Inleiding
De Nieuwe Kerk in Delft behoort tot de top-100 van monumentale gebouwen in Nederland. Het monument
ligt midden in de historische binnenstad en is al eeuwenlang beeldbepalend voor de skyline van Delft. De
markante, bijna 109 meter hoge toren fungeert als herkenningspunt voor de wijde omgeving. Naast de
religieuze functie levert de Nieuwe Kerk een grote bijdrage aan de toeristische, recreatieve en culturele
functies van de stad. Met het Prinsenhof is de Nieuwe Kerk het belangrijkste ‘Oranje-gebouw’ door de
aanwezigheid van het praalgraf van Willem van Oranje en de Koninklijke grafkelder. De Nieuwe Kerk is een
gebouw met veel waarden en kwaliteiten, die van groot belang zijn voor de uitstraling en betekenis van Delft
en Nederland.
De instandhouding van een eeuwenoud monument met de allure van de Nieuwe Kerk vraagt om
voortdurend onderhoud en permanente aandacht. Een goede bouwkundige staat is de voorwaarde om dit
icoon van cultuurhistorisch en religieus erfgoed te bewaren voor huidige en toekomstige generaties. In zijn
visiedocument over de modernisering van de monumentenzorg (november 2008) zegt minister Plasterk
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hierover het volgende: ‘Cultuurhistorie is een lust en geen last.
Het erfgoed heeft een maatschappelijke betekenis. Het biedt kennis over het verleden en zorgt ervoor dat
mensen weten wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Daarnaast levert het een belangrijke bijdrage aan de
lokale, regionale en nationale economie. Er is dus alle reden om goed te zorgen voor ons erfgoed, zodat het
optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van de ruimte en daarmee aan de kwaliteit van het leven.’
In het afgelopen decennium is op restauratief gebied al veel bereikt. Zo is het praalgraf van Willem van
Oranje in zijn volle glorie hersteld (1997-2001) en is de toren opgeknapt (2003-2004). Ook is in 2006 met
financiële steun van het Rijk een begin gemaakt met de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan het
casco van het kerkgebouw, waaronder de reparatie van daken en goten, metselwerk en glas-in-loodramen.

‘Beeldbepalend voor de skyline van Delft’

Deze herstelwerkzaamheden maken deel uit van een omvangrijk Restauratieprogramma, dat in opdracht
van het kerkbestuur van de Hervormde Gemeente, als eigenaar van het kerkgebouw, is ontwikkeld. Naast
het groot onderhoud aan het casco, de technische voorzieningen en het orgel voorziet het programma in
het verbeteren van de akoestiek, het vervangen van de kerkbanken door flexibel in te zetten stoelen en het
ondergronds bouwen van multifunctionele nevenruimten.
Het Restauratieprogramma is niet alleen omvangrijk, maar ook ambitieus. Na de herstelwerkzaamheden
voldoet de bouwkundige staat van het kerkgebouw weer aan de huidige kwaliteitseisen, waarna kan worden
volstaan met een regulier onderhoudsplan. Tegelijk versterken de moderniserings- en uitbreidingsplannen
de kernkwaliteiten en gebruiksmogelijkheden van de Nieuwe Kerk; de basis voor een betekenisvolle en
levensvatbare toekomst. De realisatie van deze ambitie staat of valt met de financiering. In totaal vergt het
Restauratieprogramma een investering van ruim 13 miljoen euro. Slechts een kwart hiervan is subsidiabel. De
Hervormde Gemeente neemt als eigenaar haar verantwoordelijkheid, maar beschikt zelf over onvoldoende
middelen. Daarom doet zij een beroep op alle belanghebbende partijen om een (extra) financiële bijdrage te
leveren: Rijk, provincie, gemeente, Koninklijk Huis en alle inwoners en bedrijven van Delft. Niet als last, maar
als lust. Als waardevolle investering in een monument met toekomst.
Drs. Arco Valkenburg
Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Delft

uitstraling en betekenis

1. Pijler onder de Delftse economie
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aarlijks brengen zo’n 180.000 mensen een bezoek aan
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de Nieuwe Kerk. Het beeldbepalende monument,

