafr neemt _echter.  niet weg; dat.er  nog gendeg •te doen 

.
Vooral. in: oene --Stichting at's.  dere, --Waat- r-cie .  

IneeStal• ver- 
Van:gen worden door.  gelilkWaardige,. • doCb.. Minder kost-
bare producten van eigen receptuur. 
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aboratorium. Foto E. Besnyo. Amsterdam. . 

3ibliotheek. FotO..E Besnyo. Amsterdam. 

Kamer _Overate... Foto E. Besayo, Amsterdam. 

Waar wij hier hebben een apotheek en een• klooster:in 
een gebouw bijeen, daar komt onwillekeurig een gedach-
ten- associatie op met een kruidentuin of „hortus". De 
meeste middeleeuwsche kloosters-bezaten zulk een „hor-
tus", waar de geneeskundige kruiden gekweekt werden, 
die voor de zieken noodig konden zijn. Doch door de 
enorme toeneming der bevolking en de geweldige veran-
deringen in de sociale structuur van de maatschappij is 
zulk een methode-onbestaanbaar geworden: de pharma-
ceutische fabrieken hebben. de kruidentuinen vervangen; 
de meeste geneesmidd-elen worden tegenwoordig synthe-
tisch samengesteld, zoodat zelfs in den allerlaatsten tijd 
weer een neiging merkbaar wordt om de oude „kruiden" 
ineere te herstellen en er thans.  , althans in ons land, weer 
medische kruid-tuinen zijn aangelegd. 
In apotheek en laboratoria werken scheikunde en natuur-
kunde hand in hand om de best mogelijke resultaten te 
b er 
Er is naar gestreefd beide ruimten, met eikenhouten be-
timmering, tot prettige interieurs te.maken, waar het wer-
ken tot, een lust .wordt, in tegenstelling tot het fabriek-
matige dat zulke -Werkruimten vaak -aankieeft. De Keul-
sche potten op de kasten, de bloemen hier en daar•ne.er-
gezet, de spreuken boven de deuren e.d. dragen het hrmne 
bij tot het schepp.en van een intie:ne sfeer. 
De indeeling van de apotheek van tevoren aan een 
nauwgezette studie onderworpen: allerlei.  plannen wer-
den gemaakt en. weer vervangen door betere. Door be-
zoeken aan meerdere apotheken, die als model .golden in 
de apothekerswereld, werden -alle eisthen, zelfs, de klein-
ste, afgetast en vergelijkingen getrolcken. 
De indeeling der muurkasten• met hun veranderlijke plan- . 
ken-afstanden, waarop •de honderden potten. en flesschen 
met hun ingebrande opschriften prijken, verbant de saai- 
heid; de verschillend g_ekleurde inhoud flesschen 
geeft tint en levendigheid aan de wanden die, al naar 
gelang van de behoeften, betimmerd -zijn met hogge of 
lage kasten, open vakken, -laden in diverse breectten, enz.. 
De aan de gang grerxzende-wand-bestaat uit een kasten-
onderbouw, waarboven een -zeven-deeliges glazen pui, 
voor de,vijf middelste waarvan loketten zijn aangebracht, 
elk bestPmd voor een bepaald paviljoen; hierdoor worden 
de betreffende recepten afgegeven en -de gereeil gemaak-
te geneesmiddelen uitgereikt. 
Voor de berging boven-  reik-hoogte is een omloopende 
ijzeren roede aangebracht; waariangs verschuifbare lad-
ders verplaatst kunnen. worden. Dat een flinke vergif-
kast óók aanwezig is, spreekt vanzelf. 
De recepteer-tafel is het voorwerp geweest van een zeer 
uitzonderlijke zorg: opzettelijk is de U-vorm gekozen, 
zoodat de praktikant, .birmo-nin staande, alle tafelgedeel-
ten kan bestrijken. Een schrijftafel, in den opstand omge-
yen door kleine open vlakjes ter opberging van de re-
cepten-, bevat in dezen opstand aan de achterzijde een 

zoodat óók van binnen-ixit notities gemaakt kunnen 
worden. 
Aan de binnen- en aan de buiten-zijde heeft deze tafel 
een groote hoeveelheid van bergings-mogelillcheden voor 
allerlei doeleinden: lcastjes met -deuren, breede en smalle 
laden, diepe en ondiepe. • 



Gang in het klooster. Foto E. Besnyo, Amsterdam. 

Trappenhuis in het klooster. Foto E. Besnyo, Amsterdam. 

    

uitdrurpen;. van flesschen; welke: bak een. afvoet heeft 
naar den goOtsfeen. 
Ben medische afdeeling, als bier beschreven; •zdti ;thief 
compleet zijn als er niet i5ok een gelegenheid to stuclie 

• aan verbonden was; waartoe een flinke bibliotheek, in 
een goed verlichte hoek-taal:ondergebracht, ritimsehoots - 
gelegenheld geeft: - . • 
Men streefde er near, de* fraditioneele statige deftigheid 
van de oude boekerijen.  in d architectuur te bereiken. 
Een wit-gepleisterd muurvilc,.. in de betiminering opge:-
nomen, is voor eventueele voorclrachten :met lichtbeelden 
aangebracht. 
Voor het onderricht van het verplegend personeel is op 
de eerste verdieping, boven de bibliotheek, een zaai-inge 
richt als les-lokaal (-tirsuskamer), waar óók medische 
voordrachten kunnen gehouden.  worden. Behalve met de 
noodige school-inventaris is dus ocik gerekend Op een 
projectieAantaarn met scherm. 
Met deze beschrijving van de medische afdeeling moge 
volstaan worden! 

HET KLOOSTER. 

Het Klooster is de woning voor de Broeders en Novicen, 
die met de verpleging in de Stichting belast zijn en zich 
uit deze, op het moment schijnbaar kranlczinnige wereld 
hebben teruggetroldcen om zich, met al hun gaven van 
hart-en gemoed, te wij den aan de wereld der geesteszie,• 
ken. Alles hebben zij opzij gezet, familie, positie, rang en 
stand, om zich geheel te kunnen geven aan dit werk van 

In de geheele apotheek-zaal alsook aan deze receriteer-
tafel is niets van de ruimte onbenut gelaten. 
Van buiten is de apotheek door een portaal bereikbaar, 
d:at tevens toegang geeft tot de aan de alliotheek gren-
zende flinke berging met spoelgelegenheid. Deze berging 
staat met een trap in verbinding met een tweede, in het 
souterrain gelegen bergruimte. - 
Voor beide laboratoria geldt ongeveer hetzelfde wat hier 
gezegd is van de apotheek; alle ruimte aan de wanden 
en aan de meubelen zelf is voor 100% benut. De werk--
tafels bij de ramen krijgen flink daglicht, dat bij avond 
door rationeel aangebracht kunstlicht wordt vervangen; 
in de bladen van deze tafels zijn een tweetal glazen door-
lichtings-platen aangebracht, waaronder electrische lam-
pen voor de noodige licht-intensiteit zorgen, waarnaast 
een zwarte plaat om ook een donkeren achtergrond te 
kunnen gebruiken bij het bezien van een en ander. De 
werktafel in het midden, met onderkasten aan alle kan-
ten, heeft een opstand net open vakken. 
Ben donkere kamer, voor onderzoekingen -waar daglicht 
moet buitengesloten worden, is niet vergeten. 
Ook het meubilair van apotheek en laboratoria- is van 
eikenhout gemaaktdoch de bladen der werktafels zijn 
van teakhout. In het laboratorium voor urine-onderzoek 
zijn ze met lood bekleed. 
Beide afdeelingen iijn ruimschoots voorzien van de noo--
dige wasch- en spoelbaldcen, kranen voor warm en- koud 
water, afzuiginstallaties, stopeontacten, gasleiding, enz. 
In de spoelruimte is een druipbak geplaatst voor het laten 



Recreatiezaal Eerw. Broedets: Foto E. Besnyo, Arasterdam. 
. . 

