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Sinds de verpvering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik zijn allerlei
inventarisstukken uit de Sint-Janskerk verspreid geraakt: gedeeltelijk verdwenen ze
spoorloos ofze gingen verloren, deels kregen ze een plaats in andere kerken en kloosters,
en voor een deel zijn ze later in musea terecht gekomen, waaruit zij wel nook meer
^teruggehaald' zullen kunnen worden. Zo bevindt zich in de Sint-Catharinakerk te
Maaseik een zestiende-eeuwse kelk uit de Sint-Jan2, van de vier bewaard gebleven
wapenborden van Gulden-Vlies-ridders uit het koorgestoelte zijn er twee in bezit van
het Rijksmuseym te Amsterdam en twee bevinden zich in "particuliere handen;3
Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht verwierf onlangs een buitengewoon
fraaie vroeg zeventiende-eeuwse memorietafel die oorspronkelijk tegen een pijler in
de Sint-Jan hing.4 Deze opsomming kan nog aanzienlijk worden uitgebreid, denken
we alleen maar aan de verspreid geraakte stukken beeldhouwwerk van het retabel
van Adriaan van Wesel uit de Lieve-yrouwe-Broederschapskapel5 of aan het
renaissance doxaal in het Victoria and Albert-Museum te Londen.6 In het Noord-
Brabants Museum warden onder andere een pieta en een beeld van de heilige Severus
bewaard, beide uit de vijftiende eeuw, een houten maquette van de kerk uit 1842 en
een schaalmodel van de protestantse herenbanken.7
Maar ook het gebouw zelfis als het ware afgeknabbeld en sinds de eerste herstellingen
vanaf 1860 zijn vele oorspronkelijke figurale en ornamentale beeldhouwwerkfragmen-
ten gaan zwerven.
In 1874 werden Jhr Victor de Stuers en Dr PJ.H. Cuypers (met anderen, die geen
rol speelden) tot Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst
benoemd, en in die hoedanigheid verrichtten zij de inspectie van de restauratie van
de Sint-Jan. Cuypers kwam minstens eenmaal per jaar kijken - van 1874 t/m 1884
samen met prof. E. Gugel - en instructies geven aan de restauratie-architect Lambert
Hezenmans en bracht dan aan De Stuers en de Minister van Binnenlandsche Zaken
verslag uit.
Bij de lotgevallen van de bouwfragmenten van de Sint-Jan dient men in het oog te
houden dat De Stuers en Cuypers in 1875 hun plannen voor de bouw en inrichFing
van 's Rijks Museum te Amsterdam gingen verwezenlijken. Zij hadden daarover zeer
gerichte ideeen: het moest een verzamelcentrum worden niet alleen van schilderijen
en beelden, maar ook van architectuurfragmenten en monumentale sculptuur.
Datgene wat men niet in natura kon bemachtigen, moest maar in de vorm van een
gipsafgietsel warden verworven. Dat verzamelcentrum diende vooral in dienst te staan
van het kunstonderwijs, en aan het Rijksmuseum werden dan ook een Rijksnormaal-
school voor Tekenonderwijs en een Rijksschool voor Kunstnijverheid verbonden. De
leerlingen hoefden het museum maar te betreden om navolgenswaardige kunstwerken
in werkelijkheid of in gips aan te treffen en te bestuderen. Op de westelijke binnenplaats
van het museum werd bijvoorbeeld een reusachtig gipsafgietsel van het gotische
portaal (met beelden) van de Sint-Servaaskerk van Maastricht neergezet. De oostelijke
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vleugel met binnenplaats werd gereserveerd voor het Nederiandsch Museum , waarin
veel zalen aan de middeleeuwse kerkelijke bouwkunst waren gewijd. Daar vond men
temidden van echte kunstwerken bijvoorbeeld een gipsafgietsel van het grote
erafmonument uit de Munsterkerk in Roermond.