•

•

Herstelwerkzaamheden aan daken, goten,

•

Modernisering van de elektrische installatie en

met de meest gefotografeerde toren van ons land,

is daarmee dé publiekstrekker van Delft. En dat voor een
ongesubsidieerde instelling! Door alle publiciteit rond de
bijzettingen van Prins Claus, Koningin Juliana en Prins

•

Bernhard is de belangstelling alleen maar toegenomen. Al die
bezoekers, uit binnen- en buitenland, geven een impuls aan
de Delftse economie. Restaurants, cafés, hotels, winkels, ze
profiteren er allemaal van mee. Alle reden dus om de Nieuwe
Kerk te koesteren. Niet alleen uit economische overwegingen
trouwens, maar ook vanwege de educatieve functie. Door
de ontkerkelijking verdwijnt in snel tempo de kennis van de
geschiedenis van christelijk Nederland. Als je in de Nieuwe Kerk
rondloopt of even plaatsneemt in één van de kerkbanken, kun
De Nieuwe Kerk heeft een lange en veelzijdige historie,
en een onbetwiste plaats en functie in de stad Delft. Door
de dominante plaats aan het marktplein, tegenover het
stadhuis, en met de markante toren die hoog uitsteekt
boven de binnenstad, is het gebouw al eeuwenlang een
inspiratiebron en identificatiepunt voor de inwoners. En
niet alleen voor hen. Jaarlijks komen honderdduizenden
toeristen naar Delft om de Nieuwe Kerk van dichtbij te
ervaren en alle cultuurhistorische bezienswaardigheden
te bekijken. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het
grafmonument van ‘Willem de Zwijger’ en de Koninklijke
grafkelder, inclusief de tentoonstelling over de historie
van het vorstenhuis en de audiovisuele presentaties
over de recente koninklijke bijzettingen. Maar ook het
spectaculaire uitzicht over de stad, na de inspannende
beklimming van de toren, is voor velen een onvergetelijke
ervaring. Dit alles maakt de Nieuwe Kerk tot de grootste
toeristische attractie van Delft en een belangrijke pijler
onder de Delftse economie.
Ook voor de Hervormde Gemeente is de toeristische
aantrekkingskracht van de Nieuwe Kerk een economische
factor van belang. De entreegelden vormen de
belangrijkste inkomstenbron voor het onderhoud
van het kerkgebouw. De Hervormde Gemeente neemt
daarom deel aan het toeristisch overleg in Delft en
werkt samen waar dat mogelijk en nuttig is. Zowel het
kerkbestuur als het stadsbestuur van Delft zijn ervan
doordrongen dat de monumentale kwaliteiten van
de Nieuwe Kerk moeten worden behouden en nemen
allebei hun verantwoordelijkheid. Het toekomstgerichte
Restauratieprogramma is hiervan een tastbaar bewijs.

Voor het behoud van de economische en
toeristische waarde van de Nieuwe Kerk moet
het monument in een goede bouwkundige staat
verkeren. Het casco van het kerkgebouw vertoont
veel gebreken. Ook de technische voorzieningen,
waaronder verwarming en elektra, voldoen niet
aan de huidige eisen.
De Nieuwe Kerk heeft primair een kerkelijke
functie. Het kerkgebouw wordt daarnaast
gebruikt voor culturele evenementen, waaronder
orgel- en koorconcerten. De organisatie hiervan
wordt belemmerd door de vaste bankenopstelling
in het middenschip en het ontbreken
van adequate faciliteiten, zoals sanitaire
voorzieningen, kleed- en opslagruimtes.

•

glas-in-loodramen en metselwerk.
beveiligingsvoorzieningen.

Vervanging van de verouderde gasverwarmingsketels door een nieuwe installatie die

voldoet aan duurzaamheidscriteria. De

huidige verwarmingsketels bevinden zich

in een ondergrondse ruimte. De vervanging

heeft als bijkomend voordeel dat deze grote

ruimte kan worden benut voor de opslag van
•

podiumvoorzieningen.

