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Het voorliggende nummer van" Ambt en Heerlijkheid" is als thema-nummer
geheel gewijd aan "De Dierense Toren". Dit is gebeurd omdat het zestig jaar
geleden is dat de toren werd gebouwd en omdat reeds tien jaar actie wordt ge-
voerd om deze toren te behouden. Een actie die altijd dor de Kring is
gesteund.

Het lid van de redactiecommissie, J. J.M. van Gessel, heeft met het schrijven
van het artikel "De bouw van de Dierense toren" tevens afscheid genomen als
lid van de redactiecommissie, wegens vertrek uit de gemeente.
In zijn plaats is benoemd de heer J. W. Koenhen.

"De toren daarentegen wordt gebouwd voor
de gemeentenaren buiten de kerk; de toren
moet hoog zijn. Hij dient om uit de verte
de plaats der kerk aan te toonen; hij moet
hoog zijn, omdat de klokken het geluid in
de verte over de woningen der gemeente-
naren moeten verspreiden en hen ter kerke
roepen - een lage toren is een onding -;
hier behoort dus de hoogte vooral in het oog
te loopen"

Dr. P.J.H. Cuypers')

DE BOUW VAN DE DIEREN SE TOREN
door I.I.M. van Gessel

1. De bouw van de kerk van OL V ten Hemelopneming aan de Hogestraat te
Dieren en wat daaraan vooraf ging

Alhoewel de geschiedenis van de parochie Dieren eigenlijk begint in de 12e
eeuw met de stichting van een kapel door de Duitse Orde bij haar Comrnande-
rie op Het Hof te Dieren, welke ook parochierechten bezat'), begint de ge-
schiedenis van de huidige parochie Dieren als zelfstandigheid met de stichting
op 30 maart 1799 van de statie Dieren.'). Tot die tijd waren de katholieken in
Dieren aangewezen op de schuur kerk te Olburgen of bij hoog water en ijsgang
op de kapel bij het huis Terhorst te Loenen. De statie omvatte de huidige ge-
meente Rheden echter zonder Velp. Na enige tijd gekerkt te hebben in een
schuur, kon door Matthias Baal, de eerste pastoor van de deze statie, op 11
september 1804 de nieuwe Rooms-katholieke kerk worden ingewijd. Deze
eerste kerk in Dieren, na de sloop van de oude parochiekerk op het Hof in
16524

), was gelegen aan de Lagestraat naast "De Klok", ter plaatse waar zich
nu een parkeerplaats bevindt van de Ocean ').
Deze kerk raakte al spoedig in verval en in 1837 was men genoodzaakt de kerk



zeer grondig te herstellen. Bij de ingebruikname in 1838 werd de kerk toege-
wijd aan OLV ten Hemelopnerning").
Na de scheiding in 1885 van de parochie Dieren in de parochie Dieren en de
parochie De Steeg, werden er in Dieren plannen gemaakt om te komen tot een
nieuwe kerk. Dieren was na de aanleg van de spoorlijn en het kanaal in de
60'er jaren van de 1ge eeuw uitgegroeid door de vestiging van kleine in-
dustriën. Daarmee was ook het aantal katholieken toegenomen.
In 1893werd voor dat doel door het kerkbestuur een aantal gronden en huizen
opgekocht aan de Hogestraat te Dieren. In een van die huizen werd de pastorie
gevestigd '). Op 31 maart 1893 werd aan de vicaris-generaal van het Aarts bis-
dom Utrecht toestemming gevraagd voor de stichting van een nieuw kerkge-
bouw, waarbij tevens een financiëel plan werd overgelegd. Daarop werd door
de vicaris toestemming verleend voor de bouw van een kerk, echter zonder to-
ren, waarvoor een bedrag geleend mocht worden van f 35.000,- tegen een
rente van maximaal 3 Y21l708).

Nadat de oude huizen op het terrein van de nieuwe kerk waren afgebroken en
er goedkeuring was verkregen voor het bouwplan, kon op 14 december 1893
de bouw worden aanbesteed. De notulen van het kerkbestuur melden
daarover"):
"Alle leden tegenwoordig. Na ontvangene machtiging van Z.D.H. den Aarts-
bisschop is de kerk 14 december j.l. aanbesteed. De begrooting was met inbe-
grip der muren langs de tuin op de aanwijzing geklommen tot f 36.646,-. Bij
de aanbesteding werden 17 inschrijvingsbiljetten ingeleverd, waarvan het
hoogste C. Smulders te Halfweg voor f 42.447,- en het laagste J. van den
Braak te Apeldoorn f 33.980,-. Na ingewonnen informaties omtrent de soli-
diteit enz. van den laagste inschrijver is het werk met algemeene stemmen ge-
gund aan de Heer J. van den Braak te Apeldoorn. "
De architekt van deze kerk was de bekende architekt A. Tepe, die reeds vele
neo-gothische kerken vooral in het aartsbisdom Utrecht op zijn naam had
staan, zoals de kerk in Baak, die in 1891 was ingewijd ").
De bouw van de kerk nam een klein jaar in beslag. Op 9 mei 1894 werd de