Men begrijpt dus dat Cuypers er tijdens zijn vele inspectiereizen voortdurend op uit
was op de goedkoopste manier aan originele sculptuurfragmenten te komen om deze
naar het Rijksmuseum te laten transporteren.
Daarbij moest ook de Bossche Sint-Jan het ontgelden. Vanaf 1875 warden al beelden
en ornamenten van de Sint-Jan per schip naar Amsterdam vervoerd, zonder dat
iemand zich bekommerde om eigendomsrechten. Allerlei onderdelen, die bij de
restauratie door kopieen met aanvullingen vervangen werden, werden daartoe
gereserveerd. Pas op 1 juli 1884 deed Cuypers per brief aan de Minister hierover een
officieel voorstel, nadat al verschillende fragmenten waren verzonden.8 Van dan af
warden zulke stukken door de Commissie voor de Uitwendige Herstelling van de kerk
met dit doel echt geschonken, althans volgens Cuypers' verslagen. Op 13 September
1884 zijn veertien fragmenten m Amsterdam aangekomen, m 1888 tien luchtboog-
beeldjes, twee spuiers, een gewelfsteen en een kraagsteen (fragmenten van de oudere
kerk, die ingemetseld waren in de contreforten van de zuidkant van het schip). Rond
1885 zijn oak de vier roodmarmeren kolommen van het gesloopte hoogaltaar in
Amsterdam terechtgekomen,9 in 1889 vier grijsmarmeren kolommen van een ander
barok altaar, in 1892 zes beelden van de zuidtranseptgevel, in 1895 een hogel, in 1905
tenslotte twee beelden van luchtboogstoelen. In 1897 werden voor de Rijksmuseum-
collectie afgletsels gemaakt van de doopvont en van de Johannes-reliefs van het grote
zuidportaal. Archivaris Mosmans telde in 1924 zevenendertig luchtboogbeeldjes van
de Sint-Jan in de kelder van het Rijksmuseum. In de kelder ja, want van Guypers'
verheven onderwijsgedachten is niets terechtgekomen; wanneer de neogotiek op een
eind loopt, vindt men het in het kunstonderwijs zelfs onjuist, om zich op originele
middeleeuwse fragmenten te inspireren. Het beeldhouwwerk is zo verweerd en op
ooghoogte zo veel minder interessant dan hoog aan het gebouw zelf, dat men het
moeilijk exposeerbaar vindt en naar de kelders verwijst. Zo ging het ook met de
bouwfragmenten van de Dom te Utrecht, die het Rijksmuseum eveneens liever kwijt
dan rijk was, zo bleek in een gesprek van de toenmalige conservator J. Leeuwenberg
met C. Peeters, toen deze rond 1955 de Bossche en de Utrechtse fragmenten te
Amsterdam bestudeerde. Wat Utrecht betrof, was er niet veel kans op een goed
onderkomen in of bij de Dom; de bouwfragmenten van de Dom in het Utrechtse
Centraal Museum lagen onopvallend in de kelders nadat ze een tijd lang blokken met
;leuven in de fietsenstalling hadden gevormd!
>e verzameling natuurstenen fragmenten in het Amsterdamse Rijksmuseum mocht

nog lang althans in de kelders van het gebouw yoortbestaan, maar de gipsafgietsels
van allerlei kunstwerken, waaronder van sculptuur (de Johannesreliefs van het
Zuidportaal) en van de doopvont van de Bossche Sint-Jan, is al eerder in het ongerede
geraakt. In 1927 besloot de directie deze van de westelijke binnenplaats te verwijderen
en op te slaan. Sinds de Tweede Wereldoorlog stonden zij eerst opgeslagen in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam en vandaar raakten zij over het land verspreid. Een deel werd
in bruikleen gegeven aan de Haagse Academic, die dit tenslotte heeft vemietigd.10
Gelukkig is het grootste deel van de Bossche bouwfragmenten altijd in de loodsen bij
de Sint-Jan zelfbewaard gebleven, zeker die welke na 1905 van het gebouw afkwamen.
Wel werd in 1924-1925 een groot deel van de fraaiere sculptuurfragmenten ter
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houten bouwloodsen gesloopt. Deze dateerden, blijkens de restauratieverslagen en
foto's, uit 1915 en waren toen neergezet ter vervanging van een aantal houten loodsen
van 1860. Er stonden, behalve op de huidige loodsenpercelen, nog meer houten loodsen
met pannendaken op het terrein ten noorden van de Sint-Jan. Foto's van 1867 en
1876 tonen ook loodsbebouwing vodr de Sacramentskapel, op de hoek van de
Hinthamerstraat en het St. Janskerkhof, en tegen de noordkant van het schip. De
loodsen van 1915 ondergingen herhaaldelijk opknapbeurten en verbouwingen, en
hadden na de bijna driekwart eeuw dat ze dienst deden, een grote historische en
emotionele waarde als herinnering aan de lange restauratiegeschiedenis en aan hele
generaties workers uit de bouwambachten. Als houtconstructie op zich vertegenwoor-
digden ze echter geen bijzondere fase in de geschiedenis van het bouwen, ze waren
al te provisorisch en tijdelijk van opzet. Desalniettemin waren ze, door geldgebrek
in de tijd van Kalf en Van Lanschot niet gesloopt, eerbiedwaardig oud geworden en
zo vertrouwd in het Bossche stadsbeeld, dat de uiteindelijke afbraak in 1984 toch nog
betreurd werd, vooral door diegenen die nog gepoogd hebben ze tot beschermd
monument te doen verklaren.

