Koning Lodewijk's kerken bij Paleis Het Loo
in een poging protestanten en katholieken te verzoenen!
Een geheugensteuntje. In 1795 vond in ons land een omwente ling plaats waar-

Huub Ummels

bij de Bataafse Republiek werd uitgeroepen. Daarmee hield de Republiek der
Veren igd e Nederlandse gewesten, die was ontstaan in 1588, op te bestaan . Zij
ging onder in de sme ltkroes van de maatschappelijke tegenstellingen van het eind
van de achttiende eeuw. De leuzen vrijheid, ge lijkh eid en broede rschap waren ook
tot ons land doorgedrongen .

Gesteund door een groot Frans leger onder generaal
Pichegru namen Patriotten of Bataven, zoa ls ze ook we l werden genoemd, de macht over en stadhouder prins Wi ll em
V vluchtte met zijn gezin naar Engeland. In 1806 zag de
Bataafse Republiek zich echter min of meer gedwongen aan
Frankrijks keizer een koning te vragen en werd de kroon van
Holland aan Napo leons broer Lodewijk toegewezen, onze
eerste koning. Dit alles gesch iedde echter zonder medeweten van betrokkene. Een paar dagen te voren had de
Hollandse deputatie die met de aanbieding van het koningschap was belast, prins Lodewijk van de ophanden zijnde
gebeurten is kennis gegeven. Verontwaardigd over het beslu it
van zijn broer weigerde de prins in eerste instantie, met als
motivatie de rechten van de laatste stadhouder te willen
eerbiedigen. Terwijl de prins naar nog meer redenen zocht
om aan zijn aanstaande koningschap te ontkomen, maakte
Napoleon aan de zaak een eind door mee te delen dat hij
zijn broer reeds aangenomen had en in dit geva l niet eerst
had gehoord, omdat een goed onderdaan verplicht was te
gehoorzamen. Daarmee was de zaak af. Lodewijk vertrok naar
Holland. Op 18 juni 1806 vond de p lechtige intocht in de
residentiestad 's-Gravenhage p laats.
Al snel toonde koning Lodewijk, misschien we l de beste
koning die ons land heeft gekend, in alles een Hollander te

Portret Koning Lodewijk Napoleon 1778 -1846, Koning van Holland

willen zijn . Hij wilde vooral regeren in overeenstemming met

(Nederland) 1806 - 1810

de aard van zijn nieuwe onderdanen, iets wat hem al spoedig
in conflict zou brengen met zijn broer, de ke izer.
het Wi lh elmus, ten gehore. 'Dezen de trompetters te doen
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Voor het eerst op Het Loo

op houden met het blazen van dit voor deze Fransman niet

Nog hetzelfde jaar li et Lodewijk Napoleon het Paleis Het Loo

aangenaam klinkend li ed, doch de muzikanten schenen of

in bezit nemen, maar het zou nog tot 1807 duren eer hij er

wilden de tekens niet begrijpen'. De consternatie ontging

langduriger zou verblijven. De aankomst van de 'de milddadi-

Lodewijk niet. Toen hem de oorzaak duide lijk werd gemaakt,

ge vorst' op 29 juni 1807 werd opgeluisterd door een defilé.

moest hij er hartelijk om lachen. Hij zou gezegd hebben dat

De trompetters van de Apeldoornse schutterij brachten bij

de trompetters in plaats van een berisping een belon in g ver-

het passeren van de koning tot ontsteltenis van de Ho ll andse

dienden voor de trouw aan hun vroegere heren. De koning

leden van de hofhouding het aloude 'Oranjegeuzen li ed',

zou in ons land al snel de bijnaam 'Lodewijk de goede' ver-

werven. Hij was ook de eerste vorst die bij rampen of tegen-

daarvoor tot de koning gewend met het verzoek om op

spoed echte compassie toonde met zijn onderdanen. Iets wat

staatskosten een statie voor hen op te richten. Zij wezen de

de latere Oranjes hebben overgenomen.