RK Kerk Dieren ca. 1905, links gedeelte van de pastorie.
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eerste steen gelegd. Nadat de kerk op 25 februari 1895 in gebruik kon worden
genomen, vond op 21 mei daaropvolgend de inwijding plaats door Mgr. Van
de Wetering, toen nog wij-bisschop van Utrecht").
Uit de afrekening van de bouwpastoor J .B. Guiting blijken de totale kosten
van de bouw van de kerk en de inrichting een bedrag te belopen van
f 41.535,28. Dat men bijzonder zuinig moest zijn blijkt uit het feit, dat de in-
richting voor het overgrote deel bestond uit de inventaris van de oude kerk,
aangevuld met enkele banken uit de oude kerk van Baak"),
Hoewel er bij de plannen voor de bouw van de kerk wellicht rekening is ge-
houden met de mogelijkheid dat er te zijner tijd een toren kon worden bijge-
bouwd, gezien het feit, dat er een forse afstand was aangehouden tussen de
kerk en Hogestraat, zijn er door het kerkbestuur geen plannen gemaakt om
tot de bouw van een toren te komen. Wel werd, zeker na de komst van pastoor
Dr. J.J.J .A. Haanebrink, veel aandacht besteed aan de verrijking van het in-
terieur van de kerk. Meer belang werd ook gehecht aan de stichting van een
katholieke school, die in 1921 tot stand kwam.
Eerst op 10 juli 1923 werd de volgende mededeling over een mogelijke bouw
van een toren gedaan in de notulen van het kerkbestuur:
"Heden ontving het kerkbestuur de mededeling van Monseigneur dat uit de
nalatenschap van Mr. Frederic Jozef Maria Anton Reekers overleden te
Amsterdam 27 mei 1922 een raam geschonken werd hetwelk door de firma
Mengelberg te Utrecht in het presbyterium zal worden geplaatst en dat een to-
ren voor de kerk kan worden gebouwd. De opdracht voor teekening en be-
grooting werd gedaan aan de Heer Wolter te Riele te Utrecht"],"

Mr. Prederik (Prits) Jozef Maria Anton Reekers werd geboren in 1842 te
Amsterdam. Na zijn rechtenstudie te Utrecht, waar hij in 1867 promoveerde
op het proefschrift "Het accoord volgens Nederlandsch Recht" tot doctor in
de beide rechten, werd hij al spoedig raadslid in Amsterdam. In 1878 werd hij
door het hoofdkiesdistrict Haarlemmermeer afgevaardigd naar de Tweede
Kamer van de Staten Generaal. Gesteund door de katholieken, maar ook door
de anti-revolutionairen bleef hij 16 jaar vertegenwoordiger van dit district,
waar hij bekend was als "een uiterlijk ietwat stuggen, maar inderdaad harte-
lijken en eerlijken man, dien zij als jager gaarne op hun hoeven ontvingen")".
Daarnaast was hij gedurende twee jaar wethouder van Amsterdam belast met
de burgerlijke stand, bevolkingsregister, de begraafplaats en de handelsinrich-
tingen. Ook was hij commissaris van de Amsterdamse Hypotheekbank en
bestuurslid van de Maatschappij van Weldadigheid.
In 1896 werd hij door Gelderland afgevaardigd naar de Eerste Kamer, waar-
van hij tot zijn dood op 27 mei 1922 lid was.
Bij zijn dood werd hij omschreven als een staatsman met een ouderwetse onaf-
hankelijke opstelling, "den politieke arbeid verrichtend uit hoogen beweegre-
denen, zonder er iets voor zichzelf te zoeken, zich gevend aan zijn beginsel en
werkend ter wille van het volk om God." "Rekers was zoo eerlijk in zijn poli-
tiek, dat hij het gouverneurschap van Noord-Brabant afsloeg omdat hij vrees-
de in zo'n ambt de goudschaal zijner eerlijkheid niet steeds in de balans te
kunnen houden." Daarbij ging hij vaak zeer grondig te werk. "Als student