De laatste restauratie-architect, H.E. Teering, ontwierp tot slot van zijn werkzaam-
heden aan de Sint-Jan de huidige, twee verdiepingen tellende 'bouwloods als moderne
vervanging van de versleten houten loodsen. En deze nieuwe bouwloods kreeg
ongeveer de funktie die Jan Kalf voor ogen had gestaan, namelijk die van veilige
bergplaats voor van de kerk verwijderde, originele stukken sculptuur, bouwfragmen-
ten, gipsafgietsels van origineel werk, modellen en ontwerpen voor de vervangingen,
bouw- en ontwerptekeningen, foto's, verdere documentatie en het restauratie-archief.
Bovendien werd ook het kerkarchief hier ondergebracht en op de eerste verdieping
is een permanente expositie ingericht waar het publiek kennis kan nemen van het
belangrijkste deel van het bewaarde materiaal.
De situatie bij enkele andere kathedralen is interessant ter vergelijking met het recent
opgezette loodsmuseum van de Sint-Jan, een soort 'Musee de 1'Oeuvre' of 'Opera
del Duomo', dat ook hier al zoveel langer had moeten bestaan:
Straatsburg, Musee de I'Oeuare Notre-Dame, naast de kathedraal. Dit is het middeleeuwse
Frauenhaus (Huis van de Lieve Vrouw) ofwel Maison de 1 Oeuvre, het werkhuis, de
loads en huis van de kerkfabriek: het huis waar de kerkmeesters, belast met de
administratie van de bouw, zetelden, en waar ook de leidende bouwmeester met zijn
atelier ondergebracht was. Het is in 1347 gebouwd, in 1578-1582 uitgebreid. Hier
werden vanouds de perkamenten bouwtekeningen bewaard - waarvan er schitterende
zijn overgebleven, vanaf de 13de eeuw - en ook de nog niet verwerkte sculptuur. In
1907-1914 zijn hier de prachtige beelden ondergebracht, die van de facade en de torens
verwijderd zijn om verder verval tegen te gaan. Ook zijn hier hier de fragmenten van
het al in 1682 gesloopte oxaal bewaard. In 1931 kwam men op de gedachte om deze
unieke bouwloods voor het publiek open te stellen, en men heeft de verzameling toen
verrijkt met uit de kathedraal afkomstige kunstwerken die tot dan in het Musee des
Beaux-Arts werden bewaard.20
IVenen, Histonsches Museum der Stadt Wenen. Enkele zalen zijn gewijd aan grote beelden,
die van de Stephansdom afkomstig zijn. Ook is een van de ontwerptekeningen voor
de noordtoren (15de eeuw) geexposeerd, een perkament van 3 m hoog.
Trier, Dom. In de kruisgang zijn de belangrijkste beeldhouwwerkfragmenten en
bouwfragmenten opgesteld. Zilverwerk, paramenten, schrijnen, ziet men in de
Schatkamer. In het Diozosanmuseum zijn opgravingsvondsten van onder de Dom,
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plattegronden en maquettes geexposeerd, aan de hand waarvan het publiek heel
duideiljk de opeenvolgende vroegere gestalten van dekerk yoor ogen krijgt
Florence, Museo dell'Opera del Duomo, achter de Dom. Bit gebouw is sedert het begin
van de 15de eeuw de'Opera del Duomo, dat is het werkhuis, de loads, tevens kantoor
van de kerkfabriek, de'bouw-administratie, geheel overeenkomstig dus het Oeuvre
de Notre-Dame in Straatsburg. Hier is tegenwoordig ook de kerkschat geexposeerd
(boeken, schrijnen, paramenten). De monumentale sculptuurvan de westfa^ade is hier
te zien, gaafbeeldhouwwerk van de hoogste kwaliteit grotendeels beelden die bestemd
waren voor plaatsen dicht bij de begane grand, zodat niet het grove en yertekende
-en daardoor juist optisch goed doordachte- yoorkomt, wat de standbeelden van de
luchtbogen en wimbergreligfs van de Sint-Jan kenmerkt. Verder onder andere houten
maquettes van de facade en de koepel, de zangerstribyne met reliefs die vroeger tegen
de koepelpijlers stonden. Een museum met hoge kwaliteit materiaal.