koning erop dat 'zu lks ook zeer nuttig zoude wezen voo r
de Roomsch-Catholyke ambtenaren, aan het lusthof het

Grootse plannen met twee afzonderlijke kerken

Loo geattacheerd, of in het vervolg te attacheren'. Blijkbaar

Op 25 augustus 1808 verhief koning Lodewijk Napoleon

onderkende de koning de behoefte. Beide kerken werden

bij decreet de nabij het paleis gelegen buurtschap Het Loo

even groot ontworpen, terwijl toch de rooms-katholieken in

officieel tot dorp, waarbij hij tevens een naamsverandering

Apeldoorn, inclusief het hofpersoneel, in die tijd niet meer

doorvoerde van het schoutambt Apeldoorn in dat van Het

dan zo'n veertien procent van de totale bevolking uitmaakten.

Loo. Lodewijk ging nog verder met zijn plannen. Hij wilde in

Er moest zorg voor worden gedragen dat beide bedehuizen ,

de nabijheid van zijn paleis een geheel nieuw dorpscentrum

zo staat geschreven, 'op eene gelijke wijze te doen bouwen,

stichten. Ook verenigde hij nog dezelfde dag eveneens het

ten einde alle jalousie voor te komen ', zodat niemand zou

dorp Vaassen met het nieuwe schoutambt van Het Loo. Het

kunnen zeggen dat de koning één van de betrokken geloofs-

plan voor het nieuwe dorp voorzag buiten tal van andere

genootschappen boven het andere voortrok. Uit diverse

gebouwen in de bouw van een tweetal kerken met bijbe-

schrijvens blijkt dat er de nodige aandrang werd uitgeoefend

horende pastorieën, één voor de hervormden en één voor

op de koninklijke architect Johan Philip Posth ( 17 63-1831) om

de rooms-katholieken , waarbij geheel in de geest van de

haast te maken met de uitvoering van de plannen, maar deze

koning geen onderscheid werd gemaakt in de gezindten.

zag er geen kans toe. Nog op 24 februari 1809 richtte Posth

Bovendien hadden enkele plaatselijke katholieken zich kort

zich in een schrijven aan de intendant-generaal met het ver-

Schilderij van het Grote- of Koningslogement, later hotel De Valk op Het Loo, met links het onvoltooide kerkgebouw dat toen dienst deed als
koetshuis en stalling voor het hotel. Beide zijn in 1863 voor afbraak verkocht. Collectie CODA, Apeldoorn.
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zoek om geëxcuseerd te mogen worden vanwege zijn drukke

Het andere eveneens nog niet voltooide kerkgebouw krijgt

werkzaamheden. Tevens vroeg hij wie met de uitvoering

na een verbouwing aanvankelijk de bestemming van kazerne

van de bestekken en het oppertoezicht belast zou worden.

ten behoeve van de paleiswacht. Daarna zal het gebouw nog

Niettemin blijkt Posth toch de globale bestekken vervaardigd

jarenlang dienst doen als koetshuis en stalling voor het 63

te hebben, want op 7 april (grasmaand) 1809, richtte de

kamers tellende Groote- of Koningslogement. Een kolossaal

koninklijk architect zich opnieuw tot de intendant-generaal

gebouw dat eveneens tot de plannen van koning Lodewijk

met de mededeling dat hij bezig was met het plan voor het

behoorde. Op 27 februari 1865 worden zowel het voormalige

nieuwe dorp. Daarbij werd hij terzijde gestaan door de archi-

kerkgebouw als het hotel door de dienst der domeinen voor

tect Cornelis Hooiberg uit Harderwijk, door wie uiteindelijk

afbraak verkocht. De toen geheven raambelasting maakte

de plannen voor de aanleg van de straten een marktplein

dat exploitatie in de negentiende eeuw van een dermate

en hoofdgebouwen, waaronder de beide kerken, werden

groot hotel op Het Loo uiteindelijk niet haalbaar bleek. Met

ontworpen. Tevens werd deze architect met de uitvoering

de afbraak van het hotel, de voormalige kerk en nog een

belast, waare;nder het maken van de begrotingen. Onder het

tiental andere gereedgekomen huizen, mede als gevolg van

toeziend oog van de minister van Eredienst, J.H. Mollerus, en

brandschade aan een aantal woningen, verdwenen de laatste

de baljuw van Nederveluwe, E.H. Daendels, kwam binnen een

restanten van Lodewijks ideeën die hij voor de nieuwe plaats

maand het bouwplan voor de twee eenvoudige zaal kerken

voor ogen had.