2. Het legaat van Mr. Reekers
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in Amsterdam hebben wij hem vaak op het Leesmuseum zien wroeten in de
oude Handelingen der Kamers. Er was dan een rede in voorbereiding, gezag-
vol, gedocumenteerd, uit den ouden stijl toen voor redevoeringen nog weten-
schap, bijzonder oordeel en kennis van zaken noodig was. Wij, veel jonger,
keken naar hem op als naar een onbereikbaar hoogstaand man, als hij in- of
uit-ging met zijn overjas van bijzonderen en rijken snit zijn hoed van wat ver-
ouderd model, toch een aristo every inch!')."
Ondanks het feit, dat Reekers zijn gehele leven aan de politiek heeft gewijd,
is hij geen politiek figuur van groot gewicht geworden.
Zijn karakter, "een man van weinig woorden, maar met een sterke overtui-
ging en onkreukbaar eerlijk", zal daar wellicht debet aan zijn geweest. Zijn
grootste politieke succes was de bewerkstelliging, dat de moordkuil, die door
de Volendamse vissers werd gebruikt in de Zuiderzee, niet werd verboden"),
Daarnaast was hij een groot voorvechter van de totstandkoming van een ka-
tholieke universiteit, waarvan hij een van de belangrijkste stichters was en
waaraan hij zijn bibliotheek vermaakte").
Reekers was zeer geïnterreseerd in heideontginning en landbouwkoloniewe-
zen 18). Hij was bestuurslid - en ook enige tijd voorzitter - van de Maat-
schappij van Weldadigheid die een aantal landbouw koloniën exploiteerde in
Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord en Boschoord iHet was wel-
licht vanuit deze belangstelling, dat Reekers in 1877 het landgoed Hagenau
kocht van de erven Havelaar "). Dit landgoed was 548 hectare groot en omvat-
te naast het huidige Hagenau ook de bossen die nu tot het Hof te Dieren
behoren"}, Bij een boerderijtje op de Schapenberg liet hij een jachtkamer
aanbouwen bestaande uit een jachtkamer en een slaapkamer. Als Reekers Ha-
genau bezocht, werd hij door een van de plaatselijke stalhouders van de trein
gehaald, zoals de heer Krijgsman uit de Prinsenstraat. De familie Brugman,
bewoners van het boerderijtje, waren belast met zijn verzorging.
Uit overlevering blijkt dat Reekers geen liefhebber van de jacht was. Hij was
een echte natuurliefhebber, die uren door de bossen kon dwalen, en zeer geïn-
terresseerd was in het wel en wee van de bossen. Hij kapte niet graag en er
zouden nu nog bomen aan te wijzen zijn die op zijn aanwijzingen werden op-
geknapt. Hij was geeh gemakkelijk man en vermeed geen stevig taalgebruik.
Bij de voormalige schaapskooi tegenover Hofstetten was een moestuin en een
boomgaard. Deze plek wordt door sommigen dan ook nog wel aangeduid als
Reekers' tuinen"),
Bij zijn bezoeken aan Dieren zal hij ongetwijfeld ook de katholieke kerk heb-
ben bezocht. Reekers "was een kern braaf katholiek - als student reeds uit-
muntend door zijn katholiciteit die, vóór hij naar de colleges ging, de H. Mis
bijwoonde en dat nooit zou overslaan")."
In 1910 besloot Reekers het landgoed te verkopen. Aangezien het gevaar
dreigde, dat het landgoed in percelen zou worden verkocht, en de houtopstan-
den geveld zouden worden, werd er een Comité in het leven geroepen die po-
gingen in het werk stelde dit te voorkomen. Tezamen met de Vereniging tot
behoud van Natuurmonumenten, die in 1905 was ontstaan om het behoud van
het Naardermeer te verzekeren, slaagde het Comité daarin. Tweehonderd hec-
tare werd aangekocht door Dr. R.F. Baron van Heeckeren van Wassenaer te
Twickel, eigenaar van het Hof te Dieren. Het overige gedeelte werd aange-
kocht door de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, wat de aanzet
werd tot het Nationaal Park Veluwezoom.

4



Reekers was een vermogend man. Naast Hagenau, dat bij de verkoop
f 405.000,- opdracht, bezat hij een groot patriciërshuis aan de Nieuwe Her-
engracht te Amsterdam. Zijn huwelijk met Elisabeth Anna Maria Barge was
kinderloos gebleven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij een gedeelte
van zijn vermogen aan de katholieke kerk in Dieren legateerde. Daarbij is het
wel opvallend, dat dit legaat niet rechtsstreeks aan de parochie werd uitge-
keerd, maar dat Reekers "die Mgr. H. van de Wetering tot zijn erfgenaam
had benoemd met den wensch, dat indien het de goedkeuring van Mgr. kon
wegdragen het geld zou worden besteed voor het bouwen van een toren bij on-
ze parochiekerk")."

3. Dr. J.J.J.A. Haanebrink, de bouwpastoor van de toren

Een van de markantste figuren in de geschiedenis van katholiek Dieren is zon-
der twijfel pastoor Haanebrink. Joannes Josephus Jacobus Antonius Haane-
brink, geboren op 16 november 1863 te Utrecht, studeerde na zijn priesterwij-
ding in 1889 in Rome, waar hij in 1891 promoveerde tot doctor in de godge-
leerdheid. Op 7 april 1911 werd hij benoemd tot pastoor te Dieren, wat hij
tot zijn dood in 1939 zou blijven.
Kapelaan Westendorp portretteerde hem bij zijn 40-jarig priesterfeest vooral
als "de energieke bouwer van Gods huis-van-binnen". "Na zijn allereerste be-
zoek hier wisten degenen die den nieuwen Pastoor toevallig hadden ontmoet,
al dat 't kerkgebouw niet zoo rommelig zou blijven als 't toen ter tijd was.
Zij wisten 't, want Pastoor Haanebrink bleek helemaal niet iemand te zijn, die
niet duidelijk genoeg wist te zeggen, wat hij denkt. En de parochianen van
Dieren hadden hun nieuwen Herder nog niet zoo lang toen 't kerkgebouw van
binnen reeds van gedaante was veranderd. Ik weet niet hoe dat precies in zijn
werk is gegaan, maar ik stel me zoo voor, dat 't ging met dezelfde snelheid
als hij gewoon is te werken. Want "treuzelen" en "veel praten" en "nog eens
vergaderen" zijn woorden die in 't leven van (Haanebrink) nooit bestaan
hebben ")."
Haanebrink was een autoriteit. Misdienaars die iets verkeerd deden, konden
voor het altaar een draai om de oren verwachten; kapelaans die te lang preek-
ten, werden ruwweg door hem onderbroken; bruidsparen die te laat uit De
Steeg aankwamen, wachtte hij rustig in vol ornaat midden op de Hogestraat
op. Uitdrukking van dit zelfbewustzijn was ook, dat hij zich op een van de
gebrandschilderde ramen liet afbeelden als een van de driekoningen.
Direkt na zijn aantreden als pastoor in 1911 werd de kerk voorzien van een
rijke betegeling naar een ontwerp van Mengelberg, werden de gewelven gepo-
lychromeerd door Flieger en een nieuwe preekstoel besteld bij het atelier Men-
gelberg. In de jaren daaropvolgend werden gebrandschilderde ramen, een
nieuwe communiebank, nieuwe kruiswegstaties, nieuwe banken, een Jozef- en
Mariaaltaar etc. aangebracht").
Het legaat van Reekers was een verrassing: "uit een testament kwam onver-
wacht de nieuwe toren te voorschijn". Zoals van Haanebrink te verwachten
was, zijn zijn notulen van het kerkbestuur zeer kort.
"19 maart 24
De toren is aanbesteed en de bouw gegund aan den Heer Damen te Terheyden
voor de som van f 32.500,-. In mei wordt met het grondwerk begonnen."
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"4 jan. 25
Kas opgenomen. Toren is bij-
na klaar"
"5 apr. 25
Toren gereed. Onkosten van
aanleg tuin, hek schilderen en
zolder wat Te Riele verzuimd
heeft f 415,-26)".
Op 17 mei 1925 werd de toren
ingewijd. Inmiddels was Haa-
nebrink er in geslaagd te zor-
gen "voor klokken - dank
zijn vasthoudendheid bij 't
bedelen - "want een toren
zonder klokken is een lichaam
zonder ziel", en tegelijkertijd
had hij bij een andere een
mooi uurwerk
losgeslagen")." Dit uurwerk,
een geschenk van de kinderen
van Jos.A.H. van de Loo, de
grote steenfabrikant, en M.
van de Loo-Schüller, die bei-
den in 1924 waren overleden,
bevindt zich nog steeds in de
toren. Bouw van de toren 1924