Vervanging van vaste banken door losse stoelen,
zodat het aantal zitplaatsen en de opstelling

eenvoudig en efficiënt kunnen worden afgestemd op

•
•

de activiteiten die in het kerkgebouw plaatsvinden.
Ondergrondse aanleg, in de tuin aan de

zuidzijde, van multifunctionele nevenruimten en

toiletgroepen. Hierdoor wordt de bruikbaarheid van
het kerkgebouw vergroot.

‘Een multimediale historische ervaring realiseren’
je die historie letterlijk voelen. Ook daarom moeten we in het
gebouw blijven investeren. Als Delfts en nationaal erfgoed is het
van onschatbare waarde voor huidige en toekomstige generaties.
Het behoud daarvan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid:
van de Hervormde Gemeente, de stad Delft, de Delvenaren, de
provincie, de rijksoverheid en het Koninklijk Huis. Belangrijk
daarbij is wel dat het niet bij restaureren alleen blijft. Het is juist
de uitdaging om vooruit te kijken, met als doel de kwaliteiten
van de Nieuwe Kerk nóg meer voor het voetlicht te brengen.
Bijvoorbeeld door bezoekers met moderne audiovisuele
middelen te laten beleven wat zich hier in het verleden heeft
afgespeeld. Als techniekstad heeft Delft alle kennis en faciliteiten
in huis om zo’n multimediale historische ervaring te realiseren.
Wat houdt ons tegen?’
Mr. Ruud van Wijngaarde,
Directeur Kamer van Koophandel kantoor Delft

de economische waarde

2. Hart van een levende kerkelijke gemeente

‘A

ls Hervormde Gemeente zien we het als
onze missie de boodschap van de Bijbel
door te laten klinken en door te geven

aan anderen. Vanuit die gedrevenheid om te getuigen
willen we als kerk present zijn in de stad, op een actieve
en eigentijdse manier. Door de centrale ligging aan het
marktplein en z’n machtige uitstraling biedt de Nieuwe
Kerk hiervoor een unieke kans. Het is een schitterend
gebouw, nationaal en internationaal bekend door de
Koninklijke grafkelder, het praalgraf van Willem van
Oranje, de gebrandschilderde glas-in-loodramen, het
monumentale orgel en de rijke historie. Bovendien staat
het symbool voor de eeuwenlange continuïteit van de
verkondiging van Gods woord. De restauratieplannen
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• Het kerkgebouw biedt onvoldoende nevenruimten
voor kinderopvang en het houden van
nevendiensten. De huidige ruimten zijn bovendien
moeilijk bereikbaar. Het gebruik is uit oogpunt
van veiligheid en brandweereisen slechts
oogluikend toegestaan, met veel extra aandacht en
alarmeringsvoorzieningen.
• De vaste kerkbanken in het middenschip vormen
door de afstand tot de kansel een fysieke
belemmering voor een intieme beleving van
de eredienst, zeker bij een relatief klein aantal
kerkbezoekers. Ook het zitcomfort van de banken
laat te wensen over.
• De huidige gasverwarmingsinstallatie is verouderd
en bestaat uit luchtverwarming en warmtestralers
die zijn gemonteerd onder de zittingen van de
banken. De luchtverwarming wordt vanwege de
hoge kosten zelden gebruikt. De straalverwarming
geeft weliswaar direct resultaat, maar is slecht
te regelen en laat verkleuring achter op lichte
kledingstukken.

•

•

•

In de tuin aan de zuidzijde van de Nieuwe Kerk
worden ondergronds nieuwe nevenruimten
gebouwd, inclusief sanitaire voorzieningen.
Deze ruimten zijn niet alleen bruikbaar voor de
nevendiensten en kinderopvang, maar lenen
zich door het multifunctioneel karakter ook als
kleedkamer en vergaderzaal. Bijkomend voordeel
is dat de ruimten dichter bij de plaats van de
kerkdienst liggen dan nu het geval is. Bovendien
blijft de Nieuwe Kerk als monument volledig
intact.
De vaste banken in het middenschip worden
vervangen door stoelen, die in aantal en positie
flexibel kunnen worden opgesteld.
De gasverwarmingsketels worden vervangen
door een nieuw verwarmingssysteem dat in
energiegebruik en milieubelasting voldoet aan
eisen van duurzaamheid.