Christelijke ,naastenliefde, dat, vanaf den Barmhartigen 
Samaritaan tot op den haidigen dag toe, els een gouden 
dread loopt door de geschiedenis van de R.K. Kerk. 
Met eindeloos geduld en- niramer aflatende lankmoedig-• 
heid verrichten zij hun zware taak, volgens de nieuwere 
inzichten, vol zachtheid weliswaar, doch tevens gedragen 
door het besef, dat deze geen flinkheid en doortastend-
heid 'nag uitsluiten: „Suaviter in modo, fortiter in re". 
Het gedeelte van het hoofdgebouw nu, waarin deze Broe-
ders en Novicen zijn ondergebracht, het klooster dus, is 
in den ,rechtervIeugel gelegen,  en heeft een aparten in-
gang. 
Wear hun taak een zoo zware is, spreekt het haast wel 
vanzelf, dat dit verblijf hun de noodige afwisseling en 
huiselijkheid moet bieden, al's comPensatie voor hun op-
off erend verplegingswerk. Zij moeten• zich i1i hun „ho-
me" op hun gemak en prettig gevoelen en • daar, de en-
kele oogenblikken die zij aan hun taak onttrokken kunnen 
wprden, weer nieuwe kracht en lust opdoen om hun 
arbeid daarna weer zoo goed mogelijk te verrichten. 
En daartoe moeten zij .zich ook eenige oogenblildcen echt 
„vrir weten en zich even in een andere wereld kunnen 
wanen dan die van hun dagelijksche bedrijvigheid; daar-
om zijn dan ook de ramen, die van de andere gecleelten 
van het gebouw uitzien op hun .„IcloOstertuin" ondopr-
zichtig genaaakt, zoodat zij zich daar vrij:kunnen bewe-
g en. 
De kloostertuin, de aan vier zij den omsloten binnenhof, 
is vanouds een bijna onmisbaa:r element• in een klooster; 
wijlebben ons maar even te herinneren de oude kloosterr• 
tuinen, zooals er in Italie zooveel hewaard gebleven zijn 
en zonder dewelke men zich een.  middeleeuwsch klooster 
nu eenraaal niet kan denken! 0, die vredige rust van die 
•fraaie binnenhoven, waarv.  an  de waterput een integree-
rend bestanddeel placht uit te maken en waarin de open 
kolonnades zoo'n heerlijk afwisselend spel van licht en 

• schaduw konden tooveren tegen den ac.htergrond van de 
begroeide gevels en verkwildcende koelte beloofden in 
den zon-overgoten hcif. 

Gezicht vanuit de kloostertuin. 

Ook op dezen binn.enhof zal eerlang een put • komen, 
waarmede het traditioneele beeld 'van den echten kloos-
terhof zal verkregen worden. 
Hoe- rustig kan de kloosterling hier het breviergebed ver-
richten, wandelende langs de bloem-omzoomde paden of, 
mocht de zon te fel steken, in de schaduw van de open 
bogen-galerijI 
Vanuit dezen tuin heeft men een goed gezicht op den 
opbouw van het presbyterium; ander de open galerij met 
daarboven den gesloten koor-omgang, en daarboven uit-
rijzend de koepel met zijn bekronend Icruis. Er is getracht 
naar een harmonischen groei van de massa's: de doorbro-
ken wand van den zu:ilengang draagt den met kleine ven-
sters voorzienen kooromgang en samen vormen zij als het 
ware een verbreeden voet voor het rijzige .achterfront 
van het presbyterium, dat door zijn uiterlijken vorm on-
raiddellijk de meest verheven plaats- van het kerkgebouw 
verraadt. Rechts en links van dit presbyterium heeft, 
door middel van een lagere tusschenpartij, de aansluiting 
plaats met de beide hooge vleugels van-het hoofdgebouw, 
terwijl het presbyterium -zelf aanleunt tegen het kerkschip 
met zijn hoog-oprijzenden, met koper gedekten koepel-
toren.. 
De" tegenstelling dezer verschillende masa's, de tegen-
stelling oak gevormd door de schaduwwerking van deze 
zoo verschillend geaarde onderdeelen, de verschillen in 
de doorbrekingen der muren en in de Ideuren der mate-
rialen, dat alles schept de voorwaarden voor een eenheid 
in veelheid, waarin de bewogenheicl der afzonderlijke 
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Kerk-interieur. Foto P. Rietbergen, Rotterdam 

samenstellende deelen tot rust komt in een machtige Syn-
these. 
De aanblik hiervan is dan weer een vingerwijzing voor 
een gang naar de kerk, waar vooral de geestelijke ont-
spanning gevonden kan worden, die evenzeer, of liever 
meer nog, noodfg is voor den katholieken verpleger, dan 
de lichamelijke.. 

De kloosterruimte staat op den beganen grond door een 
gang in verbinding met de broeder- en met de novicen-
kapel, zoodat en broeders, die op den beganen grond .hui-
zen, en de novicen, die in het souterrain hun dagverblijf 
hebben, deze gemakkelijk kunnen bereiken om de H. Mis 
bij te wonen of zich daar privatim terug te treklcen. 
Ook de zieken, die in de ziekenzaal op de eerste verdie-
ping vertoeven, kunnen op het in de broeders-kapel voor-
uitspringende balcon van de ziekenkamer, de H. Diensten 
volgen. 
De respectievelijke refters en recreatie-zalen zijn ruim. 
licht en luchtig. 
De keuken van het klooster behoeft enkel dienst te doen 
als spoelkeuken en als tusschenschakel tusschen hoofd-
keuken en refters; immers, alle gebouwen worden be-
diend vanuit het centrale keukengebouwl 

De .slaapkamertjes van de broeders liggen op de eerste 
verdieping en.  gedeeltelijk op de zolderverdieping, die 
van de novicen op deze laatite. 

Er is naar gestreefd aan alle; geestelijke en lichamelijke 
behoeften van. deze beoefenaren van den op den ch.riste-
lijken charitas wortelende yerpleging tegemoet te komen,. 
om hen des te meet -geschikt te maken voor het uitoefenen 
van 'het „nobile officium-  dat het verplegers.Lambt ipse 
facto is. 

DE KERK. 

Ben van de mooiste kloosters uit den baroktijd is wel het 
beroemde klooster te Ettal .(bij Oberammergau) in Bele-
ren. Het ligt daar zoo prachtig in een bergachtige streek; 
'doch wat otis vooral treft, is de situeering van de kloos-
terkerk welke, met een hoogopgaanden koepel bekroond, 
als voorpaam centrum tusschen de anclere gebouwen in 
ligt. 
Deze kerk is als midden van den geheelen aanleg be-
doeld, zij rijst op in den heerlijken opbouw van de zwie-
rige vormen der barok,. den .  stijl Vol fantasie en beweeg-
lijkheid Van lijnenspel. Het is-  duidelijk, dat het idee „cen-
trum-  hier en ideeel en plastisch is verwerkelijkt. Te-
midden van de door open ruimten gescheiden gebouwen, 
welke als het ware een stylobaat vormen voor den stij-
genden koepel, trekt de kerk de voile aandacht van den 
beschouwer, wiens blik allereerst en het machtigst daar-
heen getrokken: wOrdt: de sfeer van het geheele "complex. 
wordt beheerscht door de gedachte, dat am dat middel-
punt al het andere zich schaart; de kerk vormt een bin-
dend lid, vol kracht en spanning van bouwkundige. ele-
menten, dat het geheele complex vereent tot een monu-
mentaal bouwwerk van groote, artistieke waarde. 

Dezeade grondgedachte als de bouwmeesters van het 
• Ettaler .klooster koesterden, is bij den bouw van de St. 
• Willibrordusstichting gevolgd. Niet, dat het bij.  dit 
bouwwerk ging om de verwezenlijking van een harok 

-vraagstuk, integendeel: er zijn .geen historische vormen 
verwerkt. Maar bouwkundige ideeen zijn van alle tijden 
en ook in onzen tijd putten wij uit den vollen schat van 
dezelfde gedachten, waar. ook onze voorvaderen op 
waren aangewezen. 
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De.kerk deze -Stichting óók :het centrum van:- het 
geheele compleX; - daaropas  heen Werden 'de. gebonw.en ge;. 
groepeerd en-  door -de hoOgei .-opgaande.-kerk wordt dit 

• g:eheele gebouwencomplex geadeld tot een stiehting; 
waarin aan het bovennatuurlijke, aan God, -de eereplaats 
wordt- gegeVen. 
Hethegrip ,centrum" houdt een zekere rangschikking in 
rondoin een middelpunt hetzij dan in abstract° of in 
concreto, •welk middelpunt in een bouwplan, zoowel 
ideeel . als praktisch, het hoogtepunt beteekent. 
Als-  nu- dit centrum bizondere beteeke.nis heeft en is uit-
gewerkt tot-  een belan-grijk architectonisch motief,' dan 
zal het -de.  belangstelling opwelcken en naar zich hem" 
,trekken; is. dit motif kunstzinnig verwerkt, dan wordt 
de . geest bevredigd door de juiste siiueering.  en het 
schoonheicisgevoel door den goeden vorm. 
In de St. Willibrordusstichting dus vormt kerk (Met 

• haar aanbouwen). eveneens het, ideeele en prakti-sche 
centrum: ideeel, onidat de kerk als symbool geldt van de 
afhankelijkheid van den -mensch als Gods schepsel; prak- 
•tiseh,-  wijl zii.j• in het. midden .ligt Van. alle ;gebouwen van 
de-  Stichting Deze kerk, Met.  haar -  met nObel' metaal be-
dekten; hoog.  opstijgenden koepel, overheerscht dan ook 
in haar uiterlijken verschijningsvorm al de andere ge-
bouwen, terWiji toeh alle onderdeelen Van ..deien bouw 
hun .eigen taal spteken in. onwrikbaar verband met .het 
geheel. 
Door den ronden vorm wordt aan het idee „centrum.' 
kter uitdrukking gegeyen, eerder een middeIpunt ge-, . 
suggereerd, dan door een rechthoekigen. Men is, welis- 

• waar, bij een centraal kerkplan niet aan den ronden vorm 
gebonden: er zijn schitterende voorbeelden van magni-
fieke koepelkerken, opgetrokken op een vierkant of veel-

- hoekig grbndplan; wij behoeven slechts, de Aya Sophia 
en de S. Sergius, beide te Constantinopel, te noemen, en 
de S. Fosca te Torcello, bij Venetie. 
Doch er zijn ook mooie, historische voorbeelden van den 
ronden vorm; zoo o.a. het Pantheon te Rome,' wel niet 
als kerk gebouwd, maar practisch als zoodanig in gebruik; 

• de Karolingische Kapel te Aken, de S. Costanza en de 
Stefano Rotondo te Rome. 