In zijn preek bij de inwijding ging Haanebrink uitvoerig in op de betekenis
van de klokken. "Hemelstemmen zijn de klokkenklanken voor U, parochia-
nen. Vergeet dàt nooit zoo dikwijls gij de klokken hoort luiden over uw
schoon Geldersch dorp. God ter eere zullen zij bij feesten het Te Deum Lau-

damus, U grooten God loven
wij, zonder ophouden herha-
len, U er aan herinnerende,
dat evenals al het' stoffelijke
in de schepping Gods lof ver-
kondigt, de mensch bovenal
verplicht is door woord en
daad en door geheel zijn leven
God te eerenen in gezelschap
van de hemelsche koren Gods
lof te zingen van de wieg tot
aan het graf. Zij zullen klin-
ken in uw ooren om u ter ker-
ke op te roepen, zoo dikwijls
een Godsdienstoefening
begint"). "
Een van de klokken kreeg de

J.J.J.A. Haanebrink, naam van Reekers.
pastoor te Dieren 1911-1939
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4. De verdere lotgevallen van de toren

De klokken overleefden de oorlog niet. Zij werden in 1943 door de duitsers
geroofd. De toren bleef gespaard, alhoewel de toren wel als richtpunt voor ar-
tillerie is gebruikt, getuige het feit dat de kerk door granaatinslag werd
getroffen.
In 1947 werden de nieuwe klokken in de toren aangebracht. De grootste en
de kleinste van de drie klokken dragen de naam van Reekers.

Na vele jaren plannen maken werd in 1971 een tweede Rooms-katholieke kerk
ingewijd, de Emmaüskerk.
Door de hoge onderhoudskosten, een afnemend kerkbezoek en de excentri-
sche ligging van de Mariakerk, lag het voor de hand dat toen de instandhou-
ding van twee kerkgebouwen door de parochie financiëel een te zware last
bleek gekozen werd om de Mariakerk te sluiten. Toen dit voornemen bekend
werd en daarmee de sloop van deze kerk, die zoals een anonieme briefschrijver
in het Dierens Weekblad stelde "hoort in heel de opbouw de entree en aanzien
van ons dorp, ons Dieren; ons dorp aan de Llssel")' dreigde, werd op initia-
tief van J.M.M. Mulders en C.G. van Gessel het Comité K 12 opgericht. (K4
= Komité, Kultuur, Kerk; 12 was het huisnummer van de kerk aan de Ho-
gestraat). Vele plannen werden gemaakt om het gebouw te kunnen redden. De
financiële problemen waren echter onoverkomenlijk, omdat de gemeente Rhe-
den, die op 5 maart 1976 de kerk voor f 1,- van de parochie kocht, geen fi-
nanciële medewerking aan de plannen wilde geven. Op 23 maart 1976 stelde
het College aan de Raad voor kerk en toren te slopen. Wel was nog overwogen
de toren te handhaven, maar gezien de kosten van de restauratie van de toren
zag men daar van af. Na een petitie van zeer veel Dierense organisaties werd
het besluit uitgesteld, en volgde op 13 april 1976 een gesprek met het College.
Het College verklaarde daarin bereid te zijn de toren te handhaven, als de Die-
rense gemeenschap zou aantonen dat het behoud van de toren haar ook wat
waard was. Daarvoor zou de Dierense gemeenschap voor eind juni een bedrag
bijeen moeten brengen van tussen de f 15.000,- en de f 25.000,-. In de lut-
tele tijd die was gegeven, slaagde net Comité K 12 er in een bedrag bijeen te
brengen van f 25.684,-. Daarop besloot de Gemeenteraad op 29 juni 1976
de toren te behouden en te restaureren, daarbij overwegend dat de toren "toch
in belangrijke mate het silhouet van Dieren-Zuid bepaalt". Voorts werd beslo-
ten het kerkgebouw te slopen.
Dit besluit werd voor wat betreft de restauratie van de toren niet
geëffectueerd.
Eind 1980 circuleerden er berichten in de pers, waarin van de zijde van het
College twijfel werd uitgesproken over het behoud van de toren. Daarop werd
het Comité K 12, dat na haar succesvolle actie haar taak als beëindigd had be-
schouwd, opnieuw actief. .Het veelvuldige overleg dat het Comité, dat inmid-
dels is omgevormd tot de Stichting "De Dierense Toren", met de Gemeente
Rheden sindsdien heeft gevoerd heeft tot op heden nog geen duidelijk resul-
taat opgeleverd. Wel heeft de Stichting "De Dierense Toren" plannen gelan-
ceerd om na restauratie tot een gebruik en exploitatie van de Dierense Toren
te komen en daarmee deze toren die toch een "hoogtepunt" vormt in Dieren
en een tastbaar bewijs vormt van een boeiend stuk geschiedenis van het dorp
Dieren voor de toekomst te bewaren.
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Noten
') Bouwkundig Weekblad 1886 in cit. H.P.R. Rosenberg, De 19de eeuwsche bouwkunst in Ne-