IVat was nu de situatie bij de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch?

Als een van de weinige in de Nederlanden had de kerkfabriek van de Sint-Jan een
eigen bouwloods in de zin van een zelfstandige werkplaats met eigen loodsmeesters,
die als ontwerper en bouwleider werkzaam waren, en eigen steenhouwers.21 Deze
Bossche loads was ondergebracht in aan de kerkfabriek toebehorende huizen; de
berichten hierover zijn echter, onder andere door het ontbreken van de middeleeuwse
fabriekrekeningen, nogal schaars. De vroegste vermelding van de 'loedse' en de
steenhouwerij van de Sint-Jan komt voor in de Rijmkroniek van 1400 over het
mirakelbeeld'van de Bossche Lieve Vrouw. Het verhaal over het wonderbeeld begint
met de melding dat het Mariabeeld verwaarloosd 'plach te staen en oick te ligghen
indie ijerste loedse ... daermen ... die steen te hauden plach' Vervolgens werd het
beeld overgebracht van die eerste naar een tweede, nieuwe, loads, waar het bijna werd
vemietigd.^2 Vermoedelijk bevond die loads zich al op de plaats van de tegenwoordige
plebanie en het belendende huis, Choorstraat 1 en 3-5, tegenover de ingang van het
zuidertransept. Daar had de Sint-Janskerk in ieder geval vanaf de vroege yijftiende
eeuw haar vaste 'maison de 1'oeuvre', de Loods, Loedse of Loigie, het huis van de
kerkfabriek en de bouwleiding, met steen- en beeldhouwersatelier. Het zuidportaal
werd daarom ook wel de 'logiepoort' of 'logiedeur' genoemd. In 1617 was deze nog
in gebruik, in de loop van de zeventiende eeuw werden de panden verdeeld in
kosterswoning en waning van de rentmeester der kerk; het gebouwencomplex kwam
vervolgens invreemde handen en nadat het kerkbestuur van de Sint-Jan in het midden
van de vorige eeuw het noordwestelijke gedeelte ervan weer had teruggekocht, liet
het op die hFstorische plek door de architect JJ.H. Bolsius de tegenwoordige plebanie
en kosterswoning bouwen.
In Straatsburg en Florence, steden met loodsen die we boven als yergelijking noemden,
is sprake van een ononderbroken bouwloodstraditie van de middeleeuwen tot heden,
maar in 's-Hertogenbosch is de loads als werkplaats van bouwmeester en steenhouwers
en als opslagruimte van bouwmaterialen, dus in de loop van de zeventiende eeuw
ten onder gegaan. Wat wij daar nu als Bpuwloods aantreffen, is een gebouw uit 1985
met een fragmentencollectie die sedert 1860 is ontstaan in loodsen welke ten behoeve
van de grootscheepse herstelwerkzaamheden die toen op gang kwamen, ten noorden
van de kerk werden opgericht. Omstreeks 1915 werden deze vervangen en, zoals
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t, uiteindelijk opgevolgd door het huidige gebouw. Zodra er binnenkort ^eer
^rst'eiwCTkMamheden^n emge omvang vereist^zyn, zullen^de steenhouwers m deze
bou'wToodTopnTeuwin de direkte schaduw van de'Sint-Jan hun eeuwigdurend
voortzetten. . ...... ,_., _.._i_ ». >.
DeK'aping van ongeveer twee eeuwen in de continuiteit van het wel'k te_s;lle^
toee1i"bosc?iwordt'odoor~decollectie in de tegenwoordige Bouwloods^ moeiteloos
overbrugd; de bezoeker vindt er middeleeuwse sculptuurresten die van alcntD^m^

li'ge'en'ambachtelijke afwerking te aanschouwen zijn en meer ontroeren
naarmate "men de tijdsafstand tussen nu en hun ontstaanspenode beter Dese"_
Daarnaast is er een hoeveelheid restauratie-ontwerpen in gips te zien, die getuigen
7an'de~ideaTenvan hen die de herleving van dit kerkgebouw gewUden gerealisee
hebben. Gios is geen minderwaardig materiaal, maar een vportreltelijk mtermeamm
t'us"senontw"erpgoedachte en stenen eindprodukt. Gips is ook een prac^ig reprodu^
tremiddel:'wiel"^)yvoorbeeld de afgietsels van de gewelfsluitstenen "it de kerkm
lood'SCT'beziet,ontdektmeer finesses engrotere betekenis dan de hoogenver^weg
geplaatste originelen ooit te zien toelaten. Die in de kerk zijn voor Lroa zeu,
in de loodsen is voor de mens.

