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DE BOUWGESCIllEDENIS VAN DE MONUMENTALE KERK 
VAN SINT JAN'S ONTHOOFDING TE ZOETERWOUDE 

1903-1904 
Door: H.A. v.d. Post 

Voordat de bouw geschiedenis van deze 
monumentale kerk wordt beschreven 
geven wij u eerst een overzicht van de 
kerken die al eerder werden gebouwd op 
deze plaats. 

De bouw van deze monumentale kerk was 
ter vervanging van een kerkgebouw dat op 

<Î~RJ'" s:1TE 
K ' 

; .. 1,. V.Uf.'JII'I1 

NIEUW TE BOUWEN 

K E R K MET TOR EN, 

T~ SOBTERTrOUDE'. 

~,~~ .. 6;i 

J. W. T.L." LEEUWE~. 

llJ.l.J. 

voorafgaande koninklijke goedkeuring. 
Omdat de kerkenbouw in die tijd 
ressorteerde onder het Departement van 
Waterstaat, met eigen architecten voor de 
kerkenbouw, werd de stijl van bouwen 
vaak waterstaatsstijl genoemd. Zo werd 
deze pseudo-gotische kerk in Zoeterwoude 
door de Leidse bouwmeester Th. 
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Bestekboekje kerk 1843 

dezelfde plaats stond en, na 60 jaar in 
gebruik te zijn geweest, te bouwvallig 
werd en ook te klein geworden was door 
het toenemen van het aantal parochianen. 
Deze te kleine kerk werd op 1 7 Juli 1844 
door Mgr. Cornelius Ludovicus, baron van 
Wijckerslooth, Bisschop van Curium, inge
wijd en in gebruik genomen. De 
Aartspriesters Van Banning en Van der 
Haagen hadden hiervoor al een aanzienlijke 
som geld bijeen gebracht, aangevuld met 
een subsidie van het Ministerie van R.C. 
Eredienst. De subsidies brachten een 
lastige staatsbemoeiing mee, omdat geen 
kerk kon worden gebouwd zonder 

Molkenboer gebouwd met kenmerken van 
deze stijl. Volgens zijn tijdgenoten 
verstond Molkenboer de kunst "om met 
weinig geld van niets iets te maken" en 
was hij in een ommezien klaar met 
bouwplan en bestek. Hij bouwde niet 
minder dan 70 kerken waarvan drie in zijn 
eigen stad Leiden. (St. Petrus en Hartebrug 
in 1836 en de Mon père in 1839) Voor 
Zoeterwoude werd bij Koninklijk besluit op 
24 februari 1843 door de Directeur 
Generaal voor de R. C. Eredienst de 
goedkeuring gegeven voor de bouw van 
een kerk. 
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. .:.:.::.::::;Afte breken voor de bouw. 
",:,,= Oude bouw (kerk 1844) 
...... Te bouwen kerlç in 1903 
(T) Oude tuinkamer 
(S) Gehalveerde oude sacristie 
(M) Verplaatste muur 
(C) Catechismuskamer 
(N) (S) Nieuwe sacristie 
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Boven goedkeuring en daaronder de tekening die Th. Molkenboer bij de aanvraag indiende. 
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hand geschreven bestek 
voor de bouw van deze kerk is in het 
archief aanwezig. Van het handgeschreven 
bestek is voor de aannemers een 32 
bladzijden tellend bestekboekje gedrukt. 
{~jg ij!~~~lj#~ ~tÜ 

Voor de kerk in Zoeterwoude moest, 
volgens bestekboekje, op 26 april 1843 
de eerste van de 314 grenen heipalen 
geslagen worden "met een goed schotig 
heiblok, hebbende de zwaarte van 400 
Nederlandse ponden, getrokken door een 
genoegzaam getal arbeiders volgens het 
oordeel der directie, terwijl de slagen ten 
minste 15 palmen hoog moeten zijn". De 
palen moesten ieder 1 3 el (ongeveer 9 
meter) lang zijn wat aangeeft dat de kerk 
werd gebouwd op z.g. kleefpalen, wat niet 
bevorderlijk is voor de kwaliteit van de 
fundatie. Verder werd er in de algemene 
voorwaarden vermeld, dat het timmerhout, 
gaaf, taai, hard en droog moest zijn, 
zonder grote kwasten. De leien voor het 
dak moesten blauwe Rijnsche leien zijn 
zonder de minste gallen of scheuren. De 
mélange van de metselspecie moest 
bestaan uit de in het bestek aangegeven 
verhoudingen. Ondanks alle voorwaarden 
vergde dit gebouw veel onderhoud en was 
het geen lang leven beschoren. Deze 
Waterstaatskerk werd gebouwd op 
dezelfde afgelegen plaats waar al vanaf 
1730 of nog langer geleden een schuilkerk 
stond. Deze schuilkerk die van buiten de 
indruk gaf dat het een gewoon huis of 

. 
\ kaart 1821 

boerderij was, dit wegens de strenge 
plakkaten uit de 1 7" eeuw, toen het de 
Rooms katholieken verboden was een 
kerkruimte te bezitten. 