derland, Den Haag 1972 p. 49
') Zie o.a. Sloet OB no. 912

Inventaris van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 1200-1811 (Utrecht 1982) p.
132 e.v.

3) Archief RK Parochie Dieren, "Boek concerneren de de Rooms Catholike Kerk te Dieren Ao
1804."
Zie voorts: J.W.C.M. Schuurmans, De voorgeschiedenis van de parochie "De Steeg", OK
Rheden-Rozendaal 1978, p. 98 e.v.

4) J.S. van Veen, Het Ambt Rheden onder het Bestuur van de Jonkers 1719-1797, B.M. Gelre
XI (1908) p. 239

') De Parochiegeschiedenis van Dieren, z.j. z.pl. (Dieren, 1984) p. 5 e.v.
De stichtingssteen van deze eerste RK Kerk, welke zich vroeger in de toren bevond, is nu inge-
metseld in de hal van de Emmauskerk.
Kadastrale atlas van Rozendaal, Velp, Rheden en Dieren 1817-1832 onder red. J.F. v. Oosten
Slingeland OK Rheden-Rozendaal 1966-1970
Gemeente Dieren, Sectie E (Dieren) no. 115/116

6) Archief RK Parochie Dieren, "Boek"
') Kadastrale Atlas, o.c. Sectie E (Dieren) no. 176? Dit was wellicht het pand, waarin eertijds

Mispelblom Beyer een azijnmakerij had
') Archief RK Parochie Dieren, "Boek"
') Idem

10) Brief A.J. Looyenga te Haarlem d.d. 19-10-1982
Het archief van de RK Parochie Dieren bevat geen enkele aanwijzing daaromtrent of enige
bouwtekening. De kerk te Dieren stond model voor de kerk te Gendringen. Het kerkbestuur
van Genderingen bezocht in september 1894 de in aanbouw zijnde kerk te Dieren, en vroegen
Tepe een ontwerp te maken in dezelfde geest, maar dan wel met een toren.

") Verslag van den toestand der Gemeente Rheden over het jaar 1894 en 1985
") Archief RK Parochie Dieren, "Boek"
IJ) Idem, notulen kerkbestuur 10-7-1923
") F.J .M.A. Reekers, Het accoord volgens Nederlandsch Regt, Amsterdam 1.867 (UB Nijmegen,

Diss. 1867 U 4)
De Maasbode, 27 mei 1922; 30 mei 1922; 31 mei 1922; De Tijd, 27 mei 1922

") W.J. van Welderen Rengers, Parlementaire Geschiedenis van Nederland 1849-1891, Den
Haag 1907 sub "Reekers"

") De Maasbode l.c.
") Idem
") G. Brom, Dies Natalis, Stichting van de RK Universiteit, Nijmegen/Utrecht 1955 p. 23, 120
") De Tijd l.c.
20) J. Harenberg, Het voormalige Vorstelijke Landgoed Bouwerszathe, Med.OK.Rh.R. no 42 p.

5
A.H. Martens van Sevenhoven, Uit de geschiedenis van het Nationale Park Veluwezoom,
Werken Gclre no, 35, p. 109

") D.J. van der Ven, Landschapbescherming. Eigen Haard 1910 p. 792 e.v.
22) Vr.med. van de heer W. van Voorst te Dieren

De jachtkamer van Reekers. die na hem werd gebruikt door de pachters van de jacht van het
Hof, werd rond 1950 gesloopt. Ook het boerderijtje, dat nog enige tijd door de scouting werd
gebruikt, werd in de SO'er jaren afgebroken. Het huidige boswachtershuis werd eerst na 1910
gebouwd in de ook op Twickel gebruikelijke Engelse stijl.