zijn erop gericht deze cultuurhistorische en religieuze
De Nieuwe Kerk is de plaats van samenkomst voor de
wekelijkse erediensten van de Hervormde Gemeente
in Delft. De gemeente is onderverdeeld in vijf
wijkgemeenten. Drie daarvan maken bij toerbeurt
gebruik van de Nieuwe Kerk. Elke zondag zijn er diensten.
De ‘gewone’ diensten worden gemiddeld bezocht door
300 tot 600 kerkgangers. Bij bijzondere gelegenheden,
zoals Pasen, kan dit oplopen tot zo’n 750 aanwezigen.
De kerstnachtdiensten trekken bezoekers uit heel Delft
en omstreken, en worden bezocht door 1.500 tot 2.000
kerkgangers.
Tijdens normale ochtenddiensten is er een crèche
voor de baby’s en peuters. Voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd worden nevendiensten georganiseerd.
De ruimtes die hiervoor worden gebruikt, bevinden
zich achter in de kerk, beneden in het koor achter het
grafmonument en de daarboven gelegen librije.

‘Op eigentijdse wijze present zijn in de stad’
schatten zodanig te herstellen, dat daarna een regulier
onderhoudsplan volstaat. Tegelijk investeren we in
de toekomst van de Nieuwe Kerk. De kerkelijke
functie, als plaats van samenkomst voor de zondagse
erediensten, staat daarbij voor ons voorop. Door nieuwe
voorzieningen en gebruiksruimten aan te brengen,
willen we het gebouw geschikt maken voor activiteiten
die passen bij onze doelstelling om present te zijn in de
stad. Uiteraard kunnen andere doelgroepen, met andere
gebruiksbehoeften en wensen ten aanzien van de Nieuwe
Kerk, daar volop van meeprofiteren.’
Ir. Rinze Cuperus,
Voorzitter Algemene Kerkenraad
Hervormde Gemeente Delft

de religieuze waarde v

3. Historisch verbonden met het Koninklijk Huis
e Nieuwe Kerk behoort tot het

‘D
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nationaal erfgoed van Nederland.

•

•

voor Willem van Oranje en de Koninklijke grafkelder

•

De band met ons vorstenhuis voegt

hier een unieke dimensie aan toe. Het grafmonument

zijn, samen met de kogelgaten in Stedelijk Museum
Het Prinsenhof, iconen van ons collectief geheugen.
Dit maakt de Nieuwe Kerk tot de plek bij uitstek om
te ervaren wie we zijn, waar we vandaan komen en wat
ons samenbindt. Zeker in de huidige tijd, waarin veel
Nederlanders snakken naar sociale samenhang en tastbare

•

Een koninklijke bijzetting trekt media-aandacht
uit binnen- en buitenland. Voor de beeldvorming
van de stad Delft en uit respect voor de Koninklijke
familie is het van groot belang dat de Nieuwe Kerk
in een optimale bouwkundige staat verkeert.
Bij de organisatie van een koninklijke bijzetting, zo
leert de ervaring, vormen de vaste kerkbanken in
het middenschip een fysiek obstakel. De verwijdering (en terugplaatsing) van de banken is tijdrovend en kostbaar.
In de Nieuwe Kerk ontbreken adequate sanitaire
faciliteiten. Hierdoor moeten bij grootschalige
evenementen extra voorzieningen worden getroffen. Dit is niet alleen inefficiënt, maar werkt ook
kostenverhogend.

•
•

Herstelwerkzaamheden aan daken, goten, glas-inloodramen en metselwerk.
Vervanging van de vaste kerkbanken door losse
stoelen die flexibel in te zetten zijn.
Ondergrondse aanleg, onder de kerktuin aan de
zuidzijde, van multifunctionele gebruiksruimten,
inclusief toiletgroepen.