Van oudsher gold de bekroning van een gemetselden 
koepel door een koepeltoren als een „Mariakoepel", sym.- 

.-  bool van eene Mariakerk (b.v. St. Maria in Kapitool te 
Keulen). Voor de Mariakerk te Heiloo - was deze vorm 
dus al zeer aangewezen. 
Bij het maken van de .plannen voor de kerk, in de St. Wil-
librordusstichting werd rekening gehouden met de oinlig-
gende gebouwen; dit was in eerste instantie reeds .ge- 

• sc.hied bij den planmatigen opzet van de Stichting als 
- geheel, waarbij • ernaar gestreefd werd dat, ondanks de 

verscheidenheid der gebouwen (gevolg van de verschil-
lende functies die deze in de geheel constellatie te vet- 

• vullen hadden) toch..een groote eepheid zou worclen be- 
• reikt 

De omringende gebouwen, waartusschen de tuinen en 
binnenplaatsen gelegen zijn, hebben alle rechte muren en 
bijna niet-gebroken daken met lange noklijnen. Bij het 
maken van de:plannen werd'bij het centrale hoof 
_met opzet afgeweken van den rechthoekigen grondvorm  

waardoor, tengevolge van de wijking in de gevels, voora.1 
in den kloostertuin, een mooiere ruimtewerking Icon ont-
staan en het mathematische en starre, dat kenmerkend is 
voor een plan met uitsluitend rechthoekige vormen, ver-
meden werd. Voor ons gevoel is een ronde vorm van 
nobeler allure dan een rechthoekige; in een - kerk is een 
veelhoekige of ronde afsluiting van het priesterkoor 
waardiger dan een rechte, een gewelfde afdekking voor.1; 
namer dan een vlakke. Welnu, de bier gekozen ronde 
vorm van de kerk maakt, dat dit bouwwerk iets bizonders 
krijgt en, alhoewel- de kerk tot het geheele gebouwencom-
plex behoort en dit beheerscht, zij toch als het ware met 
elk gebouw afzonderlijk in geestelijke en praktische ver-
binding staat. 
Van alle kanten wordt de blik naar dit centrum getrok-
ken, naar den koepel, die bekroond is door een, symbo-
lisch op een wereldbol geplaatst en reeds van verre zic.h.t-
baar koepelkruis. 
Ook praktische voordeelen gaan bier met den toegepas-
ten ronden vorm gepaard. De ruimte tusschen de groote 
gebouwen wordt voor ons gevoel niet zoo in beslag ge-
nomen en lijkt grooter door de vervloeiende begrenzing 
van de ronding der kerkmuren, het cloorzicht is ruimer 
en biedt tegelijkertijd meer verrassingen. 

In vergelijking met een langschipskerk is de schaduw-
werking minder hinderlijk, omdat, er geen hooge en lange 
noklijn is, die zich in schaduw afteekent; bij een ronden 
bouw verglij den de schaduwen- meer in soepele rondin-
gen, in tegenstelling met rechthOeicige gebouwen, waar 
zij duidelijk en onverbiddelijk zijn afgeteekend in strakke 
en scherpe plekken. Ben grootere toevoer van zonnelicht 
op het terrein wordt dus bereikt, tot voordeel van de 
tuinen, waarin bloemen en planten weliger kunnen 
groeien. Ook de verspreiding van de winden wordt 
gunstiger; het is niet meer de plotselinge overgang van 
windstilte tot windvlagen bij het komen om den hoek 
of het scheeren langs de daknoklijn: bier is de overgang 
geleidelijker en minder onverwachts. 
Ben bouwwerk kan op volkomen verantwoorde wijze in 
de omgeving zijn geplaatst, een mooie architectuur-oplos- 

Kerk-nterieur. Gezicht op het zangkoor. Foto P. Rietbergen, Rotterdam 
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sing vertoonen, -in een woord een volmaakt gebouw ge-
noemcl worden wat het uitwendig aspect betreft, en toch 
volkomen ondOelmatig zijn voor het praktische gebruik. 
Gedurende de laatste jaren zijn er verschillende koepel-
kerken in ons land gebouwd, die aan de hooge verwach-
'tingen welke de ontwerpers koesterden, slec.hts zeer ten. 
deele hebben voldaan. Dit heeft velen huiverig en af-
keerig gemaakt van den centraal-bouw, welke toch in 
. den loop der eeuwen in all landen van de Christenheid 
werd beoefend en welks monumenten tot de grootste 
bouwkundige scheppingen moeten worden gerekend. 
Terecht zeide de vorige Paus, Pius XI, dat God kan 
gediend worden in kerken van allerlei vormen en stijk 
doch zeer zeker zal dit ook het geval zijn in een koepel-
kerk, waarbij de glorieuze gedachte voorzit, dat „God de 
Heer" is "en dat de koepel zich boven het Godshuis welft 
als he uitspansel om de wereld, ter eere van God, door 
Wiens kracht de kunstenaar zich aan Hem verwant .voelt 
in het concipieeren van - zijn schepping. 
Minder geslaagde bedehuizen zijn onder alle bouwtypen 
te vinden; als men kritiek oefent op koepelkerken uit li-
turgische of uit aesthetische motieven, mag men niet de 
oogen sluiten voor de schoonheid welke daarmede werd 
bereikt, ondanks de onvolkomenheden, noch voor de 
voorname en religieuze stemming welke• daarin wordt 
gewekt, een middel om de geloovigen tot ingetogenheid 
en godsdienstige bezinning te brengen, waardoor het 
liturgisch medeleven wordt bevorderd. 

Het inwendige Van een koepelkerk levert wel de meest 
verheven ruimte-indrukken op, welke verkregen kunnen 
worden. Als een kleiner hemelwelfsel spout_ zich het koe-
pelgeweIf over het kerkruim. In dezen koepel valt het 
licht door zes openingen naar binnen, werpt zijn stralen-
bundels op den vloer en verlicht den geheelen koepel. 
De ronde vorm -keert terug, op kleinere schaal, in den 
halfkoepel van de concha, die het presbyterium afsluit. 
De ruimte wordt dus verdeeld in steeds kleinere eenhe-
den, als de concha's van de zij-altaren, de nissen van de 
andere zij-altaren,. de ramen met bogen eromheen, enz. 
Het waardigste deel van de kerk, het presbyterium, heeft 
de rijkste geleding; daaraan is bijzondere studie besteed 
om dit .voorname onderdeel op architectonische wijze te 
verwerken. 
Met het aanstippen van de hier beoogde architectonische 
indrukken is tegelijk het motief gegeven waarom buiten 
de practische reden-  en • ook aesthetische verlangens de 
keuze tot een koepelkerk bepaalden. 
Door de gebranclschildeiTle rniten valt het-licht naar 
nen en grift de daarop aangebrachle voorstellingen 
scherp en duidelijk, .als eene vertroosting, in hart en 
geest. - - 

--De -dagverlichting van de kerk. heeft, behalve 'door. vier 
groepen van zeven lange, betrekkelijk smalle ramen in het 
kerkschip, nog plaats door een drietal ramen aan elke 
zijde van het priesterkoor (boven broeders- en novicen-
kapel), door vier ronde ramen is de concha, door de 
raanigroep op het zangkoor_en door de zes koepelramen. 
Het is aan de toekomst voorbehouden om de ,rijke, icono-
graphische gedachten te verwezenlijken in de gIas-in-
lood-ramen, welke door Dom. A. Beekman O.S.B. :wer- 

Concha met zijaltaar en Mariabeeld: Ontwerp P. Biesiot.- - 
Foto P. Rietbergen, Rotterdam 

den opgesteId en waarvan thans alleen de zes ronde 
ramen in den koepel zijn gereed gekomen. Deze zijn van 
de kundige hand van den heer K. Trautwein uit Haarlem. 
Op deze iconigraphische opzet zullen wij straks uitvoerig 
terugkomen. 
En ook als de groote lichtbron buiten is gedoofd en de 
avondverlichting haar taak overneemt, is er gezorgd voor 
continuiteit in de verlichting. 