") De Maasbode l,c.
24) Van der Ven o.c., Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland 1912 p. 33

e.v., Jaarverslag over de Staat der Vcreeniging in 1910
") Katholiek Leven, weekblad RK Parochie Dieren, d.d. 23 mei 1925
26) Katholiek Leven d.d. 15 aug. 1929
") Voor lover bekend kwamen zowel de ramen als de beelden allen uit het atelier van

Mengelberg.
") Archief RK Parochie Dieren, notulen kerkbestuur
") Katholiek Leven d.d, 15 aug. 1929
JO) Katholiek Leven d.d. 23 mei 1925
") Dierens Weekblad d.d. 28 nov. 1974
") Raadsvergadering d.d. 29 juni 1976, agendapunt 27
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WOLTER TE RIELE, BOUWMEESTER VAN DE DIERENSE TOREN*
door P.G.J. Breukink

Levensloop en kerkelijke nieuwbouw
WoIter te Riele werd in 1867 geboren als zoon van de architect G. te Riele,
die o.a. de voormalige R.K. Kerk aan de Oversteeg in De Steeg ontworpen
heeft. Zijn eerste opleiding kreeg hij op het kantoor van zijn vader in
Deventer. \
Tussen 1897 en 1900 bezocht hij de St. Lucasschool te Gent. Dit opleidings- ~.
instituut stelde zich ten doel de kerkelijke kunsten te bevorderen, met de werk- •.
wijze van de middeleeuwse gilden als voorbeeld. In een discussie met
Jos.Th.J. Cuypers in 1913 wees Te Riele op het belang van zijn opleiding aan
de St. Lucasschool: daar had hij geleerd theorie en praktijk zo veel mogelijk
op elkaar af te stemmen. Bij die gelegenheid benadrukte hij tevens het gebrek
aan "gevoel" in de moderne bouwkunst: "In den ouden tijd kende men geen
rooilijnen, geen bouwverordening, geen werkstakingen, geen besmet werk en
geen wiskundige geleerdheid. Men ging uit van de proportionele gesteltenis
des menschen en de harmonie in de natuur. Maar thans moet alles verstande-
lijk beredeneerd. Daar mocht wel een beetje meer gevoel bij ')". Deze uitspaak
is kenmerkend voor de romantische opvattingen van veel "neo-gotische" ar-
chitekten.

Na zijn opleiding in Gent
werkte Te Riele een jaar bij de
beroemde architect P.J.H.
Cuypers in Amsterdam en
bestudeerde een jaar de mid-
deleeuwse kunst in Londen.
Het jaar bij Cuypers is blijk-
baar voor Te Riele van grote
betekenis geweest, want hij
wordt meermalen een leerling
van Cuypers genoemd').' De
latere principes van Te Riele
sluiten zeker aan bij de ideeën
van Cuypers. Zo wees Te Rie-
le voortdurend op het belang
van een grondige kennis van
het - middeleeuwse - am-
bacht, maar tevens op een
"vrijzinnige" toepassing van
regels en voorschriften ; vol-
gens Cuypers en Te Riele

Wolter Te Riele Gzn. (1867-1937) moest de architectuur zich
baseren op historische gegevens zonder zich nodeloos vast te klampen aan de
oude vormen. Cuypers en Te Riele gebruikten in principe traditionele bouw-
materialen, maar schuwden het gebruik van bijvoorbeeld moderne ijzeren bin-
delementen niet').
De architect Alfred Tepe moet ook genoemd worden als belangrijk "inspira-
tór" voor Te Riele. Jos Cuypers meent dat de vroege kerken van Te Riele



"een Nederlandsche karakter droegen, dat kon passen in de school van Alfred
Tepe")": Ook Rosenberg wijst op de invloed van Tepe'). Deze architect liet
zich inspireren door regionale gotische vormen, terwijl P.J .H. Cuypers pas in
een later stadium voorbeelden zocht binnen de landsgrenzen. Op het punt van
het vasthouden aan middeleeuwse vormen had Tepe een duidelijk ander idee
dan Te Riele. Tepe week zelden af van de traditie en behield het middeleeuwse
"idioom")" .
Na zijn studie in Londen vestigde Te Riele zich in Deventer, waar hij bleef wo-
nen tot 1918. In zijn "Deventer periode" hield de bouwmeester zich bezig met
restauratiewerkzaamheden en (steeds toenemende) nieuwbouwactiviteiten.
J .M. van Hardeveld prijst in zijn necrologie van Te Riele de nieuwbouw uit
deze periode: "Deze kerken zijn, als men ze accepteert in haar Neo-Gotische
vormgeving, groot van opzet en massawerking, goed verantwoord in haar de-
tails en de verhouding tusschen constructieve en decoratieve elementen')". Als
voorbeelden noemt hij de kerken in Denekamp, Coevorden en Deventer. Ro-
senberg noemt de O.L. Vrouw te Hilversum uit 1910, waarbij Te Rièle heeft
gezocht naar een synthese tussen centraalbouw en het basilicale schema").
In 1918 vestigde Te Riele zich in Utrecht. In zijn "Utrechtse periode" pro-
beerde de bouwmeester te komen tot een vrijere interpretatie van de gotische
voorbeelden. Volgens Van Hardeveld leidde dat alleen maar tot "gewaagde
speelschheid en gezochte vormen")". J.Th.J. Cuypers oordeelde niet zo nega-
tief: "Hij zocht vooral door telkens nieuwe combinaties van netgewelven de
mogelijkheid te scheppen tot een breeder schipruimte, ten einde de kerkgan-
gers in inniger contact met altaar en preekstoel te brengen")". Voorbeelden
zijn de kerken in Laren, Bakhuizen en Zeist.
Het experimenteren met nieuwe vormen heeft nooit geleid tot het breken met
de historische banden: Te Riele bleef werken binnen de traditie van de neo-
gotiek, al maakte hij zich los van de strenge architectonische eisen om te kun-
nen voldoen aan de nieuwe eisen die toendertijd gesteld werden aan de inrich-
ting van Rooms-katholieke kerken. Brom noemt hem een overgangsfiguur die
op een eigen wijze een geleidelijk verloop heeft gegeven aan de hervormingen
binnen de Rooms-katholieke kerkbouw!').
In 1937 overleed Te Riele in Utrecht. Van Hardeveld schreef in Architectura:
"Met Wolter te Riele is waarschijnlijk de laatste aanhanger der Neo-Gothiek,
zij het dan op een eigen manier geïnterpreteerd, heengegaan")": Zijn kerkelij-
ke nieuwbouwactiviteiten waren enorm groot geweest. Een tijdgenoot kwam
tot de wat overdreven conclusie dat zijn ontwerpen "haast de halve Nederlan-
se aarde" bezetten 3)!