Bijlage

De beschriflving van de bouwfragmenten en -sculptuur vandeSint-Jan^en enkele
a'nd^re'obj^teS uit'dezekerkf door MrJ.P.W.A. Smit^m ^wswm^fAweumw^
'het'PrmmdaalGmootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, 's-I
1926, p. 8-10, 32, 33, 45, 57, 59 (zie afb. p. 23).

AfdeelinR Bouwtragmenten. _ .. , ^, ,,
Noordbrabant en m het bijzonder hare tegenwoordige hoofdstad 's-Hertog
hebbMi"in'de"15de~ende-eerste helft der 16de eeuw een tijdperk van^bloei gekend,
darzich"geuit'heeft"doorhet hooge peil,_ waarop zich destijds de kunst,^
bmwkuns&t''heeft"verheven. Aanvankelijk'bouwt men volgens den overgeleverden

stijl, zij het met toenemende versiering. Net. voornaamste^ ke
Si'onumentdi'er penode is de St. Janskerk hier ter stede^opnieywbegonnenm^^^,
waarvan de fragmenten, bi.j de restauratie in de tweede heltt der 19de eeuw verwyaera,
laws'dewandm'der'hafzijnopgesteld.Opmerkelijkzijn^e^meerdankvensgroote
be'etden'. dre"de"frontaTen-der'kSorlichtbeuk vulden en de figuurtjes, die langs^de
^chraagbogen'vanhet schip opklauterden, elders onbekende versieringsmotieven. (...)

'720. Eikenh. klokkentoren van het 'Spel des oordeels', het uurwerk der St
., omstr"1853'uit~dekerk verwijderd. Begin 16de eeuw.^Aan weerszyden^d

Jen"kmderfiguur, "die tot het spel des oo'rdeel^behoord zouden^^b^, m^a^
o'verbhjfselTvan Tdoodendans' uit het eind^Gde eeuw. (;") 6769/74^sc,hraagb00^

yan h~et schip'St. Janskerk, o.a. wildevrouw^ drinker en doedelzaksPeler-_^^
7527%.'Frontaalbeelden"lichtbeu'kmuur, koor St. Janskerk (in^de
d^'ker'k)? ioven'de'gipsafgietsels en daaronder ongineeleofj[ragm^rtendaar^an.
752773o7'Adamen~E°vI"7531/5. Viool- en luidspeler (sic !). 7536/9. Krijgslieden.
7540/4. St. Michiel en engel. 7545/7. Wildemannen.
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7548/51. Krijgslieden. 7552/6. Koning en koningin van Frankrijk. 7557/9. Edelman
en -vrouw. 7560/4. Drinkers. 7565/6. Krijgslieden. 7567/7603. Overige fragmenten
der St. Janskerk, waarbij o.a. 7569. Karel de Groote? 7575/7. Fragmenten van het
in 1585 door brand vernield oxaal? 7578. Profeet? Zuider transept-gevel. 7589.
Fragment fresco Noordelijke straalkapel. 7592. Salvator Zuidertranseptgevel. Een deel
van den heiligenschijn verloren. 7600. Looden Mariabeeld. Dakvorstversiering L.
Vrouwe kapel. 7601. Godfried van Bouillon?
(...) 6944. Herinneringsbord moord Fransche gezanten Rastadt. Zou bij de rouwmis
op het hoofdaltaar St. Janskerk geplaatst zijn. 1799.
(...) 7622. Slinger van het vroegere uurwerk der St. Janskerk.
(...) 6912. St. Severus patroon wevers. s-Hert. 16de eeuw.
(...) 7623. Speeltafel carillon St. Janskerk 's-Hert. 18de eeuw ofvroeger.
(...) 724/5. Eikenhouten beelden Christus en Nood Gods. afk. St. Janskerk 's-Hert.
17de eeuw?
(...) 1788. Zandlooper Herv. eeredienst. 17de eeuw.

Smit maakt bovendien melding van de twee maquettes die in het museum waren
opgesteld:
p. 59, 1543. Verkleind houten model der St. Janskerk te s-Hert. Jeugdwerk van den
beeldhouwer Doncker. Midden 1 Ode eeuw. (bedoeld is de maquette van Frans
Donckers uit 1842)
p. 60, 6963. Verkleind model van het heerengestoelte det St. Janskerk te 's-Hert.,
bestemd voor den Protestantsche magistraat en daaruit begin 19de eeuw verwijderd.
17 de eeuw.

