1

Kerkcomplex Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming Renkum
Redengevende beschrijving en waardebepaling

Adres
Postcode en plaats
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Architect
Bouwjaar
Datum onderzoek
Opgesteld door

Auteur: Gert van Kleef

Utrechtseweg 153
6871 DO Renkum
Kerk met pastorie en begraafplaats
Kerk met pastorie en begraafplaats
Joseph (1861-1949) en Pierre (1891-1982) Cuypers
1922-1923
September 2019
Gert van Kleef

14 oktober 2019

Waardebepaling

2

1. Waardering
De waardering geldt voor de kerk, pastorie en op de begraafplaats het lijkenhuisje en het
monument op het priestergraf. De op het complex staande schoolgebouwen zijn daarin niet
inbegrepen.
1. Cultuurhistorische waarde
De cultuurhistorische waarde van het kerkcomplex is hoog. Het vormt letterlijk en figuurlijk
een markante lieu de mémoire van de bloei van het katholieke geloof in Renkum in de
periode 1900-1970, dat wortels heeft in de middeleeuwen.
Belangrijk voor de cultuurhistorische waarde zijn de zeer complete schriftelijke bronnen, met
name in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, waaruit blijkt welke ontwerpprocessen zich hebben
afgespeeld in 1920 en, na een landelijke forse daling in de bouwkosten, opnieuw in 1922. Een
tweede ontwerpproces naar aanleiding van zo’n prijsdaling is tot nu toe niet eerder in het
oeuvre van de architecten Joseph en Pierre Cuypers waargenomen.
De bedevaartcultuur, voortgekomen uit de verering van het middeleeuwse beeld Maria van
Renkum, afkomstig uit een gesloopt lokaal klooster, tilt de cultuurhistorische waarde van de
kerk ruim uit boven het regionale niveau. Hoewel het beeld pas in 1928 beschikbaar was,
hadden de architecten Joseph en Pierre Cuypers hier al in de bouwfase een altaarontwerp
voor gemaakt in de voor dit doel zeer ruim opgezette Mariakapel.
Van het interieur, grotendeels ontworpen door het atelier van de architecten, zijn met name
het Maria-altaar, een door de tijd aangekocht groep van tien heiligenbeelden en de kandelaars
uit dit atelier gaaf bewaard gebleven. Omdat de beelden steeds bij het atelier Cuypers en Co
werden gekocht, vormen ze een goed overzicht van de daar beschikbare kunstproductie in de
periode 1923-1954.
Het herstel van de aanzienlijke schade in 1945-1950 aan kerk, pastorie en kerkhof, ook nu
nog zichtbaar aan de toen aangebracht nieuwe ramen en het monument op het priestergraf,
vormen een herinnering aan de oorlogshandelingen in Renkum.
2.Stedenbouwkundige en landschappelijke waarde
Door de plaats van kerk en pastorie, gebouwd op een perceel met een oorspronkelijke
frontbreedte van 70 meter aan de Utrechtseweg, zijn zij bepalend voor dit Renkumse deel
van de weg. Vanwege de enorme omvang van het katholieke complex van meer dan 5 ha,
waaraan naast de kerk ook nog scholen en de begraafplaats herinneren, neemt dit een