Er moest rekening mee gehouden worden, dat de ver—
lichting zoo weinig mogelijk storend of afleidend.was: ze 
moest daarom eenvoudig en natuurlijk zijn. In het Pan-
theon te Rome valt het daglicht boven in, door eene ope-
ning in den top van het gewelf en geeft in die ruinite een 
sfeer van rust en beslotenheid. Hier is datzelfde principe 
gevolgd voor de avondverlichting, in dier voege, dat het, 
kunstlicht boven in den koepel is aangebracht. 
De taak van dit groote bovenlicht- wordt ondersteund-
door de kleinere lichtpunten tegen het ringvormige pla-
fond, de door den heer K. Gellings uit - Rotterdam ge-
maakte sierlijke lichtkroontjes op het presbyterium en- de 
lampen in de biechtstoelen en in de kapellen. 
En daar wij nu toch over lampen spreken, moge ook even.. 
de aandacht gevestigd worden op. de .fraaie Godslamp 
van de heeren van den Thillart-  en van-  den Oort uit Den 
Bosch. 
Het valt niet te ontkennen, dat aan de toepassing van den 
centralen bouwvorm Ook moeilijk.heden verbonden • zijn: 
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Hoofdaltaar. Foto P. Rietbergen, Rotterdam 

hoe -13.v. de .aandacht te concentreeren op het altaar, dat 
als in een brandpunt alle bliklcen naar zich moet kunnen 

• trelcken als de plaats waar aller aandacht gebundeld moet 
worden. Deze moeilijkheid is echter, als .alle moeilijkhe-
den, niet onoplosbaar: in de Aya Sophia, het klassieke 
voorbeeld,zien wij ze reeds, en wel op uitmuntende wijze, 
op gelost. 
Als de hoofd-as.  duidelijk spreekt en het presbyterium, 
door rijker architectonische geleiding, vertelt, dat de 
troon van God hier is opgetrolcken, en als altaar met om-
geving harmonieus passen in de ruimte, is ,men de oplos-
sing nabij. Men zocht dus een hoofd-as, een hoofd-rich-
ting, welke hier door de verbindingslijn ingang—presby-
terium werd gemarkeerd. Dan volgen de blikken, als 
gedwongen, de richting naar de offerplaats, welke wer-
king ondersteund wordt door de geheele ontwikkeling 
van de wanden rechts en links van het priesterkoor met 
hun concha's en nissen, door de verhooging van den 
presbyterium-vloer en de binding van dit trappenstelsel 
met de zijwanden, welke is als een uitnoodend gebaar 
naar de plaats van het h.00fdaltaar; ondersteund óók door 
den juisten vorm en grootte van den triomfboog, die on-
weerstaanbaar de aandacht toeleidt naar het geestelijk 
centrum. 
En dat aLles moet op een zóó natuurlijke wijze geschie-
den, dat niet aan het bouwwerk zelf meer gedacht wordt 

• maar dat vanzelf de woorden naar de lippen komen, die 
.Kardinaal Faulhaber zoo terecht als uiting van de opwel-
lende hoogere gedachten weergaf: „Herr, Du.allein bist 
grosz und deine Jahre nehmen nicht alp!" 
Ben andere moeilijkheid bestond in het verlcrijgen van 
een goede verbinding tusschen kerkschip, presbyterium 
en de beide ter weerszijden van dit laatste gelegen broe:-
ders- . en novicen-kapellen. Voor deze kapellen werden 
groote ruimten vereischt, waardoor een goed evenwicht 
in de ruimte-verhoudingen niet gemakkelijk te verkrijgen 
was. Door een tweetal boogvormige openingen werden 
deze kapellen in verbinding gebracht met het presbyte-
rium zelf: door het kiezen van de juiste schaal van deze 
openingen, zijn de verschillende ruimtedeelen op elkander 
af gestemd. 
Urn het mogelijk te maken deze kapellen 661C afzonder-
lijk te kunnen gebruiken, zijn de vier bogen door weg-
schuifbare rnarnwanden afgesloten. 

De constructie van een koepel-kerk brengt zijn eigenaar-
dige technische.  moeilijkheden mee: . het opvangen van 
den koepel is een vraagstuk op zich zelf. Op de twaalf 
in een cirkel 6pgestelde-slanice beton-kolommen, die de:-. 
zen koepel, als de twaalf .apostelen, zouden .moeten 
schragen — elk krijgt ruim 100 ton voor zijn rekening •—• 
is een hooge gewapende betonring gelegd, die met ra-
diaal-balken en een rondloopende plafond-plaat in ge-
wapend beton aan den op de kerlcmuren rustenden- bni-
tensten betonring verbonden .is; hierdoor ontstond een 
stijf geheel, waarop het geweIf van den koepel en de 24-
zijdige tambour veilig konden opgetrokken. worden. Het 
uiterst dunne en toch zeer sterke gewelf bij de ge- 
boorte 22 cm. en hoogerop slechts 11 cm. dik wordt 
ter- plaatse van de zes lichtramen verstijfd door de daar-
toe gemetselde steekkappen (lunetten), zoodat de schaal 
niet los in de ruimte ligt. 

Dan heft men nog de kwestie van de goede accoustiek, 
-welke vooral in een ronden koepelbouw vaak moeilijkhe-
den oplevert met den na-galm; in . dit geval werd tijdig 
van tevoren overleg geple.egd met den bekende accousti-
cus, Pater Mulder uit Nijmegen en door het volgen van 
zijn raadgevingen een bevredigende oplossing verkregen. 
Het zangkoor,. dat boven den ingang is gelegen, en met 
een tusschen de ruige muren opgesloten trap bereikbaar 
is, is daartoe eveneens van een gebogen houten gewelf 
voorzien, waardoor een betere klank-uitstraling verze-
kerd werd. 

De kerk is niet georienteerd, doch geoccidenteerd, zoodat 
de ingang naar het Oosten gekeerd is, waardoor de si-
tuatie wordt als in verschillende oude kerken in Rome. 
De plaatsing van de kerk in de omgeving en het nOodza-
kelijke verband met broeder-klooster en stichting, lieten 
hier geen andere mogelijkheid toe. De vOor- en de nadee-
len van de ligging moesten worden aanvaard, -waarbij, 
zooals wij nader zullen zien, in iconographisch opzicht 
voordeelen kwamen te staan tegenover het liturgische 
nadeel. 
Tegenover de entree is het diepe priesterkoor met zijn 
twee zijkapellen, terwijl naast de novicen-kapel de sacris-
tie gelegen is, die door deze novicen-kapel verbinding 
heeft met het presbyterium en met het kerkschip. - 
De sacristie is ingericht met ruime bergingen, een groote 
credens, enz. 
In de broeder-kapel springt, op de eerste verdieping, het 
ziekenkoor naar voren, in aansluiting aan de ziekenzaal; 



deze inrichting maakt het mogelijk "dat de patienten, zelfS-
te bed liggend, de H. Handelingen, althans met het oor, 
kunnen volgen. Daartegenover, boven de novicen-kapel, 
is een balcon voor eventueele bezoekers aangebracht, zoo-
dat deze, zonder in de kapel te behoeven te komen, en 
zonder stoornis te .veroorzalcen, gemakIcelijk de H. Mis 
kunnen bijwonen. Beide balcons, van zwaar grenenhout 
gemaakt, zijn door P. Biesiot met in het hout gesneden 
symbolen versierd, ontleend aan de wierookplant, die in 
onderscheidene vormen gestyleerd is weergegeven. 
Als afdekking van den koepel is er een 24-zijdige spits - 
over geplaatst, een ijzerconstructie, die van den construc-
teur een juist afwegen vereischte van lichtheid tegenover 
'stevigheid en bij het plaatsen van de monteurs vakkennis 
en  ijzeren zenuwen; vergete men niet, dat de punt van 
den spits ruim 40 meter boven het terrein ligt! 

De hoofdvormen zijn kloek gehouden, hetgeen noodza-
kelijk is bij monumentalen bouw. De muren van het inte-
rieur zijn opgetrokken van kloostermoppen, goud-gelen 
baksteen, zorgvuldig gemengd met andere tinten, totdat 
de vereischte kleur. werd verkregen. 