Bovenstaand detail van een grote kaart uit 
1821, afkomstig uit het rijksarchief, toont 
de Zwetpolder met de Suidbuurt te 
Soeterwoude. We zien de Roomse Kerk 
met aan de linkerzijde de oude pastorie 
(21 5) uit 1 780. Wij zien, door deze 
boerderijkerk te vergelijken met deze 
pastorie uit 1780, dat deze kerk de 
afmeting had van 10 bij 24 meter. In deze 
tijd van Aartspriester Jan van Banning 
stonden er tegen de kade van de 
Zuidbuurtse watering enkele huizen. (210) 

Jan van Banning, Aartspriester en tevens 
pastoor te Zoeterwoude van 1807 tot 
1840, liet in 1814 deze schuilkerk 
vergroten en verving de huisramen door 
kerkramen en voorzag ook in 1834 het 
kerkgebouw van een toren met luidklok. 
Deze luidklok, gedoopt 'St. Joannes de 
Dooper' , had een gewicht van 215 kg, en 
werd gegoten door Jean Jaquis Maritz in 
het jaar 1834. Op de klok stonden de 
volgende opschriften: ST. JOANNI 
BAPTISTAE DICATUM SUB PASTORE 
JOANNE VAN BANNING. Terwijl er de 
volgende versieringen op stonden. Een om 
de bovenste helft rondlopende band met 
landschap en jachttafereel (zich telkens 
beurtelings herhalend) Landschap: Veld 
met boom en struik met op de voorgrond, 



een zittende en staande persoon. 
Jachttafereel: Drie jagers met geweren in 
de aanslag op overvliegende vogels, en 
een landschap met boom en struik op de 
voorgrond. In het bestek van Molkenboer 

lezen wij op bladzijde 20 dat de aannemer 
deze klok met klokkenstoel moest 
verplaatsen van de boerderijkerk naar de 
nieuwe kerk van 1 844. Deze klok bevond 
zich dus 60 jaar in de toren van deze 
waterstaatskerk en later in de grote toren 
van de St. Janskerk van 1904, met nog 
twee nieuwe klokken die in 1932 gegoten 
zijn. In de oorlogsjaren werden, op 23 
Februari 1943 onder pastoraat van Deken 
e.M. Jonckbloedt, alle klokken door de 
Duitse bezetter gevorderd, waardoor er 
een belangrijk symbool van de 
bouwgeschiedenis van de kerken verloren 
ging. 1) Ook de boerderij kerk moest 
volgens het bestek van 1843 door de 
aannemer voor de bouw van de nieuwe 
kerk worden gesloopt. Dat nu in 1843 
deze eerste opvallende kerk, die gebouwd 
werd door de bouwmeester Th. 
Molkenboer, weer op deze afgelegen 
plaats moest worden gebouwd lokte nogal 
wat kritiek uit. Toen dan ook de Aarts
priester van Holland en Zeeland den Hoog 
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Eerw. Heer P.A. Kervel op 3 Juli 1843 de 
eerste steen legde herinnerde hij er in zijn 
toespraak aan "dat een punt, meer in het 
midden der gemeente, verkieselijker zoude 
geweest zijn, waren er niet dat al twee 

eeuwen zovele herinneringen en belangen 
aan de plaats zelve verbonden waren". 
In de ontvangkamer van de pastorie aan de 
Zuidbuurtseweg is heden nog bovenstaand 
schilderij te zien van deze waterstaatskerk 
die onder architectuur van Th.Molkenboer 
gebouwd is door het aannemersbedrijf 
Knook en op 1 juni 1844 voor f 47.700,-
moest worden opgeleverd, met daarnaast 
de oude pastorie uit 1780 die in 1878 
werd vervangen door de huidige pastorie. 
In die tijd werden Van der Haagen met de 
Leidse pastoor A. te Mey en de architect 
Molkenboer lid van een bouwcommissie 
die tot taak had de pastoors van het 
gehele aartspriesterschap te adviseren als 
zij een nieuwe kerk gingen bouwen, Wdaar 
pastoors van bouwen toch geen verstand 
hadden w 