belangrijk positie in de ruimtelijke structuur van Renkum in. Om die positie ook heden ten
dage nog afleesbaar te maken is de kern van dit complex, de kerk, van essentieel belang.
3. Ensemblewaarde
Het complex van kerk, pastorie en het lijkenhuisje op de begraafplaats is vrijwel geheel in één
keer ontworpen en op elkaar afgestemd. Het vormt een onlosmakelijk geheel.
4. Architectonische waarde
De architectonische waarde van het kerkcomplex is hoog. De architect ontwierp in 1920 en
opnieuw in 1922 een gebouw met een basilicale opzet dat met beperkte middelen te voltooien
was en een uitstekend zicht op het altaar bood voor een grote schare bezoekers. Dat de kerk
daarbij desondanks het voorkomen kreeg van een dorpskerk in een landelijke omgeving en
ook nog aan twee zijden was uit te breiden, geeft een goed beeld van de kwaliteit van de
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architect. Het gerealiseerde ontwerp van 1922 met een kort schip van twee traveeën en een
transept van dezelfde lengte biedt de mogelijkheid om veel zitplaatsen dichtbij het altaar te
kunnen situeren, waardoor de plattegrond op eenvoudige wijze voldoet aan de eisen van de
Liturgische Beweging, die vroeg om de gelovigen zoveel mogelijk bij de liturgische
handelingen te betrekken.
De gewelven aan de binnenzijde verlenen het interieur een monumentale uitstraling, die aan
de buitenzijde niet wordt verwacht vanwege het dorpse karakter.
Het inpassen van oudere kruiswegstaties van het atelier van Hendrik van der Geld in een
eigentijdse kerk is nergens zo geslaagd als hier.
5. Bijzonderheid en zeldzaamheid
De kerk neemt in het oeuvre van circa 35 kerken van Joseph en Pierre Cuypers, waarvan een
groot deel is aangewezen als rijksmonument, een unieke plaats in, doordat het ontwerp moest
worden aangepast vanwege de dalende bouwkosten. Binnen dit oeuvre zijn verder geen
kerken bekend die zo geslaagd al zijn ontworpen op uitbreiding. Daar waar dit uitbreiden wel
gebeurde, zoals bij de kerk H. Gerardus Majella in Emmen, moest dat plaatsvinden door
uitbreiding van de zijbeuken, waardoor het zicht op het altaar verslechterde.
6. Gaafheid
Afgezien van het moderniseren van het priesterkoor en het verwijderen van het Jozefaltaar
hebben er geen grote verbouwingen in kerk en pastorie plaatsgevonden. Ook herstel van de
oorlogsschade heeft niet tot wijzigingen geleid, afgezien van het aanbrengen van nieuwe
ramen door het atelier Nispen tot Pannerden in Doorwerth. Door dit laatste geeft de kerk een
goed beeld van de kwaliteit van het werk van Jhr. Octave E.C.M.I. van Nispen tot Pannerden,
die verbonden was aan de regio en daar ook, in Arnhem, was opgeleid. Ditzelfde geldt voor
het herstel van de schade aan het kerkhof, waarbij een nieuw monument op het priestergraf
werd opgesteld. De aanwezigheid van een nog vrijwel volledig bankenplan in een kerk, zoals
hier het geval is, wordt met de dag zeldzamer.