identificatie, is het monument een identiteitsdrager
van formaat. Juist daarom is het van groot belang om
Tussen de Nieuwe Kerk en het huis van Oranje-Nassau bestaat een nauwe verbondenheid, bezegeld en gesymboliseerd
door het praalgraf van Willem de Zwijger en de Koninklijke
grafkelder. Deze historisch band is min of meer toevallig
ontstaan. Kort voor zijn dood had Prins Willem van Oranje
Delft tot zijn tijdelijke residentie gekozen, vanwaar hij de
strijd tegen de Spaanse bezetter leidde. Toen hij op 10 juli 1584
in het Prinsenhof door Balthazar Gerards werd vermoord, was
het graf van de familie Oranje-Nassau in Breda onbereikbaar.
De stad was op dat moment nog in handen van de Spanjaarden. Om die reden werd de Prins in de Nieuwe Kerk begraven.
Sindsdien is de Nieuwe Kerk de laatste rustplaats voor de
leden van het Koninklijk Huis.
In 1609, meer dan 25 jaar na het overlijden van Willem van
Oranje, gaf de Staten Generaal de opdracht een grafmonument te maken. Het werd tussen 1614 en 1623 gerealiseerd
door bouwmeester en beeldhouwer Hendrick de Keyser. Na
diens dood in 1621 werd het voltooid door zijn zoon Pieter.
Tussen 1997 en 2001 is het praalgraf ingrijpend gerestaureerd,
omdat het marmer door de inwerking van zouten ernstig was
aangetast. Het monument is in ruim 900 stukken gedemonteerd, hersteld en weer in elkaar gezet. Een unieke restauratie,
die belangstelling trok uit binnen- en buitenland.
De Koninklijke grafkelder bevindt zich achter en onder het
praalgraf, en is afgesloten met een grote, zware steen met vier
koperen ringen. De grafkelder zelf is niet voor het publiek toegankelijk. Op een plattegrond is te zien wie er in de Nieuwe
Kerk begraven zijn en hoe de grafkelders zijn ingedeeld. Bezoekers kunnen daarnaast een permanente tentoonstelling
bekijken over de historie van het vorstenhuis. Ook worden
beelden vertoond van de restauratie van het praalgraf van
Willem van Oranje en de bijzettingen van Prins Claus (2002),
Koningin Juliana (2004) en Prins Bernhard (2004).

dit nationaal symbool in goede conditie te houden.
Van buiten én van binnen. Oók uit respect voor de

‘Plek om te ervaren wie we zijn’
Koninklijke familie. Dit is geen vrijblijvende zaak. Adel
verplicht; wat we vanuit de historie op ons hebben
genomen, moeten we voltooien. En dat geldt voor ons
allemaal, waar we ook wonen en wat we ook doen.
Door mijn eervolle functie als sleutelbewaarder van de
grafkelder, of zoals de officiële titel luidt ‘Commissaris
van de Koninklijke grafkamer’, ben ik me als geen ander
van die gezamenlijke verantwoordelijkheid bewust. Ik kan
het Restauratieprogramma van de Hervormde Gemeente
dan ook van harte aanbevelen.’
Mr. drs. Bas Verkerk,
Burgemeester van Delft

de symbolische waarde

4. Podium voor cultuurhistorische evenementen

‘H

et orgel van de Nieuwe Kerk neemt een
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bijzondere plaats in op de staalkaart van

•

•

Nederland Orgelland. Het is één van de

drie grote instrumenten van Jonathan Bätz, de hekkensluiter van
drie generaties orgelbouwers. De andere twee orgels staan in de
Domkerk van Utrecht en in de voormalige Ronde Lutherse Kerk
in Amsterdam. Als Bätz zou horen hoe zijn orgels tegenwoordig