In 1853, bij het herstel van de 
Bisschoppelijke hiërarchie in ons land, 
werd Van der Haagen de toenmalige 
aartspriester van Holland Zeeland en West
Friesland en pastoor van Zoeterwoude op 
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11 september 1853 tot deken van het 
dekènaat Zoeterwoude benoemd. De 
Zoeterwoudse statie was weer parochie 
geworden. En tevens Dekenale kerk Sint 
Joannes Onthoofding. Na Van der Haagen 
kwam Bottemanne, de latere Bisschop 
van Haarlem, die een Journaal aanlegde 
over de geschiedenis van de parochie 
Zoeterwoude. In dit Registrum Memoriale 
zijn verschillende gegevens genoteerd die 
hier nu zijn weergegeven. Deken 
Bottemanne moest in deze kerk, die in 
1870 al te klein was, het aantal zitplaatsen 
vermeerderen. Het kerkbestuur ten tijde 
van Bottemanne besloot, voor één voor die 
tijd zeer groot bedrag van f 20.000,--, alle 
ruimten, voor en achter deze kerk, te 
~l:ll1l,1tt~l1<:loor de sacristie, (S en S) (Ziè 
f)1~Q~ijq~ : . g j) de doopkapel en · de 
catechismus kamer (C) , die tot dan toe in 
de kerk aan de binnenkant waren, te 
bouwen aan de buitenkant van het 
gebouw. Om ruimte te winnen werd ook 
een nis (N) gebouwd aan de achterkant 
van het gebouw waar het opnieuw 
geschilderde en gerestaureerde altaar in 
werd opgesteld, terwijl ook de tribunes in 
het voorste gedeelte werden vergroot. Er 
kwam een nieuw Maria-altaar in donker 
eikenhouten uitvoering welke jaren later is 
verplaatst naar het nieuwgebouwde 
kerkgebouw van 1904. In 1873 werd het 
wat somber aandoende interieur voor 
f 1.400,-- gepolychromeerd door De Heer 
Chrétien uit Utrecht. De kosten hiervoor 
werden gedeeltelijk bestreden uit de 
opbrengst van de verkoop van een 
winkelhuis gelegen aan de noordzijde der 
kerk. Dit huis was in 1853 aangekocht om 
te voorkomen dat "'daarin ene gevaarlijke 
herberg zou worden opgerigt w

• In het 
archief van de kerk is heden nog een 
ingekleurde tekening aanwezig van deze 
polychromatische beschildering van het 
interieur van deze gotische waterstaats
kerk. In 1875 werd de kerk nog van een 
nieuwe kruisweg voorzien, geschilderd op 
doek door J. Thomas uit Leiden. Maria de 
Boer, religieuze van het gesticht de Goede 
Herder, gaf in 1887 een aanzienlijke som 
uit haar familiebezit voor de aanschaf van 
een nieuw orgel, gebouwd door de 
orgelfabrikant Lodewijk Ypma uit Alkmaar. 
Het ontbrekende bedrag werd aangevuld 
door haar familieleden . 

Wij kunnen ons niet helemaal voorstellen 
hoe het interieur van deze kerk er uit zag, 
omdat hiervan geen afbeeldingen of foto's 
zijn overgebleven. 

NIEUWE KERK IN HET BEGIN VAN 
DE TWINTIGSTE EEUW 

pentekening van Jan Stuyt 
door de kunstenasr Th. Molkenboer 

De boven beschreven Waterstaatskerk die 
onder Deken Bottemanne te klein 
geworden was en teveel onderhoud vergde 
werd, reeds na 60 jaar, in 1904 afge
broken. Dit gebeurde onder het pastoraat 
van Franciscus Cornelius Xaverius 
Mosmans, van 1890 tot 1921 Deken en 
Pastoor van Zoeterwoude. 
Met verschillende eisen van kwalitatieve 
en symbolische aard was pastoor 
Mosmans in contact gekomen met de 
bekende bouwmeester Jan Stuit. Wat het 
interieur betreft: Geen polychromie, die in 
ons natte land vanwege het doorslaan der 
muren bijna nergens stand houdt, doch 
schoongevoegd metselwerk. "'Deze mijne 
gedachten'" - schrijft Z.E. W.- "'heb ik aan 
de bouwmeester JAN STUYT medegedeeld 
en deze heeft er, met zijnen medearchitect 
JOS. CUYPERS een schoon geheel van 
weten te maken". Beide geassocieerde 
bouwmeesters kregen in hun jeugd het 
ontwerpen van monumentale gebouwen en 
kerken met de paplepel ingegoten. Archi
tect Jan Stuyt was vooral geïnspireerd 
door de architect Bleijs waar hij voorheen 