De plattegrond van de kerk met in rood de uitbreiding die Joseph
Cuypers in 1931 ontwierp. Herkomst het Nieuwe Instituut Rotterdam.

2. Historie
Omstreeks het jaar duizend was er sprake van een eerste kapel in Renkum op Harten. Later
stond er een kerk aan Onder de Bomen in het centrum van de middeleeuwse parochie. Na de
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reformatie in 1580 kwam deze kerk in protestantse handen, hetgeen het einde van de parochie
betekende. Deze werd in 1864 afgebroken, maar een foto toont een romaanse toren en een
gotisch schip. Van het in Renkum in de vijftiende eeuw gestichte klooster Onze Lieve Vrouw
resteren nog de fundamenten onder de Rijksweg Arnhem-Wageningen. Een veertiende eeuws
Mariabeeld uit dit klooster is wel overgeleverd en speelde in de recente geschiedenis van de
kerk een belangrijke rol.
De middeleeuwse parochiekerk, afgebroken in 1864.
Herkomst onbekend.

Na de reformatie steunde de Heer van Doorwerth en later de bewoners van Kasteel Grunsfoort
de overgebleven katholieke gelovigen door onderdak te bieden. In 1726 telde deze
gemeenschap 250 communicanten in de streek rond Renkum. Door de verkoop van Kasteel
Grunsfoort aan een niet-katholieke familie moesten de katholieken omzien naar een andere
ruimte. In de jaren daarna werd Renkum een bij-statie van Wageningen en ontstonden kleine
zelfstandige kerken.
Vanaf 1837 probeerden de katholieken in Renkum een kerkgebouw tot stand te brengen met
subsidie van koning Willem I. Deze kwam gereed in 1839 in Waterstaatsstijl aan de noordzijde
van de Dorpsstraat. De kerk werd toegewijd aan Maria ten Hemelopneming. In 1875 werd
Renkum afgescheiden van Wageningen en weer een zelfstandige parochie. In de jaren daarna
werd de kerk uitgebreid met een nieuw priesterkoor naar ontwerp van Alfred Tepe. Door het
groeiende aantal gelovigen werd de kerk eind van die eeuw te klein en ontstond behoefte aan
groter gebouw.
Het streven naar een nieuwe kerk kreeg vaste vorm na de benoeming van pastoor U.J.H
Wolters door de aankoop van Villa Lemgo aan de Utrechtseweg in 1917, gevolgd door de
verwerving van het woonhuis van smid H. Jansen en de Villa Ewilca in 1920. Hiermee kwam
een aanzienlijke locatie voor een katholiek complex beschikbaar. In 1920 startte het
ontwerpproces, toen pastoor Wolters aan niet verder aangeduide architecten een prijsopgave
vroeg voor de bouw van een eenvoudige maar solide kerk. De door hen gehanteerde prijzen
gingen echter ver uit boven de beschikbare middelen, zodat hij terecht kwam bij Joseph
Cuypers en hem een voorlopig ontwerp vroeg. Het ontwerpproces van 1920 werd tot en met
de bestektekeningen uitgevoerd, maar onderbroken om te wachten op de toen ingezette daling
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van de bouwkosten. Nadat die zoveel lager werden dat voor dezelfde middelen een betere
kerk kon verrijzen, hervatte Joseph Cuypers het ontwerpproces in 1922 en kon de bouw in
1923 worden afgerond.
In de periode 1945-1950 werd in relatief korte tijd de oorlogsschade aan kerk en kerkhof
hersteld, waarbij ervoor werd gekozen de architectuur uit de bouwtijd te respecteren. Wel
werden nieuwe ramen ontworpen en een nieuw monument op het priestergraf geplaatst.
Handtekening Joseph Cuypers. Herkomst Het
Nieuwe Instituut.

3. Beschrijving
3.1. Situatie
Het kerkcomplex staat met een oorspronkelijke perceelbreedte van 70 meter aan de
Utrechtseweg en de begraafplaats ligt aan de evenwijdig daaraan gelegen Groeneweg. De bij
het complex behorende scholen aan de Groeneweg zijn grotendeels herbestemd en vallen
buiten de bescherming. Vanwege de keuze voor het plaatsen van de façade van de kerk aan
de Utrechtseweg behoorde oriëntatie niet tot de mogelijkheden. De lengteas van de kerk is
licht naar het westen afwijkend noord-zuid. Pastorie en kerk hebben hun ingangen aan het
kerkplein, maar zijn bouwkundig niet verbonden. Oorspronkelijk maakte van het complex ook
nog drie scholen en Villa Lemgo deel uit. Achter de kerk resteert een processiepark, waarvan
de bijbehorende Mariakapel verloren is gegaan.
3.2. Hoofdopzet en constructie
De geheel uit baksteen opgetrokken kerk vertoont een basilicale aanleg met een schip van
twee lange traveeën en een tweebeukig transept met een dakruiter. Aan de voorzijde wordt
de hoofdingang geflankeerd door een doopkapel, thans Mariakapel, links en een tweede
ingangspartij rechts. Aan de achterzijde bevindt zich een relatief groot priesterkoor met links
een diepe Mariakapel en een gerfkamer en rechts een sacristie met afzonderlijke toegang van
buiten. De basilica heeft een voor de kerk hoge lichtbeuk en in het schip smalle zijbeuken, die
daardoor alleen dienst doen als processiegangen en verkeersruimte. Het transept biedt ruimte
voor extra bankenblokken. Alle bouwdelen, waaronder ook de dakruiter en de doopkapel, zijn
met leien gedekt.
De eveneens uit baksteen opgetrokken traditionalistisch vormgegeven pastorie bezit een
rechthoekige grondslag met een piramidaal dak, deels uitlopend in een lager deel. Het pand
bestaat uit twee bouwlagen en een zolder. De hoofdtoegang heeft een uitwendig portaal met
een doorgang voorzien van een rondboog. Oorspronkelijk was aan de rechterzijde een uitbouw
die diende voor twee kamers en suite. Later is een ruimte op dit platte dak tot goothoogte
toegevoegd. Op de begane grond links van de voordeur tekende de architect een zaal en twee
kamers met een dienstruimte. De eerste verdieping was voor persoonlijke zitkamers en
slaapkamers. De begane grond is verbouwd vanwege de ontvangst van pelgrims voor Maria
van Renkum. Op de zolder bevinden zich dienstvertrekken.
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Pastorie. Foto auteur.