•
•

klinken, zou hij zeker een traantje wegpinken. Alleen de
Domkerk heeft nog de oorspronkelijke, prachtige akoestiek. De
Ronde Lutherse Kerk is omgebouwd tot een hotel, waardoor
het orgel z’n levensruimte is ontnomen. Ook de Nieuwe Kerk
doet onrecht aan de magistrale klankkleur van Bätz’ schepping.
Bij de laatste restauratie, in 1930, is het stucwerk van de muren
verwijderd. Een ingreep met fatale gevolgen voor de akoestiek.
Een orgel moet galmen, zich in de ruimte kunnen ontplooien
Muziek en de Nieuwe Kerk gaan al eeuwenlang samen. De
kerk bezit één van de drie grote orgels van de vermaarde
Utrechtse orgelbouwer Jonathan Bätz. Het instrument is
gebouwd tussen 1837 en 1839. Het had oorspronkelijk 42
stemmen, verdeeld over drie klavieren en een vrij pedaal.
Het aantal stemmen is bij latere restauraties uitgebreid
tot 48. Het orgel omvat ruim 3.000 pijpen. Jaarlijks worden
op het Bätz-orgel concerten gehouden. De Stichting
Kerkmuziek Delft organiseert de zomeravondconcerten
maandelijks op donderdag. Daarnaast zijn er in de
zomermaanden inloopconcerten op zaterdagmiddag.
Soms worden op hoogtijdagen, bijvoorbeeld rond Pasen en
Kerst, koorconcerten gehouden. Elk jaar wordt de officiële
herdenkingstocht op 4 mei voorafgegaan door een
dodenherdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk. De kerk
speelt ook een rol bij de tweejaarlijkse taptoe op de Markt.
In de toren bevindt zich verder het carillon van de stad
Delft. De klokken dateren uit 1660 en zijn gemaakt door
Francois Hemony. Hij goot de 36 klokken uit de resten van
het klokkenspel uit het stadhuis, dat in 1618 bij een grote
brand zwaar beschadigd werd. Het carillon is elk kwartier
en op halve en hele uren te horen. Op gezette tijden wordt
het bespeeld door de stadsbeiaardier.

•

Aan het begin van de twintigste eeuw zijn de
muren in de Nieuwe Kerk ontpleisterd. Dit is ten
koste gegaan van de akoestiek. De klankkleur
van het orgel komt hierdoor niet tot zijn recht.
Datzelfde doet zich voor bij concertuitvoeringen
door koren en orkesten.
Het schilderwerk van de orgelkas is niet
authentiek.
Bij een eerdere restauratie is het orgelbalkon
verdwenen. Het oude balkon was vele malen
fraaier dan het huidige (vrij strakke) balkon.
Daarnaast komt het gekruiste motief duidelijk
terug in het natuursteen van de muren recht
tegenover het orgel. Het oude balkon was ook
ruimer, doordat het aan weerskanten doorliep tot
aan de kerkmuren.
Voor het geven van concerten is een podium
nodig. Door de huidige, vaste opstelling van de
kerkbanken neemt het opbouwen al snel een
werkdag in beslag. Dit wringt met de toeristische
en museale functie van de Nieuwe Kerk.

‘Als je de orgelliteratuur mooi wil laten klinken’

•

•

•

Voor de orgelconcerten, maar ook voor de
kerkdiensten, is het noodzakelijk het Bätz-orgel
(klank)technisch op orde te hebben. De restauratie
voorziet in het aanbrengen van een nieuwe
windvoorziening in de onderkas en het herzien
van de intonatie van de labialen en tongwerken.
Ook wordt het oorspronkelijke tremulant van het
bovenwerk herplaatst.
Herschilderen van de orgelkas in de
oorspronkelijke kleurstelling: rosélila met witte
lijsten en banderingen.
Door het stucwerk op de muren terug te brengen,
krijgt het orgel een mooiere klankkleur en nagalm.
Ook bij concertuitvoeringen door koren en
orkesten is deze aanzienlijke verbetering van de
akoestiek hoorbaar.
De banken in het middenschip worden vervangen
door losse stoelen. Dit levert een aanzienlijke
tijdsbesparing op bij het opbouwen van podia.
Hierdoor wordt het in de toekomst makkelijker om
koor- en orkestuitvoeringen in de Nieuwe Kerk te
houden.

en naar je toekomen. In de Nieuwe Kerk blijft het geluid
hangen. Als organist ben je hierdoor gedwongen om hard te
spelen; voor subtiliteiten is nauwelijks plek. Bij de begeleiding
van de gemeentezang is dit geen belemmering, maar wel als
je de orgelliteratuur mooi wilt laten klinken. Het bespelen
van het orgel is bovendien fysiek loodzwaar en ergonomisch
ongezond. Tijdens een concert ben je meer bezig met een
worstelwedstrijd dan met het leveren van een muzikale prestatie.
Al deze factoren zorgen ervoor dat de Nieuwe Kerk als podium
voor orgelconcerten en –concoursen onvoldoende wordt benut.
Een gemiste kans. Wat mij betreft, kan de restauratie van het
kerkgebouw en het orgel niet snel genoeg beginnen!’
Bas de Vroome,
Hoofdorganist van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft

de akoestische waarde

5. Rijksmonument met museale allure
e Nieuwe Kerk is een ‘lieu de memoire’
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bij uitstek. Een plek om te herinneren,