De keuze van dit materiaal is van zeer veel gewicht; een 
ruimte kan goed van verhoudingen zijn en toch bedorven 
worden door een slechte materiaal-toepassing. Kleuren, 
tinten en nuanceeringen oefenen een psychologische wer-
king uit, die niet te onderschatten is. Ben kleur kan rustig 
aandoen of onrustig, ons innerlijk kalmeeren of revolu-
tioneeren; kleur kan hetzelfde effect hebben als een wel-
dadige muziek of als .een dissonant, kan on,s vredig 
stemmen of onbehagelijk en .de onderlinge afstemming 
van verschillende• kleuren en nuanceeringen kan deze 
werkingen verhevigen of verzachten. 
Vooral voor een kerlcruimte is de kleurbepaling dus van 
groot belang; daar moet.aan het verlangen van den geest 
naar .orde en van bet hart naar rust voldaan worden. 
Kleur kan zijn een alleluja of als een vloek, als .een 
milde zegening of . als eene kastijding. 
De wijze van metselen - is daarbij van eminente beteeke-
nis. Bij het echte handwerk.  moet ook e indruk van een 
machinale wijze van. werken worden voorkomen. De oude 
.vakman wist zijn materiaal op technisch juiste • wijze te 
metselen, zonder gekunsteldheid. Het gebruik van een 
geknipte voeg was hem een gruwel; door de genuanceer-
de handvormsteen en de ruwe voeg is het oppervlak ge-
wórden van een ruig, fluweelig karakter, waar bekoring 
van uit gaat: het -  oude valcmanschap demonstreert zich 
hier in het resultaat van het ech.te metselen! 
Ook de vloeren .dragen het hunne bij tot deze kleuren-
harmonie; de natuurgekloofde Solenhofener tegels, een 
natuurproduct als de leisteen, vormen een prachtig, mat-
tintig materiaal van een kleurenschakeering, die een lust 
voor het oog is en zich uitstekend aanpast bij de bak-; 
steenen wanden. Op het priesterkoor zijn, ter verrijking, 
deze tegels gepolijst, waardoor een ietwat glanzender 
oppervlak ontstaat; zoo is er tevens een goede onder.-: 
scheiding gevormd tusschen p-resbyterium en schip. 
In de dwars-as van de kerk liggen d biechtstoelen,Vielke 
verrijkt werden door natuursteen -dat, *door kunstenaars- 
hand behakt; hoogere beteekPnis Vertelt van .deze 
plaatsen van sacramenteele handPlingen. 

Behalve deze beelden is er nog veel meer beeldhouwwerk 
toegepast, waarvan de heer Biesiot uit den Haag even; 
eens het leeuwendeel vervaardigde, zooals het Maria-
beeld boven e'en der zij-altaren en de zinrijke versiering 
van den kerlcingang. 
In deze kerk zullen vaak vele prieste.rs komen lezen; 
daarom is een groot aantal altaren vereischt, waarom er 
hier dan ook, behalve het hoofdaltaar, nog een viertal 
zij-altaren zijn aangebracht. 
Tegen den sober-rijken achtergrond van de baksteenen 
wanden staan de natuursteenen altaren; het hoofdaltaar 
in donker-grijzen travertin antico en de vier zij-altaren 
in licht-leverkleurige travertin oniciato. Vooral het tra-
vertin antic° is een, zij het wat bros, prachtig materiaal; 
fraai teekenen 'Zich de vlammen erin af en de eenvoudige 
profileering komt daarin goed tot zijn recht; dit hoofd-
altaar is een tombe-altaar met als eenige versiering het 
Christus-monogram. 
Het spreekt vanzelf, dat net aIles ineens ãf kan zijn. De 
bekroning van het tabernakel en de kandelaars werden 
in rood koper vervaardigd door de jonge kunstenaars 
H. van den Thillart 'en W. van den Oort uit Den Bosch, 
die met dit werk alle eer inlegden. Het altaar zal riog 
verder worden afgewerkt met een kruisgroep, die, han-
gend in den boog van de concha, het goede verband tus-
schen altaar en architectuur bewerkstelligt. 
De plaatsing van de kerkbanken ten opzichte an de 
kolommen is zoodanig, dat geen hinder ondervonden 
wordt bij het ldjken op de altaren. 
Met de broeders en novicen en de plaatsen op zangkoor 
en bezoekers-tribune meegerekend, biedt de kerk plaats 
aan een 900-tal personen. 
Het presbyterium, dat hoog oprijst boven de ronde kloos-
tergang, accentueert óók van buiten de plaats van de 
Offerhandeling en beheerscht de geheele binnenplaats 
door zijn groeienden opbouw boven den zuilengang met 
daarboven gelegen kooromgang, in welke beide gangen 
de Eerw. Broeders des zomers of in den winter hun bre-
vier-gebed kunnen verrichten. 

INCONOGRAPHIE DER KERKRAMEN 
Aan Dom. A. Beekman, Benedictijn van Egmoncl, werd 
verzocht een iconographisch plan te ontwerpen, waaraan 
deze volgaarne voldaan heeft. Wij laten zijn uiteenzet-
ting hier volgen: 
De iconographie is zoodanig samengesteld, dat alle voor-
stellingen tezamen een cyclus vormen, waaraan een 
groote dogmatische, liturgische gedachte ten grondslag 
ligt. Het spreekt dus vanzelf, dat men aan deze cyclus 
niet zonder meer veranderingen kan aanbrengen, zonder 
de synthese aan te tasten en de eenheid te verbreken. 
Daarom is ten sterkste aan te bevelen om daarin dan 
ook geen veranderingen aan te brengen, zonder den 
architect en diens adviseerenden liturgist te hebben- ge- 
raadpleegd. • 
Het ontwerp berust op een typologisch beginsel, in na-
volging van de H. Schrift zelf en van de H. Liturgie, die 
dit van haar heeft overgenomen. Op deze wijze bestaat 
er een waarborg, dat de iconograp-  hie een klassiek kaiak-
ter in de voorstelling zal dragen en dus niet na eenige 
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jaren niet meer zal worden begrepen of gaat •vermoeien: 
We zullen daarbij van de gunstige omstandigheid gebraik 
•maken, dat de kerk geoccidenteerd is, hetgeen zeggen 
wil, dat de absis met het altaar naar het Westen, de 
ingang daarentegen. naar het Oosten is gelegen. De 
rechterzijde is .dus naar het Noorden, .de linkerzijcie naar 
het- Zuiden gericht. Naar oud .gebruik zullen de voorstel-
lingen aan het Oud-Verbond ontleend aan'de Noordzijde 
komen, de andere, uit het Nieuwe Testament getrokken, 
aan. de Zuidzijde. 
De voorstellingen in het Priesterkoor zullen uitsluitend 
betrekking hebben op de H. Eucharistie of op het H. 
Misoffer, maar daarbij is zOrg gedragen om. alleen voor-
afbeeldingen te ge'ven en geen- realistische voorstellingen 
van het H. Misoffer zelf, eangezien de Yoorstelling be-
hoort te wijken.  als- de werkelijkheid daar is. 
De voorstellingen in . het Kerkschip hebben uitsluitend 
betrekking op •0. L. Vrouw, in dien zin, .dat getracht is 
tot de .uitbeelding te komen-van.haar aandeel in het Ver-
lossingswerk. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria, 
die- zij zelf te Lourdes als Haar glorieuze titel aangaf, 
Haar-vijandschap met den duivel vanaflet eerste oogen-
blik •van -Haar bestaan, ligt daarvan bij het begin. Op 

•deze wijze is dus op algemeene en lclassieke wijze het 
patronaat der Kerk, die aan 0. L. Vrouw van Lourdes is 
toegewijd, uitgedrukt. Voor de meer particuliere devotie, 
die zich hecht aan de plaats.  zelf, waar Maria aan de 
H. Bernadette verscheen, is ten einde de cyclus niet te 
breken een andere plaats uitgezocht, n.l. de Broeder- 
kapel en het Tympaan boven den hoofdingang. Op het 

.zangkoor zijn de vensters versierd met een voorstelling, 
die betrekking heeft op den zang, maar toch ook. verband 
houdt met de eigen geheimen uit Maria's leven. 
Ten einde overmaat in het aantal voorstellingen te vei- 
mijden di t toch werkt op den duur vermoeiend is 
in alles.eenvoud en soberheid betracht en zijn, .waar mo-
gelijk, enkele vensters groepsgewijze genomen. Ben be-
paalde voorstelling werd dan over die verschillende yen-
sters verdeeld. 
Overigens is minder plaats toegeruimd aan het realisme 
der meer moderne devote's,- zooals b.v. de Zeven.Smar-
ten, dan aan een ideologie, .die de groote Peheimen van 
het Verlossingswerk tot uitdrukking brengt. 