Mten

1 Uitgangspunt voor dit hoofdstuk was de tekst die ook ten grondslag ligt aan de daadwerkelijke
totstandkoming van de huidige, definitieve Bouwloods met archief-, depot-, en expositieruimte:
C. Peeters, 'Gedachten over de toekomst van de Bouwloodsen van de St.Jan', (getypt advies,
gericht aan het kerkbestuur van de Sint-Jan, Zeist 11 februari 1974, aangevuld 16 maart 1982),
Restauratie-archief Sint-Jan. Zie voorts over de loodsen van de Sint-Jan: A.F.O. van Sasse van
Ysselt, De voorname huiwn en gebouwen van 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1911-1914, II, p. 574-
579; C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage 1985 (De Nederlandse
Monumentm van Geschiedenis en Kunst), vooral p. 45-49 en p. 268-270.
2 Erasmus van Houwelingen, verguld zilveren kelk, 's-Hertogenbosch, 1569/1570, h. 18,5 cm;
vervaardigd voor de Sint-Jan, nu: Maaseik, St. Catharinakerk.
Tentoonstellingscatalogus ^iluer uit 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1985, p. 183 cat. 43. Over
de herkomst van deze kelk uit de Sint-Jan zal nader warden gepubliceerd in de catalogus In
Buscoducis, Kunst en cultuur te 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, voorjaar
1990.
3 Wapenbord vanjehan de Melun, 1481; paneel, 94,3 x 58,5 cm. Oostelbeers, J.H.L. van de
Mortel.