•

•

‘D

te gedenken en te overdenken. Het

geestelijke en het wereldse vloeien hier op een ingetogen
manier samen. Als Godshuis is het al eeuwenlang de plaats

•

waar gelovigen in de eredienst samenkomen om hun geloof te
belijden en eer te betonen aan God. En dat gebeurt tot op de

•

dag van vandaag. Tegelijkertijd vertelt het gebouw door z’n rijke
grafcultuur het verhaal van bekende en onbekende Delvenaren,
die deel uitmaken van onze geschiedenis. Verhalen om bij
stil te staan en stil van te worden. Verwoord in de vorm van

•

imposante grafstenen en majestueuze grafmonumenten. Zoals
dat van Willem van Oranje, het allermooiste praalgraf dat ooit

•

De zestien gebrandschilderde ramen zijn
in slechte conditie; onderhoud is dringend
noodzakelijk. Dit geldt ook voor het monument
van Hugo de Groot.
De gebrekkige bouwkundige staat van het
kerkgebouw vormt bij niet ingrijpen een
bedreiging voor de cultuurhistorische en museale
waarde van de Nieuwe Kerk.
De vaste kerkbanken in het middenschip,
geplaatst in de jaren dertig van de vorige eeuw,
beperken de visuele beleving van de esthetische
eenheid van het bouwkundig ontwerp en
belemmeren de vrije doorkijk naar koor en
praalgraf.
De ontpleistering van de muren bij de vorige
restauratie (1930) is ten koste gegaan van de sfeer,
ruimte- en lichtbeleving in de Nieuwe Kerk.

•
•
•

•

Herstelwerkzaamheden aan daken, goten,
glas-in-loodramen en metselwerk.
Plaatsing van veiligheidsglas voor de
gebrandschilderde ramen.
Restauratie van het monument van Hugo de Groot.
Verwijdering van de vaste kerkbanken in het
middenschip. Hierdoor komt de architectonische
schoonheid van de Nieuwe Kerk volledig tot zijn
recht en wordt de huidige visuele barrière naar
koor en praalgraf opgeheven.
Terugbrengen van het stucwerk op de muren.
Hierdoor wordt de kerk aanzienlijk lichter en
sfeervoller. Bovendien komt dit ten goede aan de
akoestiek.

is gemaakt. Centraal gelegen in het voormalige koor, boven de
Koninklijke grafkelder, getuigt het marmeren monument niet
De Nieuwe Kerk is een monument met grote cultuurhistorische
waarde. Wereldberoemd is het grafmonument voor ‘Willem de
Zwijger’. Eromheen bevinden zich grote en kleine beeldhouwwerken waarmee in de kerk begraven leden van het Koninklijk Huis
worden herdacht. Zo is tegen de zuidelijke kerkmuur een gedenksteen geplaatst voor prins Willem V en staat vlakbij het praalgraf
een witmarmeren beeld van koning Willem I. Wat hoger tegen de
kerkmuur herinnert een reliëf in wit marmer aan Willem George
Frederik. Op de verhoogde kooromgang bevindt zich verder nog
een graftombe als gedenkteken voor Wilhelmina Frederika Louise
Pauline Charlotte, de oudste dochter van Willem I.
Behalve leden van het Koninklijk Huis zijn in de Nieuwe Kerk ook
anderen, vaak vooraanstaande burgers van Delft, begraven. De
meest markante is de internationaal vermaarde rechtsgeleerde,
schrijver en staatsman Hugo de Groot. Aan de noordzijde van het
koor is ter nagedachtenis aan hem op de graftombe een gedenkteken geplaatst.
Van museale allure zijn ook de zestien gebrandschilderde ramen
die tussen 1927 en 1936 zijn aangebracht in het koor en het noordertransept, mede in gang gezet door het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina (1923). De meeste glas-in-loodramen
zijn ontworpen door glazenier Willem van Konijnenburg. Andere
kunstenaars zijn George Rueter, Jaap Gidding en Joep Nicolas. De
voorstellingen zijn deels Bijbels en deels historisch en gerelateerd
aan het vorstenhuis. Door een legaat is het mogelijk geworden
om in 2006 opnieuw een gebrandschilderd raam aan te brengen,
ditmaal aan de westkant van de toren. Het ontwerp is van de
hand van kunstenaar Annemiek Punt.
Ten slotte is de Nieuwe Kerk zelf een kunstwerk van architectuur,
opgebouwd volgens veertiende-eeuwse symboliek.