RAMEN. 

Wat de ramen betreft, zijn er vier ruimten, die zoodanig 
van elkander zijn gescheiden en van bestemming -ver-
schillen, dat zij in vier groepen dienen te worden inge-
deeld. 
Ia Het Priesterkoor ronde ramen. 
lb Het Priesterkoor zijramen. 
II Broederkapel ter zijde. 
III Novicenkapel ter zijde. 
IV Kerkschip met vier raamgroepen. 

Er blijven dan nog over: 
V Het venster boven den ingang. 
VI De vensters in het zangkoor. 
VII De ronde vensters van den omgang ac.hter het 

Priesterkoor (in het klooster). 
VIII De ronde ramen in den koepel. 

I a. De ronde ramen van het Priesterkoor. 

De afmetingen van deze vensters zijn te gering om er.  
figurale voorstellingen in le kunnen plaatsen. Er blijft 
dus niets anders over, dan er symbolen in te zetten, die 
betrekking hebben op het H. Misoffer. Deze voorstellin-
gen werken niet verstrooien.d, oniclat zij een bepaalde 
gedachte met een slag te binnen brengen. 
Deze ronde vensters zijn -vier in getal. Van deze zijn de 
twee middelste alleen vanuit het kerkschip te zie.n. Ver-
der zullen de symbolen, ontleend aan het Oud-Verbond, 
aan de Noordzijde (d.i. dus vanuit het kerkschip gezien 
aan de rechterzijde) komen. 
Van links naar rechts krijgen we dan: 

Visch met mand Pelikaan Off erlam Manna 
(Altaar). 

De visch met de mand is het oude symbool, dat in de 
visch Christus aanduidt, omdat de eerste letters der 
Grieksche woorden: „Jesus-Christus, Zoon Gods, Ver-
losser", het woord IXTUS .vormen, dat visch beteekent. 
De mand met brood, waartusschen een beker met rooden 
wijn, wijst op het spijsoffer der H. Mis. De pelikaan, 
waarvan de legende zegt, dat hij zijn jongen met zijn 
eigen bloed voedt, is gereedelijk een schoon symbool van 
Christus, die ons voedt met Zijn eigen kostbaar Bloed. 
Het offerlam van het Joodsche Paschen is de vooraf-
beelding van het Offerlam der Nieuwe Wet. Het manna 
der woestijn, dat alles in zich bevatte om den mensch te 
voeden; is een duidelijk voorafbeeldsel van de H. Eucha-
ristie, ons geestelijk voedsel, dat aan ieders beloften 
voldoet. 

I b. De zijram'en in het Priesterkoor. 

Deze ramen zijn zes in getal: 3 aan de Noord- en 3 aan 
de Zuidzijde. De drie ramen aan de Noordzijde (d.i. 
rechts, gezien vanuit het kerkschip) zullen weer een voor-
stelling bevatten uit het Oud Verbond, die voorafbeel-
ding is van het H. Misoffer; aan de Zuidzijde een voor-
stelling uit het Nieuw Verbond, eveneens een symbool 
van het H. Misoffer. 

Aan de Noordzijde komt de voorstelling van het Offer 
van Melchisedech. Deze priester komt met het altaar 
voor zich, op het middelste raam. Rechts daarvan komt 
Abraham, gericht naar het middelste raam; links, even-
eens naar het middelste raam gericht, Lot, beiden gewa• 
pend, want ze kwamen juist uit den strijd. 
Aan de Zuidzijde wordt de vermenigvuldiging der broo. 
den afgebeeld, Christus in het middelste raam, in de bei-
de andere een jongen met enkele brooden en vissc'nen 
en -de uirdeding. 

Broederkapel (Zuidelijk). 

Hierin zijn aan de Westzijde drie stellen van 2 ramen. 
Het middelste stel zal de voorstelling bevatten der ver-
schijning van 0. L. Vrouw te Lourdes aan Bernadette, 
Het linkerstel zal een zieke geven, die door een priester 
met het Allerheiligste wordt gezegend, zooals dat te 
Lourdes voor de Rozenlcranskerk plaats vindt. Het zal 
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daar juist goed op zijn plaats zijn, omdat hier zich de 
balustrade bevindt, waarachter de zieken de H. Mis zul-
len bijwonen. (De beide ramen van de zieken7aal zouclen 

• de opstanding van den jongeling van Naim kunnen be-
vatten). 
In het rechterstel kunnen enkele representatieve figuren 
worden afgebeeld: 'een man, vroutv en kind, in knielende 
houding en n.aar het middelste raam gericht., achter Ber-

.nadette aan. 
Aldus hebben we in de drie stellen vensters de schikking 
als in Lourdes zelf, waar men zich links de Esplanade, 
in het midden de grot en rechts de aanbiddende geloovi-
gen kan denken. 
Aan de overzijde, in den Oostelijken muur van deze 
Broederkapel, bevinden zich nog twee stellen, ieder van 
twee ramen, die eveneens vlak in het gezicht staan van 
de zieken op de tribune. De beide voorstellingen kunnen 
dus goed zijn:-  Maria, Troosteres der bedrukten, en 
Maria, Behoudenis der kranken. 

Novicenkapel (Noordelijk). 

Hier bevindt zich een stel met drie_vensters, die het H. 
Huisge.zin kunnen bevatten tot leering der novicen en de 
nederigheid en gehoorzaamheid. Want de rang was in 
het H. Huisgezin juist tegengesteld aan de waardigheid: 
de Zaligmaker is er het gehoorzame Kind, Maria is de 
Moeder, die aan den man onderdanig moet zijn en de 
H. Jozef is er het-hoofd van het gezin. 

IV. Het Kerkschip. 

Noordzijde. De Noordzijde heeft twee groepen ieder van 
7 vensters. Bike groep van 7 vensters bevat een midden-
stuk van 3 en twee zijstukken van 2 vensters. De oplos-
sing is dus zoo gevonden, dat in het middenstuk van 3 
vensters de hoofdvoorstelling is opgenomen, terwijl de  

beide zijstukken daarbij een ondergeschikte rol spelen 
maar zoodanig, dat de hoofdvoorstellind daardoor wordi 
geaccentueerd en aan karakter wint. 
We beginnen met de raamgroep aan de Noordzijde,•het 
dichtst bij het.  Priesterkoor. 
Groep (Zie afbeelding), Deze groep zal de eerste 
voorspelling van den Verlosser, welke in de H. Schrift 
voorkomt, weergeven, welke voorspelling ook voor - he. 
eerst 'op Maria duidt en wel in de functie, die deze in he. 
Verlossingswerk inneemt. 
In het boek Genesis • lezen we, dat na Adam's val Goc 
den Verlosser belooft met de woorden: „Ik zal vijand 
schap stellen • tusschen U en de Vrouw, tussehen "Iv 
zaadl en Haar zaad, Zij zal U den kop verpletten". (Dm 
is de voornaamste tekst, waaruit de Onbevlekte Oat 
vangenis door de Kerk is vastgesteld.) 
In het middelste raam zal Maria dus den kop van, he 
helsch serpent vertreden. Omdat het raam zoo hoog ii 
neerat de figuur slechts een gedeelte van het opperVla: 
in beslag. Onder de voorstelling kan de telcSt, zooalS ba 
yen aangegeven, worden gezet, omgeven van, de passie 
bloetn, want het is door het Lij den van Christus, dat d 
duivel is overwonnen en in dat Lij den heeft Maria haa 
aandeel, gehad. Boven de beeltenis blijft eveneens 
een aanzienlijke ruimte over. Daar kan een drukblauw 
hemel, bezaaid Met sterren, worden afgebeeld. 
In het linker raam komt een aanbiddende Engel en in he 
rechter raam een Engel met vlamm end ztvaard. De eerst 
Engel duidt op den vrede, waarin de mensch voor.  de 
val •—• door God was geschapeni.  de andere is de Enge 
die het gevallen menschenpaar uit het Paradijs verdri 
vent moet. Onder den eersten Engel welige cfru-ivenwix.  
gerd;*onder den tweeden distels -en clobrnen.. Boven de 
eersten de stralende zon, boven den tweede een donkei 



In het linker zijstuk wordt op de beide vensters Adam en 
Eva afgebeeld, bezig met het eten van • de verboden 
yru.cht, de zondige handeling, die de oorsprong is van de 
voorspelling in het middenstnk afgebeeld. Daaronder 
lelien en rozen; erboven boomtakken, met bladeren en 
vruchten. 
In het rechter zijstuk Adam en Eva uit het Paradijs ver-
dreven. Er onder distelen en doornen. Er boven een 
donkere lucht met bliksemschichten. 