deCroy, 1481; paneel, 94,5x58 cm. Oostelbeers,J.H.L. vandeMortel.
Wapenbord, Eduard IV, koning van Engeland, 1481; paneel, 112 x 68 cm. Rijksmuseum, inv.
A 4641 (bruikleen aan het Noordbrabants Museum).
Wapenbord, Jacob van Luxemburg, heer van Fiennes, 1481; paneel, 93 x 58 cm. Amsterdam,
Rijksmuseum, inv. A 4642
4 Memorietafel van de Dordtse jurist Adriaen van Meusienbroeck en zijn vrouw Anna Elant,
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en de beroemde Erasmus Quellinus houwde de kapitelen, waarvan aan een van de zuilen nog
een fragment, en een tweede, beschadigd witmarmeren kapiteel bevindt zich in de depots van
de Bouwloods. Peeters 1985, p. 338.
10 Honderdjaar Rijksmuseum 1885-1985, (red. J. Braat, J.W. Niemeijer e.a.), Weesp 1985, p.66-
67, hooofdstuk 'Kunst in gips'.
11 Rijksmuseum, inv. nr. 8652.
12 Rijksmuseum, inv. nr. 1249, 1251, 1253, 1254, 1257, 1259, 1261, 1266, 1272 en de vier
resterende beelden van nr. 8652.
13 Brief van 6januari 1925 van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg aan de Minister
van 0., K. en W., waarin instemming betuigd met verzending van beeldhpuwwerken van de
Sjnt-Jan uit het Rijksmuseum naar het Museum van het Provinciaal Genootschap m s-
Hertogenbosch. Dat is meer in de geest van art. 10 der 'Voorwaarden' waarop rijkssubsidie in
restauratie wordt verleend (voorwerpen en onderdelen zo veel mogelijk bewaren nabij het
monument waartoe zij behoord hebben; 'Voorwaarden' die overigens in Cuypers tijd nog niet
op deze manier waren geformuleerd). Op^6 februan 1925 schrijft de Minister, accoord te gaan.
Afschrift van brief dd. 21 november 1932 van de Voorzitter van het Provinciaal Genootschap
aan Hoofddirecteur Rijksmuseum: heeft kennisgenqmen van mededeling van directeur^een
bezwaar te hebben tegen in bruikleen afstaan van 19 beeldhouwwerken aan Mus. Prov. Gen.,
behoudens toestemming Minister van OKW. Maar eerst moeten de werken nog bezichtigd
warden, om de mogelijkheid van opstelling in Den Bosch te bestuderen.
Afschrift brief Hoofddirekteur van'het Rijksmuseum dd. 21 juni 1933 aan het Ministerie van
OKW: in 1925 reeds zes stuks afgestaan. Aanbod van 19 stuks, zwaar en omvangrijk, in de kelders
van het Rijksmuseum, aan het Provinciaal Genootschap daar op bezwaren gestuit. Museum
Boymans te Rotterdam heeft een interesse waarop de Hoofddirecteur van het Rljksmuseum graag
zou ingaan.
Brief van juli 1933 (geen verdere dagtekening) van de Rijkscommissie aan de Minister:
Provinciaal Genootschap heeft geen bezwaren, maar is in beraad. Het is een fout geweest die
Bossche zaken naar Amsterdam te transporteren. Dan volgt 1 augustus 1933 een brief van de
Hoofddirecteur van het Rijksmuseum aan de minister: in Boymans zijn de fragmenten goed op
hun plaats, het Museum van het Proyinciaal Genootschap daarentegen is zelden toegankelijk.
De minister vraagt over dit antwoord de Rijkscommissie weer om advies, die op 22 augustus
1933 antwoordt: "'Wij zijn ook overtuigd, dat het in Den Bosch groote verontwaardiging zou
wekken, wanneer de daar thuisbehoorende fragmenten, indenijd zonder eenig recht door het
Rijk geaccapareerd, naar Rotterdam zouden warden overgebracht. Dat het Rijk eenige
fragmenten behoudt en tentoonstelt in 's Rijks museum voor beeldhouwkunst, zal eer
waardeering dan verzet ontmoeten, maar dat het Bossche schatten zou gebruiken om een
beleef'dheid te bewijzen aan derden kan niet anders dan ergernis gaande maken .
Een bevredigend verweer daarop van de zijde van het Rijksmuseum is m de dossiers van
Monumentenzorg nlet te vinden, uberhaupt geen reactie meer. Maar het bmikleen aan Museum
Boymans is indertijd doorgegaan.
Het spreken van 'bruikleenten opzichte van de musea lijkt terecht omdat het Rijksmuseum
een zekere verantwoordelijkheid had: alleen tegenover de eigenaresse van het monument
waarvan de fragmenten afkomstig zijn, kan het die titel niet staande houden, tenzij het een
schenkingsakte zou kunnen overleggen. De Bossche restauratiecommissie had niet het recht tot
schenken; zelfs het kerkbestuur niet zonder de machtiging van de bisschop.
Aan de verwarde situatie is nu een einde gekomen; zo goed als alle bewaarde fragmenten zijn
bijeengebracht in de Bouwloods en het Rijksmuseum erkent de historische rechten van de Sint-
Jan waar de oorsprong van de fragmenten ligt.
Bron: het archiefvan de Rijksdienst voor Monumentenzorg te Zeist.
14 Verslag bespreking over de vnjlegging van de Sint-Jan in het kabinet van de burgemeester
van Den Bosch op 26~juli 1933. Aanwezig Van der Steur, Kalf, Van Heeswijk, burgemeester,
directeur Pereij en adjunct-directeur Van Baalen van Gemeentewerken.
15 Van het beeldhouwwerk van de Sint-Jan dat zich in het Rijksmuseum bevond, bestaat een
inventarislijst: een exemplaar moet in het kerkarchief van de Sint-Jan berusten, en een kopie
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in de nagelaten aantekeningen van archivaris Mosmans, thans in het Bossche gemeente-archief.
Peeters, typoscript 1974 (zie noot 1).
In 1966 s'telde restaurati'e-architect Van Kessel een overzicht op van het beeldhouwwerk van
de Sint-Jan in het Rijksmuseum, kennelijk op basis van die inventarislijst (die vermoedelijk door
Jan Mosmans werd opgemaakt, in de periode dat hij ook foto's van de luchtboogbeelden in het
Rijksmuseum maakte;J. M.osmans,DeSt.Janskerk te 's-Hertogenbosch, JVieuwe Geschiedenis, s-Her-
togenbosch 1931, p. 306-308 afb. 205-207).
16"Thans in de kerk tegen de zuidoostelyke vieringpijler bevestigd om het houten beeld van
de Genadestoel te dragen.
Peeters 1985, p. 260
17 Rijksmuseum, inv. nr. 1255, luchtboogbeeld, figuur met de handen op de rug gebonden;
inv. nr. 1252, luchtboogbeeld, dier met de voorpoten gevangen zittend; inv. nr. HB 1246 voetstuk;
inv. nr. 1244, Abigaefzands'teen (van het Noordportaal);"inv nr 8677, stenen hogel; inv. nr.
8653, gewelfsteen, draagsteen van de eerste Sint-Jan Wat de beide luchtboogbeelden betreft,
vergiste Van Kessel zich. Deze waren toch naar Den Bosch gekomen.
18 Peeters 1985, p. 164. Zie ook noot 14. Een ander vrijleggingsplan van de Studieknng voor
Kerkelijke Bouwkunst, contra het plan van Gemeentewerken, zonder datum, vermoedelijk begin
1934, in 5 getypte pagina's omschreven, zonder tekening, bevindt zich te Zeist, Dossiers
Monumentenzorg.
19 Peetersl985,p.270.
20 Marie-Jose Nohlen, Hans Zumstein, Musee de I'Oeuvre Notre Dame, Straatsburg 1982.
21 Peeters'1985, p. 45-49.
22 Mirakelen van Owe Lieae Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603 (ed. H. Hens, H. van Bavel, e.a.),
Tilburg 1978 (Bijdragen tot de Geschiedenis sanhet ^uiden van Nederland, 42),p.32,131,133, versregels
52-59, 65-66, 70, 81-82; Peeters 1985, p. 45.
23 Sasse van Ysselt 1911-1914, II, p.571-579; Peeters 1985, p. 45,167.
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De expositie in de Bouwloods,
verantwoording en catalogus