Voorgevel. Foto Reliwiki, André van Dijk Veenendaal

Het lijkenhuisje op de begraafplaats bestaat uit een rechthoekig volume met een met pannen
gedekt tentdak en aan de voorzijde een brede toegang met bovenlicht en een kruis in de
topgevel. Het monument op het priestergraf bestaat uit een groot monumentaal wit kruis,
geplaatst op het graf.
3.3. Voorgevel
Naast de toegangspartij links een zijgang onder lessenaardak en rechts een doopkapel met
veelvlakkig dak en onder elk dakvlak een venster. Boven de hoofdtoegang een tweelicht met
lancetvenster en in de topgevel een reliëf van Maria ten Hemelopneming voorzien van een
dakje. De frontale muren van de zijbeuken zijn hoger opgebouwd dan het eigenlijke volume
voor een meer monumentale werking van de voorgevel. Het middendeel, de doopkapel en de
zijingang hebben een diepte van een travee waarachter de hoofgevel van de kerkruimte met
zijbeuken.

Maria ten Hemelopneming.

Zijgevel aan Don Boscoweg. Beide foto’s André van Dijk.

3.4. Zijgevels
De hoofdopzet van de zijgevels bestaat uit een schip van twee traveeën met lage zijbeuken
met daarboven de lichtbeuk en een tweebeukig transept. Aan het transept steken twee kleine
volumes met lessenaardaken uit voor biechtstoelen. De beide traveeën van het transept en
die van de lichtbeuk zijn voorzien van drielichten met het middenraam onder een veelhoek en
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de zijramen onder een driehoek. De vensters in de zijbeuken zijn zeshoekig. Die aan de zijde
van de sacristie heeft daarnaast een zij-ingang met in het deel van de toegang drie vensters
onder een driehoekige top en in de sacristie vier van die vensters. In het dakvlak zijn twee
dakkapellen geplaats.

Zijgevel andere zijde. Foto André van Dijk

Venster zijbeuk. Foto auteur.

3.5. Achtergevel
De zevenzijdige concha bevindt zich onder een eveneens zevenzijdig dak met links een
aanbouw met een driezijdige afsluiting voor de sacristie en rechts twee van zulke aanbouwen,
waarvan de kleine de gerfkamer is en de grote de Mariakapel. De sacristie heeft in beide
vlakken vier vensters, de gerfkamer in elk vlak één venster en de Mariakapel heeft aan de
achterzijde geen vensters.

Achtergevel. Herkomst NNI Rotterdam.

Priesterkoor. Foto auteur.

3.6. Interieur
De hoofdvorm van het interieur bestaat uit een schip van twee traveeën met zijbeuken en een
lichtbeuk en een transept van eveneens twee traveeën, uitlopend in een zevenhoekige concha
met links de voormalige Jozefkapel, thans toegang tot de sacristie en rechts de Mariakapel.
Alle ruimten zijn voorzien van gemetselde gewelven met baksteendecoraties op de scheiding
van gewelfvlakken. De gewelfvlakken zijn ribloos, uitgezonderd die in de concha.

Auteur: Gert van Kleef

14 oktober 2019

Waardebepaling

8

Transeptgevel. Foto auteur.

Overgang transept en schip. Foto auteur.