Nota. De voorstellingen boven en onder xnoeten niet 
worden afgescheiden van de hoofdvoorstelling, alsof ze 
geheel afzonderlijk zijn, maar daar een geheel mee uit-
maken. Dit geldt voor alle ramen. 
Groep II Deze groep zal de voorstellingen weergeven 
van de profeten. Isaias en Micheas. Isaias 'voorspelde de 
maagdelijke Ontvangenis en geboorte van den 1VIessias 
(VII - 14: „Zie, de Maagd zal ontvangen en een Zoon 
baren .en Hem Emmanuel heeten") Micheas, Maria als 
Moeder van den Verlosser (V 2: „Gij, Bethlehem 
Ephrata, zijt wel klein onder de kleinste steden van Juda, 
.uit U echter zal Hij voortkomen, die de Heerscher zal 
• zijn in Israel.") 
In het middelste raam komt dus de H. Maagd met het. 

:.Goddelijk Kind in de armen, welke voorstelling beide 

.voorspellinge.n, 'n.l. de maagdelijkheid en het Moeder-
schap van Maria,. weergeeft: Onder deze Voorstelling 
kunnen &beide boven aangegeven teksten komen;- erbo-
yen een rozelaar. 
In bet linker raam aanbiddende engelen; daaronder tut.-
Pen, symbool van het gebed, erboven een Vlucht van klei-
ne engelen-kopjes. 
In het rechter raam St. Jozef: boven: takken, beIaden met 

..yruchten — de verdiensten van den voedstervader 
onder lelien. 
Het linker zijstuk zal de profeten Isaias en Micheas be-
vatten. Boven Isaias een landschap van vrede, eronder: 
„Hoort gij, hemelen, leen het oor,- 6-ij aard, Want de Heer 
spreekt". Boven Micheas: verwoeste heidensChe tempels. 
eronder: „Luistert, gij alle volkeren, let op, gij aarde -en 
alles wat zij herbergt. God de Heer zij U tot getuige". 
Het rechter zjstuk zal in het eerste venster: de .herders, 
inhet andere de Drie Koningen.bevatten. Boven de her- 
ders: engelen met „Gloria in excelsis", boven de Konin- . 
gen een ver landschap met palmen. Onder de herders: 
„Zij vonden Maria, JOzef en let Kindje," dat in de kribbe 
lag." Onder de Koningen: „Ze verheugden zich met .zeer 

..groote vreugde." 

Zuidzijde. 

Groep III.- We komen nu tot de vaorstellingen aan het 
Eirangelie zelf ontleend. Deze groep zal worden toege; 
wijd aan het geheim, waarbij. door God de H. Gabriel 
wordt afgezonden om haar fiat te vragen. 
In het middelste raam dus Maria, biddend. Daarboven 
de -aanzwevende duif; eronder de tekst: „Mij geschiede." 
In het linker raam de en.gel Gabriel: Erboven wat archi-
-tectuur, Eronder: „Wees gegroet.... onder de vrouwen". 
In het rechter raam een landschap met in de verte de 
Calvarieberg met het kruis buiten-de stad Jeruzalem. Er- 

onder: „Vrouw, ziedaar Uw Zoon".... „ziedaar Uw Moe-
der". 
Het linker zijstuk zal twee vrouwen 'uit het Oud Verb ond 
voorstellen, die voorafbeeldingen zijn geweest van Maria. 
Uit al de vrouwen die deze eer genieten werden gekozen 
Sara en JO hta.- Zooals Sara de stammoeder is geworden 
van heel het Joodsche yolk, zooals zij de moeder is ge-
worden van een eenigen zoon Isaak, die een van de dui-
delijkste voorafbeeldingen is van Christus, want zijn 
Vader Abraham wilde.  hem- op Gods bevel offeren op 

•den berg, zoo is Maria de moeder van alle geloovigen, 
omdat haar eenige Zoon het Slachtoffer is geworden 
voor de wereld. En Abraham woonde met Sara onder 
tenten, omdat het land, waar zij vertoefden, hun nog niet 
voor goed was gegeven en zij daar dus geen vaste wo-
ning mochten bouwen. 

Maar aan. Sara's nakomelingschap is het beloofde land 
gegeven. Wij zijn in Christus de Inderen. van Maria en.  
omdat wij Haar kinderen zijn, is het Beloofde Land des 
hemels voor ons bestemd. Boven de afbeelding van Sara 
zal zich de blauwe lucht uitstreldcen, waartegen de witte 
daken der tenten zich afteekenen en aan Haar voeten zal 
de kleine Isaak zijn gezeten met het hout, waarop hij• zal 
worden geofferd. 
De dochter van Jephta werd als offer gewijd voor de 
overwinning op den vijand bereikt. Zij was maagd en zij 
offerde zich vrijwillig op: „Doe met mij, zooals gij aan 
God hebt beloofd!" zeide zij. En zij trok zich terug met 
haar gezellinnen in de bergen. De bergen zullen als ach-
tergrond dienen en aan haar voeten zal de tekst geschre-
yen staan temidden van lelien. 
De beide ramen rechts ,;het bezbek van Maria aan haar 
nicht Elisabeth", waarbij de eerste genade aan een 
mensch, den H. Joannes, werd geschonken. De eerste 
woorden van het Magnificat, „Mijn ziel prijst groot den 
Heer" zullen beneden worden geschreven. En er boven 
zingende leeuweriken in de klare lucht. 
(Zie de hierbijgaande teekening:) 
Groep IV. Als apotheose zal in het middelste raam de 
kroning van Maria worden afgebeeld. Boven de gekroon-
de Maagd zweeft de H. Geest. Aan haar voeten de 
maan, om haar hoofd 12 sterren. Het linker raam bevat 
een voorstelling van God den Vader en rechts kon-it God 
de Zoon. 
Beide zetelen op een troon met baldakijn. Aan: Hun voe-
ten geuren de wierookwolken van de gebeden der Heili,-
gen. 
Op de beide linksche ramen komen Simeon en Anna, de 
profetes, in den tempel, als het Goddelijk Kind daar 
wordt opgedragen. De bovenzijde wordt afg.esloten door 
gewelven en lampen; aan de onderzijde rechts de tekst: 
„Een .zwaard zal ook Uw eigen ziel doorboren". De H. 
Maagd dient er pok op voor te. komen en meer op den 
voorgrond dan Anna; aan de onderzijde links de tekst: 
„Een teeken van tegenspraak". Door deze beide teksten 
wordt nog voor het laatst aangeduid dat ook Maria Haar 
aandeel in het Verlossingswerk daadwerkelijk heeft ge-
had. 
Op de rechtsche ramen zullen Pau.s Pius IX, die het 

• dothna van de Onbevlekte Ontvangenis afkondigde, en 



de H. Bernadette, die de bevestiging ervan tilt- den mond 
zelf van-  de H. Maagd mocht vernemen, worden afge-
beeld. 
Boven Pius IX straalt het Iicht• van den H. Geest; aan 
zijn voeten is de tekst van het dogma in den oorspronke-
lij.ken vorm gegeven: Pius nonus, Pontifex Maximus to• - . 
tius Ecclesiae, pronuntiavit ac definivit: Doctrinam quae 
tenet beatissimam Virginem Mariam in primo• instanti 
,suae Conceptionis fuisse, singulari Dei privilegio, ab omni 
originalis culpae labe praeservatam immunem, esse a Deo 
revelatum, ac proinde ab omnibus fidelibus firmiter con-
stanter.que credendam. 
Boven Bernadette houdt een engel de kroon, haar door 
tie Maagd beloofd. Mogelijk kan ook de vota van. 
Masabielle nog worden aangegeven. Aan de voeten van 

• Bernadette vloeit de bron en zal de tekst van het dogina 
in de volkstaal worden aangegeven: Pius de negende. 
Hoogepriester van de gansche Kerk, heeft uitgesproken 
en bepaaId: De leer, die verkondigt, dat de Allerheiligste 
Maagd Maria van het eerste oogenblik van haar Ont-
vangenis, door een bizonder voorrecht Gods, van alle 
vlek der erfzonde onbesmet is bewaard, is door God ge-
openbaard, en moet dan dok door alle geloovigen stand-
vastig en onveranderlijk worden geloofd. 

V. Het venster boven den ingang. 

Dit moet gereedelijk een afbeelding bevatten van de Pa-
trones: -Maria- Onbevlekt-  Ontvangen. Rechts kan. Berna-
dette-in aanbidding worden afgebeeld en links een knie-
lende man. 