in dienst was en die bekend is als de 
ontwerper van de Sint. Nicolaaskerk in 
Amsterdam. Joseph Cuypers was de 
oudste zoon van de befaamde 
bouwmeester Dr. Pierre Cuypers. Deze 
laatste was buiten de vele kerken die hij 
ontwierp in Nederland ook nog de 
ontwerper van het Centraal Station en het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Architect Jan 
Stuit was van 1895 tot 1899 de 
hoofdopzichter van de eerste bouwfase 
van de nieuwe Haarlemse Sint. 
Bavokathedraal aan de Leidse Vaart. 
Waarna hij in 1899 compagnon werd van 
Joseph Cuypers de ontwerper van deze 
kathedraal. De tweede bouwfase van de 
kathedraal viel samen met de bouw van de 
nieuwe Sint Janskerk in Zoeterwoude. In 
deze tijd was C.J.M. Bottemanne Bisschop 
van Haarlem en men ging er in 
Zoeterwoude van uit dat hun nieuwe kerk 
in de Zuid buurt, als deze in 1904 gereed 
kwam, door hun oud-pastoor zou worden 
ingewijd. Toen de tweede fase van de 
bouw van de kathedraal nog niet was 
voltooid overleed Bisschop Bottemanne op 
22 mei 1903. Zijn uitvaart had plaats in de 
kathedraal waarvan de tweede fase nog 
niet was voltooid. De nieuwgebouwde 
monumentale St. Janskerk in Zoeterwoude 
werd ingewijd door zijn opvolger 
Monseigneur Callier op 3 october 1904. 
Volgens het boekwerk, geschreven door 
Pierre J.H. Cuypers en Jan Kalf, wDe 
Katholieke kerken van Nederland", zonder 
twijfel één van de mooiste dorpskerken in 
Nederland, die sinds het herstel der 
hiërarchie zijn gebouwd. De St. Janskerk 
was met 850 zitplaatsen ook ruim 
gebouwd. Met het bijplaatsen van een 
aantal stoelen kon bijvoorbeeld met Kerst
mis het aantal zitplaatsen met 1000 
worden uitgebreid. De totale breedte aan 
de koorzijde was met de transepten 31 
meter, de lengte was binnenwerks 56.5 m. 
Hoogte middenschip 14.2 m. Hoogte 
daknok 23.5 m. Toren 50 m. Het schone 
metselwerk maakte toen een moderne 
indruk. Nu geen tierelantijnen en 
polychromatische beschilderingen meer uit 
de tijd van Th. Molkenboer en Pierre 
Cuypers uit de vorige eeuw, maar schoon 
metselwerk dat opgewassen is tegen 
destructie door vocht. 
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Voorlopig moest de inboedel uit de oude 
Waterstaatskerk weer worden gebruikt in 
de nieuwe kerk, waaronder het 
monumentale zwarte Maria altaari~j~ ib@ 
~?L doopvont en preekstoel. In vijf jaren 
werden 1 6 tegeltableaus rondom in de 
kerk aangebracht waarvan veertien het 
lijdensverhaal van Christus weergeven. 
Deze waren van de kunstenaar Theo 
Molkenboer, een familielid van de Leidse 
bouwmeester Theo Molkenboer uit de 
vorige eeuw. Het zijn tegeltableaus die 
gemaakt zijn met één toen voor het eerst 
toegepaste techniek van tekenen en glazu
ren in verschillende kleuren. Er zijn maar 
enkele kerken waar dit later nog eens werd 
toegepast, dat was bij een parochiekerk in 
Rijswijk en in de Kathedraal van Batavia. 
Op de zevende kruiswegstatie ·Christus 
valt ten tweede male onder het kruis· 
staan kunstenaar Theo Molkenboer en 
pastoor Mosmans afgebeeld . Zij zien, langs 
de vallende Christus, hoe hun schepping 
door de fatale kerkbrand op 12 Juli 1964 
is gehalveerd en dat de zo indrukwekkende 
gewelven en gebrandschilderde ramen in 
het vroegere priesterkoor, waar zoveel 