In elk travee bevinden zich twee staande vlakken eindigend in een driehoek met in het schip
in het bovendeel een venster en in het transept een blindnis. In het onderste deel zijn de
kruiswegstaties uit het atelier van Hendrik van der Geld uit de jaren zeventig van de
negentiende eeuw geplaatst. Aan de pilaren hangen beelden uit het atelier Cuypers & Co op
een console en onder een baldakijn, die beide tijdens de bouw zijn aangebracht. Ook aan
weerszijden van de concha zijn beelden van Cuypers & Co op een door de architecten later
ontworpen console geplaatst, voorheen voorzien van een mandorla. Links van de hoofdingang
is de toegang tot de voormalige doopkapel, met daarboven het orgelbalkon en rechts de
neveningang. Tegen de eindgevels van de zijbeuken bevinden zich beelden van Cuypers en
Co op een in de muur ingemetselde console. Een overzicht van de beelden is opgenomen in
een bijlage van de bouwgeschiedenis. De eenvoudige tombe van het hoofdaltaar uit 19671968 bestaat uit wit marmer en draagt een tabernakel uit de bouwtijd. De kandelaars hebben
een vorm die zeer vergelijkbaar is met die in de kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in
Heemstede, eveneens van Joseph en Pierre Cuypers en zijn waarschijnlijk ook van Cuypers
en Co. De tombe van het Maria-altaar, ontworpen door Joseph Cuypers, heeft een tombe van
wit marmer uit de bouwtijd met een tabernakelvormige opbouw. Rond het middeleeuwse beeld
van Maria van Renkum is een lancetvormige krans van bloemen met de tekst ‘OLV van
Renkum bid voor ons’, gemaakt ter gelegenheid van de terugkeer van het beeld na de Tweede
Wereldoorlog.
Het orgel van de firma Verschueren, in gebruik genomen op 31 oktober 1950, heeft twee
klavieren, 12 stemmen en 776 pijpen.
4. Conclusie
De kerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming bezit een evidente waarde om te worden
geplaatst op gemeentelijke monumentenlijst van Renkum vanwege de volgende aspecten:
•
•
•

het kerkcomplex vormt een markante lieu de mémoire van de bloei van het katholieke
geloof in Renkum in de periode 1900-1970, dat wortels heeft in de middeleeuwen;
het voor het oeuvre van de architecten zeldzame bouwdossier waarbij, vanwege een
prijsdaling, twee volledig doorlopen ontwerpprocessen elkaar snel opvolgen;
de bedevaartcultuur, die opnieuw is ontstaan in 1928 en waarvoor de Mariakapel was
voorbereid;
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•

•
•

•
•

•
•

de aanwezigheid van 10 beelden uit het atelier van Cuypers en Co, die, door het
bestellen gedurende een lange reeks van jaren, een goed beeld geven van de
kunstproductie van het atelier;
de herstellingen van kerk en interieur in 1945-1950, die een herinnering vormen aan
de oorlogshandelingen in de daaraan voorafgaande jaren;
de centrale plaats van kerk en pastorie als middelpunt van het toenmalig meer dan 5
ha katholieke perceel met kerk, pastorie, verenigingsgebouw, processiepark,
begraafplaats en scholen;
de ensemblewaarde van de in nog geen twee jaar tijd door de architecten ontworpen
kerk, pastorie en lijkenhuisje;
het hoogwaardige ontwerp, waarbij door de toepassing van gewelven boven alle
ruimten het interieur een monumentaal karakter heeft gekregen, maar de buitenzijde
het karakter van een dorpskerk heeft behouden;
de zeer geslaagde architectonisch inpassing van neogotisch kruiswegstaties in een
eigentijds interieur;
de aanwezigheid van de complete beglazing van de kerk uit het atelier Nispen tot
Pannerden in Doorwerth, waardoor de kerk een goed beeld geeft van de kwaliteit van
het werk van Jhr. Octave E.C.M.I. van Nispen tot Pannerden, die verbonden was aan
de regio en daar ook, in Arnhem, was opgeleid

Beschermingswaardig zijn alle in de bovenstaande beschrijving omschreven onderdelen,
uitgezonderd de veel recenter voor het hoofdaltaar geplaatste altaartafel en de
hoofdconstructie van de beide ambo’s. De daarop bevestigde panelen van de vier
evangelisten zijn afkomstig van de voormalige preekstoel zijn wel beschermenswaardig.
5. Kadastrale situatie kerk en pastorie
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6. Kadastrale situatie begraafplaats

7. Bronnen
•
•
•
•
•
•

Het Nieuwe Instituut Rotterdam CUBA (HNI) t 554-1-3 en g 554
Bouwdossier parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum,
notulenboek en memoriale
Gerard Brom, Herleving van de kerkelike kunst in katholiek Nederland, Leiden
1933
A.W.F. Erftemeier, A.J. Looyenga, M. van Roon, Getooid als een bruid. De
Nieuwe Sint Bavokathedraal te Haarlem, Haarlem 1977
Joseph Alberdingk Thijm, De Heilige linie, 1858 (gedigitaliseerd 2007)
Gert van Kleef, Bouwgeschiedenis Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in
Renkum, september 2019

8. Bijlagen
•

Gert van Kleef, Bouwgeschiedenis Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in
Renkum, september 2019
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