VI. De vensters in het zangkoor. 

Deze zijn drie in getal; -het middelste is aanzienlijk- groo- 
• ter dan de beide andere. In verband met de functie van 
de ruimte, die zij afsluiten, zouden hier het Benedictus 
en het Magnificat kunnen worden afgebeeld, de beide 
gezangen door -Zacharias en door Maria gezongen. De 
eerste is de vader van Joannes den Dooper, die bij het 
bezoeken van Maria an diens moeder Elisabeth van clei 
erfzonde werd bevrijd. Onder Zacharias, die in het linkeri  
z-aam zal worden geplaatst, komt de tekst: „Geloofd zij 
de Heer, Israel's God! Want Hij heeft zijn yolk bezocht 
en verlost en ons een bourn van redding verwekt in het 
•huis van David, Zijn clienaar." 
In het rechter raam komt Elisabeth, met daaronder: „Ge-
zegend zijt Gij onder de vrouwen en gezegend is cle'.• 
vrucht van Uw schoot." 
In het middelste raam Maria met het Goddelijk Kind. 
Wel is dit anachronistisch, maar de onderstaande tekst .  
geeft de verklaring: de profetie is in haar vervuld, omdat 
zij geloofd heeft. En onder de tekst: „Zalig zij, die ge-
loofd heeft, want wat Haar namens den Heat% is gezegd, 
zal worden vervuld." 

VII. Ronde vensters in den omloop achter het Priester-
koor. 

Aangezien deze gang alleen door de Broeders wordt geT-
bruikt en in het klooster is gelegen, worden de voorstel-, 
lingen in betreldcing met het kloosterleven genomen. Ze 
zullen op de kloosterdeugden wijzen. Omdat deze ven-1 
sters klein zijn en rond van vorm, kunnen daarin nief  

.  
and' ati,..sYiribbleti worden geplaatst..Ze neyen.m 
getal.  
De drie goddelijke.detigden komen in ho midden van de 
ronding, waarbij de deugd Aran lietde de eerepIaats-in 
midden.heeft. Links blijve drie vensters over: Dit is de. 
.zijde van de gekcifeste broeders. Dsaarom konien ;bier' 
de drie geloften: armoede, chAqd en gehoorzaam- 
heid. Aan de rechterzijde komen de n'ederigheid; de toe-.  
zvijding en. de versterving. _ 
Geloof, hoop en liefde worden voorgesteld door de em—
blemen: krzzis, anker ,en hart. De gehoorzaamheid door ; 
de zonnebloem, die haar r kroon steeds uit gehoorzaam-,,  ; 
held- naar de .zon -keert:-.De kuischheid door. de blanIce-
/e/ie:. De armoede door 'een ledige hand. De- versterving 
do-or de distel. .De distel is uiterlijk afschrikwekkencf en. 
toch is hij met- een schoone blauwe .dauwrbedekt. De toe-
wij ding wordt voorgesteld_ door het- aambeeld, dat de 
slagen 'opvangt maar er zelf geen- voordeel van heeft. -De 
nederigheid door het verborgen viooltje, maar dat ñiet-' 
temin een. der schoonste blo.emen is. 
Men vraagt zich wellicht af, waarom de vier zedelijke'. 
hoofddeugden: de voorzichtigheid, de rechtvaardigheid, 
de sterkte en de matigheid niet zijn uitgedrukt. Deze 
echter hebben in het kloosterleven bun eigen .vorm.•  Dei; 
voorzichtigheid.  komt tot.  uiting in de deugd van..gehoor,...1 
zaamheid, waardoor wij niets kunnen ondernemen, wati 
ons schadelijk is. De rechtvaardigheid is tiitgedrukt in de 
toewijding, waardoor.  wij ons zelf geheel geven voor den 
dienst van anderen. De 'sterkte komt het .meest uit in de, 
nederigheid en,in de'versterving, want in *beide mdeten 
wij onszelf overwinnen. De matigheid ten slotte in de 
armoede en de gehoorzaamheid, die ons beide behoeden:  
voor overmaat. 
Overigens staan•  tegenover elkander; het geloof tegen-
over de hoop, want door het geloof kunnen wiLhopen; de 
armoede tegenover de versterving, want beide rcioeten 
elkander aanvullen:. de .eerste betreffende . de uiterlijke. 
zaken,..waarvan wij afstand hebben gedaan, de andere 
meer betreffende de innerlijke dingen, die :wij moeten. 
beheerschen; de kuischheid tegenover de toewijding,-
want de kuischheid doet ons, onthechten aan ons zelf in 
den meest uitgesproken drang, n.l. onszelf te doen yoort-
bestaan in een nakomelingschap, terwijl. de tdewijcling - 
van ons vraagt ,de innerlijke onthechting urn des *betel' 
de naastenlieide te •kunnen. beoefenen; • de gehoorzaam-
heid ten slotte iegenover de nederigheid, want alleen door 
waarlijk nederig te zijn kunnen we in alles gthoorzaam 
zijn. 

VIII. De ronde Tamen in den koepel. 

Voor deze ramen kunnen wij gevoegelijk de zes schep-i 
pingsdagen ttemen. Er staat al zooveel in de kerk over 
Maria, en de kerk is niet georienteerd, waarom de die-. 
renriem niet geheel tot zijn recht komt; bovendien snap-
pen de menschen dat niet meer. 

" Maar de scbepping is toch eigenlijk het begin van alles, 
oók van de Verlossing, waaraan Maria zoo'n groot aan-
tied heeft gehad, 
Het komt mooi uit dat v de vensters zoo hoog_ staan; de 
sthepping is zoo voortgekomen int Gods hand: 
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I. Bij den eenen biechtstoel zal de H. Maria Magdalena 
worden geplaatst en bij den anderen de -H. Joannes de 
Dooper, beiden Evangelische personen, die beiden ons 
een voorbeeld van boetedoening hebben gegeven en 
daardoor tot een buitengewone heiligheid zijn gekomen 
Joannes predikte de boete en de belijdenis der zonden er 
mocht den Heer, als representant van de gansche zondigE 
menschheid, het doopsel der boete toedienen. Maria ver-
nam het woord uit den mond zelf des Heeren en daarbi, 
de lofprijzing, dat zij veel liefhad en haar daarom vee 
werd vergeven. 
Onder beide beelden zouden danrom de teksten kunner 
worden. aangebracht: 
H. Joannes: „Brengt waardige vruchten van boetvaar-
digheid voort". 
H. Maria Magdalena: „Vele zonden zijn haar vergeven 
want zij heeft veel liefde betoond."- 
II. By - ingang bevinden zich tweeerlei reeksen var 
gebeeldhouwde symbolen. 
A. Beneden zullen, zoowel links als rechts, komen di 
lelie, de roos, de zonnebloem, korenaren en het viooltje. 
als embleem van de .deugden van zuiverheid, liefde, ge-
hoorzaamheid, vruchtbaarheid en nederigheid der H 
.Maagd. 
B. Boven komen de uitbeeldbare titels, die in- de LitaniE 
van 0. L. Vrouw voorkomen en alle embleme-n, -die doo] 
de Liturgie aan haar wbrden toegekend en welke aan he.  
Oud-Testament zijn ontleend. 
De stijlen van het--;raam zullen bloemslingers bevatten 
welke door twee engelen, op de beide stijlen, zullen wor-
den vastgehouden. 

Kerkingang met versieringen in tnfsteen, ontleend aan de Litsnie van 
Maria. Foto P. Rietbergen, Rotterdam 

1. Eerste dag: 
het wordt licht: de zon (desnoods boven een chaos: wa- 
ter en rotsen, door elkander als een wirrewar). 

• -2:-  Tweede dag: 
. het firmament boven de zee: (dus niet anders cla-n  wo/- 

ken boven een zee. NOg geen sterren). 
3. Derde dag: 
het droge verschijnt: Dus een rots die oprijst uit de zee. 
Op de rots een boom die vruchten draagt, met rondom 
kleiner gewas aan den voet. 
4. Vierde dag: 
zon, maan en sterren. 
5. Vijfde dag: 
zeedieren: (dus een walvisch in de zee en vogels in de 
lucht). 
6. Zesde dag: 
/anddieren en de mensch. Als dier b.v. een paard als 
edelste dier en een mensch. Als 't kan God de Vader iii 
de lucht, om aan te duiden, dat de mensch geschapen is 
naar Gods beeld. 
De zesde dag in het venster te plaatsen boven het altaar 
(dus aan de Westzijde) als zijnde het voornaamste. 
Voor den mensch is ook de Verlossing. Verder dezelfde 
draaiing nemen als in de ,ramen beneden (dus beginnen 
aan de Zuidzijde, naast het altaar links). 

ICONOGRAPHIE VAN HET BEELDHOUW-
WERK. 

Dit beeldhouwwerk omvat de biechtstoelen en den-  in, 
gang. Biechtstoel. Foto P. Rietbergen, Rater 
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