Restauraties en uitbreidingen
Naast kerkelijke nieuwbouw heeft Te Riele zich ook bezig gehouden met
restauraties en uitbreidingen van gebouwen. Van Hardeveld noemt de restau-
ratie van de Grote- of Lebuinuskerk te Deventer zijn eerste grote werk; daarna
volgden de Bergkerk van Deventer en kerken in o.a. Doesburg, Zutphen,
Steenderen en Vollenhove").
Uit zijn benoeming in 1916 tot lid van de "Rijkscommissie tot het opmaken
van een inventaris en eene beschrijving van de ederlandsche Monumenten
van Geschiedenis en Kunst", later omgezet in de Rijkscommissie voor de Mo-
numentenzorg, moge zijn aanvankelijke erkenning blijken als architect met
inzicht en kennis van zaken.
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"Na het inwerking treden der nieuwere inzichten omtrent restaureeren heeft
Te Riele praktisch geen restauratiewerk meer gedaan, trouwens zijn vele op-
drachten voor nieuwbouw namen hem vrijwel geheel in beslag!')".
Te Riele behoorde tot de generatie restauratie-architecten die streefden naar
stijleenheid binnen een bouwwerk volgens de opvattingen van de Franse archi-
tect Viollet-le-Duc en zijn Nederlandse navolger P.J .H. Cuypers. De gotische
kerken moesten ontdaan worden van latere wijzigingen en toevoegingen; ont-
brekende delen van het middeleeuwse concept werden toegevoegd, met of zon-
der gebruikmaking van de eigen fantasie.
In 1917 verschenen de "Grondbeginselen en voorschriften voor behoud, de
herstelling en uitbreiding van oude bouwwerken", waarin de opvattingen van
de nieuwe generatie restauratie-architecten werden verwoord. Behouden werd
boven vernieuwen gesteld. Nieuwe delen aan het gebouw moesten duidelijk
getoond worden en eigentijds van vorm zijn."). Een botsing met de opvattin-
gen van Te Riele kon niet uitblijven, zoals blijkt uit de verwikkelingen rond
de restauratie van de Grote Kerk te Alkmaar.
Aanleiding vormde het rapport over de restauratie van die kerk dat Te Riele
in 1920 aan de subcommissie van de Rijkscommissie voorlegde. Tijdens de
bespreking werden de voorstellen van Te Riele volledig gekraakt door De Ba-
zel en Posthumus Meijjes. Te Riele voelde zich enorm gegriefd door de harde
kritiek vim zijn collegae. Ook zijn tweede plan werd afgekeurd. De affaire
sleepte voort tot 1922 toen de kerkvoogden Te Riele eervol ontslag verleenden
en Van der Kloot Meijburg benoemden tot zijn opvolger").
In 1930 kondigde Te Riele aan dat hij zijn lidmaatschap van de Rijkscomrnis-
sie wenste te beëindigen, nadat de problemen binnen de commissie zich verder
opstapelden. Toen zijn" Afdeeling A" (Afdeeling voor het inventariseren en
beschrijven) in 1932 werd opgeheven keerde Te Riele niet meer terug in de
Rijkscornmissie").
"De vergroting van menige kerk (... ) vormde een uiterliike groei, waarvoor
Wolter te Riele's leiding werd ingeroepen 19)". Niet alleen middeleeuwse ker-
ken (Denekamp en Zutphen als voorbeelden), maar ook eigentijdse gebouwen
(kerken in bv. Slagharen, Wijk bij Duurstede en Dieren) werden door de ar-
chitect uitgebreid.
De vergroting van de middeleeuwse kerken geschiedde vaak in combinatie met
de restauratie van de oude kerk. De groei van de parochie of de behoefte aan
aanpassing van de ruimte voor de eredienst zullen vaak de aanleiding zijn ge-
weest voor uitbreiding of verandering.
In Denekamp verving Te Riele in 1911-1912 koor en dwarsschip uit 1810 door
een veel groter bakstenen deel. Toren en schip werden in die jaren door Te
Riele gerestaureerd"). J.Th.J. Cuypers noemde deze uitbreiding "een belang-
rijke combinatie van oud en nieuw")".
De middeleeuwse Nieuwstadskerk te Zutphen werd in 1911 uitgebreid met een
doopkapel tegen de westzijde van de noordbeuk. Deze kapel is in 1983 tijdens
de laatste restauratiewerkzaamheden afgebroken.
Tussen 1927 en 1929 vond een grote restauratie plaats onder leiding van Te
Riele, waarbij de sacristie uit 1874 werd vervangen en een nieuw portaal ver-
rees tegen de westzijde van de zuidbeuk "),
Deze wijzigingen en de doopkapel zijn zeer verschillend van aard: de sacristie
en het portaal tonen duidelijk het streven van Te Riele om te komen tot een
vrijere interpretatie van de oude vormen.
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Dieren
In het Aartsbisschoppelijk Archief te Utrecht berusten een uitbreidingsplan
uit 1923 en twee tekeningen uit 1924 voor een kleinere uitbreiding en de bouw
van een toren voor de kerk in Dieren. "De opdracht voor teekening en be-
grooting werd gedaan aan den Heer Wolter te Riele te Utrecht" vermelden de
notulen van het kerkbestuur op 10 juli 1923.
Het eerste plan was tamelijk omvangrijk. Te Riele stelde voor de kerk te ver-
lengen met een travee en een vijfhoekige sluiting, en tussen de sluitingen een
toren te bouwen. De toren zou aan de zijden van sluitingen en schip geopend
zijn door middel van bogen, zodat het torenportaal bij de kerkruimte werd ge-
trokken. Boven het tochtportaal was een zangkoor geprojecteerd.