tot stand.
De publieke aanbesteding van de beide kerkgebouwen

Een kolossale dubbelkerk

met de bijbehorende pastorieën vond plaats op zaterdag

Toch is hiermee het verhaal niet ten einde. Als de koning

25 februari 1809 . De bouw werd aangenomen door Gerrit

in 1809 op Het Loo verblijft en daarbij ook het in aanbouw

Jan Beekman voor een bedrag va n fl. 52.950. Als ons land

zijnde dorp bezoekt, merkt hij op dat de beide in aanbouw

in 1810 bij het Franse keizerrijk wordt ingelijfd en koning

zijnde kerkgebouwen toch wel erg eenvoudig ogen en van

Lodewijk gedesillusioneerd vertrekt, na onder grote druk

weinig allure getuigen. Iets wat ook de inspecteur-generaal

van zijn broer afstand te hebben gedaan van de troon, zijn

van 's Rijksgebouwen al bij het indienen van het plan had

de beide kerkgebouwen nog onvoltooid. Al op 13 augustus

geconstateerd, maar omdat het plan al door de koning was

181 0 wordt gesproken over de verkoop voor afbraak van een

goedgekeurd, had hij zich slechts tot de beoordeling van het

van de twee gebouwen. Toch wordt de verkoop steeds uit-

bestek beperkt. In een persoonlijk briefje van een paar dagen

gesteld. Op 19 september 1811 geeft de intendant-generaal

later uit hij wel degelijk bedenkingen tegen het bouwplan.

opdracht aan de land rentmeester van de Veluwe, J.H . Cremer,
om een van de twee kerkgebouwen, het kerkgebouw nr.2,
aan de gemeente Apeldoorn voor de som van fl. 1. 700 af te
staan. Waarschijnlijk is dit gebouw al kort daarop gesloopt.

Ontwerp voor twee aparte kerken op Het Loo, één voor hervorm-
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den (destijds gereformeerden geheten) en een voor gebruik bij de

Kaartfragment uit ca.1850 met de situering van het nieuwe dorp Het

rooms-kathol ieken. Het ontwerp is onder supervisie van de architect

Loo, als een initiatief van koning Lodewijk Napoleon. Rood omcirkeld het

F.L. Gunckel vervaardigd door de architect Cornelis Hooiberg.

onvoltooide kerkgebouw. Kaart collectie Paleis Het Loo
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OPENBARE
Tekening door Arie Lieman van het onvoltooide kerkgebouw op Het Loo.

'De ingangspartij kan fraaier en ook het torentje overtuigt niet
echt. En wat voorts de ramen betreft, deze zijn te zeer "in den
gothischen smaak". Hij zou de geplande stenen middenstijl
kwartcirkelbogen gaarne vervangen zien door een houten
staketsel. Kortom, het werk wordt stilgelegd en het bouwplan
totaal gewijzigd. Mede gelet op het gegeven dat de koning
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de koning in plaats van twee afzonderlijke kerkgebouwen , te
kiezen voor één grote enkele kerk, een dubbel kerk als een

Adverten t ie met de aanko ndig ing van voorgenomen afbraak van de dan

groots concept voor gebruik door zowel hervormden als

nog besta ande g ebouwen 1863. CODA archief, Ape ld o o rn

katholieken. Het valt daarom des te meer te betreuren dat het
nieuwe project door zijn overhaaste vertrek in 1810 niet meer
voor Het Loo tot stand kwam, maar in de ontwerpfase is blij -

in Berlijn. Of om dichter bij huis te blijven, rijker en zuiver-

ven steken. Ontwerpen die tot op de dag van vandaag in het

der dan de ronde lutherse kerk te Amsterdam. Het ontwerp

archief op Paleis Het Loo worden bewaard.

had zeker internationale allure en het zou een unicum in de
Nederlandse bouwkunst zijn geweest als het daadwerkelijk

Twee ontwerpvarianten A en B

tot uitvoering was gekomen.