‘Het verhaal van bekende en onbekende Delvenaren’
alleen van het leven van de ‘vader des vaderlands’, maar ook
van het ontstaan van de Staat der Nederlanden. Kleiner van
schaal, maar net zo veelzeggend, zijn het praalgraf van Hugo
de Groot, de memorietafel van Adriaan Teding van Berkhout
en de andere gedenktekens in de kooromgang. Dat geldt ook
voor de gebrand¬schilderde glas-in-loodramen, die elk een
bijbels of historisch verhaal uitbeelden. Jongste aanwinst in
deze collectie is het frisse, kleurrijke ontwerp van kunstenares
Annemiek Punt. Het kerkraam verbeeldt de opwekking van het
dochtertje van Jaïrus, waarbij de elementen handen, gezicht en
vlinder een centrale rol spelen. Het raam biedt verschillende
‘kijklagen’, zowel abstract als figuratief, waardoor iedereen er het
zijne in kan ontdekken. Het getuigt van durf dat het kerkbestuur
bij de ontwerpwedstrijd in 2006 niet het traditionele pad heeft
bewandeld, maar voor deze eigentijdse creatie heeft gekozen.’
Drs. Daniëlle H.A.C. Lokin,
directeur Gemeente Musea Delft

de museale waarde

6. Investeren in een monument met toekomst

D

e Nieuwe Kerk in Delft is ooit
gebouwd als plaats voor het houden
van kerkdiensten en heeft door de

eeuwen heen die functie vervult. De kerkelijke traditie
leeft er voort en de Hervormde Gemeente hecht eraan
die nog lang in stand te houden. Tegelijk is de Nieuwe
Kerk, als laatste rustplaats van Willem van Oranje en

Beeld en bijdrage
Deze brochure geeft u een beeld van het Restauratieprogramma voor de Nieuwe Kerk te Delft. Bent u geïnteresseerd of
heeft u behoefte aan meer informatie? Dan bent u van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen via het volgende
adres.
Kerkelijk Bureau Hervormde Gemeente Delft
Menno ter Braaklaan 2
2624 TH Delft
015-257 02 98
info@hervormdegemeente-delft.nl
Ook uw financiële bijdrage aan het Restauratieprogramma is uiteraard van harte welkom!
U kunt deze doneren via rekeningnummer 31.34.03.643 van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente
Delft, o.v.v. Restauratie Nieuwe Kerk

zijn vele nazaten, een monument van cultuurhistorische,
economische en museale waarde. Niet alleen voor de stad
Delft, maar ook voor Nederland. De instandhouding
van dit religieus en cultureel erfgoed is dan ook van

‘Instandhouding van dit religieus en cultureel erfgoed is van nationaal belang’
nationaal belang. Dit brengt bijzondere verplichtingen
mee voor het kerkbestuur, het stadsbestuur van Delft,
de provincie, de rijksoverheid en het Koninklijk Huis.
Met het Restauratieprogramma heeft de Hervormde
Gemeente als eigenaar van het kerkgebouw een stevig
fundament gelegd. Bij de restauratie worden alle functies
en kernkwaliteiten van de Nieuwe Kerk in hun onderlinge
samenhang versterkt, waardoor het monument een
betekenisvolle en levensvatbare toekomst heeft. De
plannen zijn klaar, nu komt het aan op de realisatie.
Daarbij is ieders (financiële) hulp onmisbaar!

de toekomst