Bouwtekening uitbreidingsplan voor de R.K. Kerk van Dieren, 1923.
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Bouwtekening uitbrei-
dingsplan voor de R.K.
Kerk van Dieren, april
1924.

Dit ontwerp was blijk-
baar te duur, want in
april 1924 werden twee
eenvoudiger uitbreidin-
gen voorgesteld.
Blad 2 toont een toe-
voeging van een travee
en de toren waarbij het
tochtportaal en de ker-
kruimte gescheiden
zijn. Blad 1 laat de
bouw van een losstaan-
de toren zien, met een
verbindingsgang naar
de kerkruimte. Dit
laatste plan werd uitein-
delijk gerealiseerd.

Bouwtekening uitbreidingsplan voor de R.K. Kerk van Dieren, april 1924,
blad 1 (uitgevoerd).
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Er zijn aanwijzingen dat het kerkbestuur het uitgebreide plan van 1923 in de
toekomst zou willen uitvoeren. Ten eerste bood de constructie van de toren
de mogelijkheid de bogen op de begane grond te openen zonder veel bouw-
kundige problemen.
Ten tweede zijn er aanwijzingen in de "aankleding" van de kerkruimte. De
glas-in-lood ramen aan de westzijde bevatten grotendeels ongekleurd glas en
hebben nooit een "rijkere" vervanger gekregen zoals elders in de kerk, omdat
men blijkbaar rekening hield met een mogelijke toevoeging aan die zijde van
het gebouw"),
De redenen waarom Te Riele als bouwmeester werd gekozen zijn tot nu toe
niet bekend. In de notulen van het kerkbestuur van Dieren is bovengenoemd
citaat gevonden zonder een verdere motivatie. Te Riele was in die tijd in ka-
tholieke kringen een zeer bekend bouwmeester. De architect van de kerk van
Dieren, Alfred Tepe, was in 1920 overleden en een keuze voor zijn "opvol-
ger" is dus begrijpelijk. Te Riele had een grote ervaring met uitbreidingen,
waaronder Tepe's kerk in Slagharen, en was een gerenomeerd torenbouwer:
"De torens zijner kerken zijn zonder uitzondering nog alle gebouwd met de
ouderwetsche materialen, geconstrueerd volgens de oude beproefde methoden
en getoetst aan een traditie van eeuwen")".
Over de plaats van de toren in het werk van Te Riele zijn nog enkele opmer-
kingen te maken. Zoals eerder genoemd was de architect een aanhanger van
het principe van stijleenheid. De Neo-gotiek was in die tijd van de torenbouw
al op zijn retour: de nieuwe Rooms-katholieke kerken werden gebouwd onder
invloed van het werk van Berlage en Kropholler. Te Riele zocht naar nieuwe
interpretaties van oude vormen, maar er is in Dieren geen spoor van die expe-
rimenten terug te vinden, hooguit in het gebruik van moderne constructiemid-
delen.
Te Riele heeft met de torenbouw aan willen sluiten op het werk van Tepe en
daarom een stap terug in de tijd gedaan terwille van de stijleenheid.
Toch mag aan de toren, ondanks een gebrek aan originaliteit, een zekere mo-
numentale waarde niet worden ontzegd. Een vergelijking met Tepe's toren in
Baak is zeker op zijn plaats. Beide torens maken door hun eenvoudige vorm,
in combinatie met hun plaats in het landschap zeker indruk en zijn daarom
het bewaren meer dan waard.
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LEZINGENPROGRAMMA:

25 februari 1985 W. Scholtz, 'Gevelversieringen in Oost-Gelderland'
(Velp, Het Rondeel)

26 maart 1985 Jaarvergadering, aansluitend J .M. Stikvoort 'Wat is er
mooi aan een fabriek?' (De Steeg, Zaal Eltheto)
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