Door de voormalige stadhouderlijke architect van Willem V
en bouwmeester van enige faam Friedrich Ludwig Gun kei

Bijzondere kenmerken betreffende plan B

( 17 43 -1835) werden in het voorjaar van 1810 een tweetal

Tot de bijzondere kenmerken van het ontwerp behoorden de

ontwerpen voorgelegd. Een neoclassicistisch tamelijk traditio -

rondom tussen pilasters aangebrachte dubbele rij vensters.

neel ontwerp met een gemeenschappelijke toren in het mid-

De onderramen langwerpig en daarboven vierkante vensters.

den en rug aan rug twee in rechthoekige vorm gesitueerde

De pilasters zijn voorzien van ionische kapitelen. Het meest

kerkzalen, een voor protestants en een voor rooms-katholiek

in het oog springende element wordt echter gevormd door

gebruik. Met in de ene kerkzaal de preekstoel centraal en in

de portico's voor de beide hoofdingangen. Dit was in 1810

de ander het altaar. Dit bouwplan werd aangeduid met de

voor een Nederlands kerkgebouw absoluut nieuw. Wel was

letter A. Van een geheel ander orde is het tweede ontwerp

dit al een aantal keren toegepast bij een paar burgerlijke

(B). Het bouwplan voorzag erin dat onder een enorme koepel

overheidsgebouwen, zoals bijvoorbeeld het stadhuis van

voor beide gezindten een vrijwel identieke, ruggelings tegen

Groningen, maar nog niet eerder voor kerkgebouwen. Ook

elkaar gelegen, ovale kerkzaal werd gesitueerd, als ware

de rondom lopende zware kroonlijst met daarboven aange-

het een eeneiige tweeling. Een gebouw in de beste traditie

brachte en van blindnissen voorziene attiek waarbij de gevel

van bijvoorbeeld het Pantheon te Rome of de D6me des

als het ware in tweeën wordt verdeeld, draagt bij aan de

lnvalides te Parijs en zelfs rijker qua detaillering en zuiverder

levendigheid van het gevelbeeld. Maar het meest kenmer-

van verhoudingen dan de bekende St.-Hedwichs kathedraal

kend is toch de enorme koepel met als bekroning een rijk
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Frontaanzicht van de in 1810 door F.L. Gunckel ontworpen dubbelkerk.

>:

Plattegrond van het kerkgebouw voor rooms-katholiek en protestants
gebruik op Het Loo, plan B

gedetailleerd klokkentorentje. De diameter van de koepel
boven de beide kerkzalen zou ongeveer 38 meter bedragen.
Eén ding is zo goed als zeker: als de p lannen van koning
Lodewijk Napoleon geheel tot uitvoering waren gekomen,
zouden zowel de huidige Grote Kerk (PKN) als de neogotische Onze Lieve Vrouwekerk (RK) nimmer op de plekken
zijn gebouwd waar deze thans staan. Bovendien zou het
centrum van Apeldoorn stedenbouwkundig waarschijnlijk een
stuk zijn opgeschoven in de richting van Het Loo.

Over de auteur
Huub Ummels ( 1945) is oud -beleidsambtenaar cultureel erfgoed (monumentenzorg) van
de gemeente Apeldoorn. Hij was onder andere medeauteur van het standaardwerk over
de Gelderse kastelen. Ook heeft hij als documentalist deel uitgemaakt van de wetenschappelijke staf van Nationaal Museum Paleis Het Loo. Daarnaast was hij enkele jaren
voorzitter van de excursiecommissîe van de Stichting Oude Gelderse Kerken.
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