Dr A.M. Koldeweij

'Het is een ernstige fout geweest dat men bouwfragmenten van de Sint-Janskerk naar
elders versleepte (...) Hoe eer hoe beter dient deze fout hersteld', afdus luidt een
zinsnede uit een adyies van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg van 22
augustus 1933, gencht aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
In hetzelf'de ambtelijke stuk wordt al gesproken over de 'loads bij de Kathedraal,-een
"dommuseum" in wording'. Dit liet evenwel nog lang op zich wachten, zoals in het
hieraanyporafgaande hopfdstuk is geschetst: de tweede grootschalige restauratie van
1961-1985 moest voltooid zijn voordat men toekwam aan een definitief onderkomen
voor de van de kerk verwijderde oorspronkelijke middeleeuwse sculptuur, latere en
inmiddels weer verwijderde toevoegingen, de modellen en gipsafgietsels die bij de
herstelwerkzaamheden gemaakt waren, het restauratie-archief, de-tekeningen en de
fotodocumentatie; bovendien werd bij dit alles ook een plaats gegeven aan'het kerk-
en parochie-archief. Vierjaar na het afsluiten van de restauratie, in mei1989, konden
eindelijk de deuren van de Bouwloods warden geopend om het publiek kennis te laten
nemen met een selectie van het daar, nu veilig bewaarde en zoveel mogelijk weer
bijeengebrachte inateriaal.
Op de yerdieping van het nieuwe Bouwloods-gebouw is over een oppervlakte van bijna
300 m2 een vaste opstelling gemaakt van een keuze uit de collectie, waarvan het
resterende deel elders in de loads is opgeborgen. Uit "punt bij de samenstelling
van de museale expositie was het idee om zoveel ' ijk van het overgebleven

louwwerk van de Sint-Jan te toni jat op een manierwaarbij
het karakter en de kwaliteit van deze sculptuur optim
Aan de hand van modellen, afgietsels, ontwerpen, en
beeldhouwwerk, is bovendien de restauratiegeschiedt
waaruit duidelijk wordt waarom, wanneer en vaii

; zijn recht zouden komen.
.plaatst ofweer afgenomen
.n de kerk beknopt verteld,
elk deel van de kerk de

geexposeerde bouwsculptuur werd verwijderd, vervangen of gerestaureerd.

Op het moment dat de inrichting van de expositie in de Bouwloods werd samengesteld,
waren zo goed als alle in de loop der tijd verspreid geraakte sculptuuriragmenten van
de Sint-Jan weer bijeengebracht. Drie luchtboogstoelstandbeelden, tien luchtboog-
figuren, twee spuierfragmenten, een zittende hond en drie stukken norale sculptuur
bevpnden zich nog in het Noordbrabants Museum, voor het merendeel in depot en
deels ook in de opstelling (een luchtboogstpelstandbeeld - man met opgeheven zwaard
en schild-; en drie luchtboogfiguren - doedelzakspelende nar, man met omlaaggetrok-
ken brock, luitspeler) (afb. p. 26, 36). Onbetwist is dat verschillende hiervan'tot de
fraaiste bewaard gebleyen sculptuur van de Sint-Jan behoren. Sommige van deze
zyllen dan opk, eenmaal teruggekeerd naar het gebouw waarvoor ze werden gehakt,
alsnog een plaats krijgen in de vaste expositie van de Bouwloods.
Een van de kraagstenen werd na terugkeer uit Den Haag, in de kerk verwerkt als
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