facetten uit de historie van de parochie in 
verwerkt waren, helemaal verdwenen zijn 
en dat er maar acht van de zestien 
tableaus volledig gespaard zijn. 
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Deken Mosmans had zijn eigen opvattingen 
voor de te bouwen kerk: "het moest een 
dorpskerk worden, geen kathedraal in het 
klein, en ruim en vrij zou hij wezen, zoals 
het ruime veld, waarin zijn parochianen den 
meesten tijds huns levens doorbrengen" 
daarom werd afgezien van een basilicale 
doorsnede, en een kerk gebouwd met een 
zo wijd mogelijk middenschip, waarbij de 
zijbeuken als paden naar de zitplaatsen 
zouden dienen, zodat de zuilen niemands 
uitzicht op altaar en kansel konden 
belemmeren. Op bovenstaande breedbeeld 
opname komt "het ruim en vrij' zou zij 
wezen" duidelijk naar voren. We zien ook 
de inboedel en voorwerpen waarvan veel 
uit de vorige kerk afkomstig is, en in de 
loop der jaren zou moeten worden 
vervangen. Alleen de preekstoel en het 
Maria altaar in de Zuider-transept tii~ 
ljl~~~ija.~ ::l:~~i vallen op in deze kerk. 
Opvallend zijn de verlichtingsornamenten 
die vrij laag op de muren en pilaren zijn 
gemonteerd, dit waren carbid lampen die 
gemakkelijk bereikbaar moesten zijn. In het 

Noorder-transept zien we het tableau van 
de veertiende statie "Christus wordt in het 
graf gelegd". Muurdecoratie door middel 
van tegeltableaus komen in onze streken 
weinig voor, in tegenstelling met zuidelijke 
landen zoals Italië en Portugal waar we al 
sinds de tijd van de Moren, zowel op de 
binnen als buitenmuren, tegeltableaus 
(azulejos) tegenkomen, een versieringskunst 
die in de 1 7de eeuw onder Hollandse invloed 
heeft gestaan. Het is dan ook bijzonder dat 
de monumentale Sint Janskerk te 
Zoeterwoude in 1906 werd opgesierd met 
tegeltableaus die het lijdensverhaal van 
Christus voorstellen. Deken Mosmans gaf 
zijn fiat aan de sierkunstenaar Theo 
Molkenboer zodat in zijn gebouwde kerk 
voor het eerst tegeltableaus werden 
toegepast met sectieltechniek . Over tegels 
met een zwarte toplaag werd een dunne 
vloeibare witte klei aangebracht die na te 
zijn opgedroogd werd ingekrast met een 
kras pen tot op de zwarte laag. Deze zwarte 
lijnen vormde de tekening die het tableau 
voorstelden. 



Tussen deze zwarte lijnen werd de witte 
toplaag met verschillende kleuren glazuren 
ingekleurd, waarna het bakken kon volgen 
en er een matkleurig oppervlak ontstond. 
Deze tegeltableaus waren vrij kostbaar, 
maar hebben ook een groot voordeel, want 
nu blijkt dat deze tableaus al 92 jaar zonder 
onderhoud of restauratie kleurrijk aanwezig 
zijn en zelfs geen schade leden door de 
brand in 1964. Dat er nog maar 8 tableaus 
geheel compleet zijn komt door de sloop 
van de transepten na de brand. Met het 
tegelen van het eerste tableau in het 
Zuider-transept werd begonnen in Januari 
1907, drie jaar na de ingebruikname van de 
kerk, en de volgende tableaus zijn in de 
loop der jaren tot 1 911 aangebracht. Het 
tekenen en inkleuren van de grote tableaus, 
onder supervisie van de sierkunstenaar Th. 
Molkenboer, vergden veel tijd omdat men 
pas een opdracht kon geven bij de 
Delftsche Aardewerkfabriek "De Porceleyne 
Fles" als de financiering rond was. De 
sierkunstenaar Th .Molkenboer kwam met 
de heren Cuyper en Stuyt naar 
Zoeterwoude om deze eerste statie te 

67 

aanschouwen. Er is toen ook de (hieronder 
afgedrukte) foto genomen waar de 
opdrachtgever, Deken Mosmans, met 
daarachter Th. Molkenboer staan afgebeeld. 
Na enkele jaren, toen de zevende statie aan 
de beurt was, heeft Th. Molkenboer met dit 
voorbeeld, de opdrachtgever en zichzelf 
voor eeuwig in de tegels gekrast. met de 
initialen van twee Zoeterwoudse families, 
Van der Salm en Van der Poel, die met vele 
andere offervaardige parochianen dit alles 
tot stand hadden gebracht. 




