OVERZICHT
VAN

DEN

j3ouw

DER

VA'S

f.-· J\-·

j\-EI\.K

DEN

TB

..

OVERZICHT
VA~

VAN DEN

TE

H 0 0 !\

n.

Snelpersdruk van

P.

J.

PERSIJN

te Hoorn.

Schrijver dezes heeft gemeend aan allen , die met de
stichting en den bouw dezer kerk eenigszins bekend zijn,
een juist en waar overzicht te geven van al hetgeen tijdens dien bouw tusschen aannemer en architect plaats
vond , opdat men kunne oordeelen of de zoo vaak door den
aannemer aangeheven klacht gegrond is.
Moge ook al door langdurig tijdsverloop veel van hare
beteekenis verloren zijn gegaan , omdat aan herstel van
grieven niet verder gedacht kan worden , toch is het wellicht om verschillende redenen wenschelijk, aan allen wien
deze zaak min of meer bek'end werd of belangstelling op·
wekt, een zoo getrouw mogelijk overzicht te geven.
Den 28 December 1879 werd <loor het R. 0. Kerkbestuur van den H. Cyriacus te Hoorn publiek aanbesteed
de opbouw van genoemde kerk volgens bestek en plannen
van . den architect A. 0. Bleijs , destijds wonende te
Hoorn , waarvan minste inschrijver werd de Heer D.
'l'ool, aannemer te Hoorn voor f 126,675.Dit cijfer was f 2000.- beneden zijn rekening en het
gevolg eener voorafgegane bespreking met den Heer Bleijs,
teneinde a1m bet bedrag van diens begrooting te komen ,
op voorwaarde , dat door afwijking in <le betalingstermijnen
een geliike som aan rente besparing zou worden verkregen.
De Eerwaarde Heer van Rijn , Pastoor der kerk, met
deze regeling bekend, gaf den Heer Tool voor de in·
levering van diens billet daarop zijne goedkeuring. Onder instemming van allen werd dan ook de uitvoering
van dit werk aan den Heer D. Tool opgedragen.
Tot de opdracht voor de uitvoering van dit werk aan
den Heer D. Tool, gaven mede de volgende omstandigheden aanleiding
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Tusschen de Heeren Bleijs en Tool bestond sedert
eenige jaren een vriendschappelijke verhouding ; dat in
deze toestand een wederzijdsche bekendheid bestond van
verschillende zaken en ondernemingen is begrijpelijk ,
waartoe o.a. ook behoorde dat de Heer Tool in vereeniging
met anderen een kanstzandsteen fabriek te Velzen had
opgericht.
De Heer Bleijs toonde zich al aanstonds gunstig gezind
voor de toepassing van het nieuwe fabriekaat, door aanwending bij verschillende kleine bouwwerken te Hoorn
en elders.
Toen nu het genoemde kerkbestuur dit ontwerp voor
den bouw eener nieuwe kerk aan den Heer Bleijs had
opgedragen , gaf deze reeds spoedig te kennen daaraan op
ruime schaal het thans reeds bekende fabrikaat te willen
toepassen , teneinde hierdoor de verdere exploitatie der
fabriek bevorderlijk te zijn.
Dat de Heer Tool op zijn standpunt zich gelukkig
achtte een vriend te bezitten , die op zoo krachtige wijze
een nieuwe onderneming wenschte te steunen is begrijpelijk. Door zijne tusschenkomst werd dan ook op aanvrage van den Beer Bleijs de kostende eenheidspriizen voor
het toen reeds voorgeschreven materiaal au.n dezen verstrekt.
Korten tijd echter voor de besteding werd door den
Beer Bleijs het wenschelijke betoogd , dat de Heer Tool
zou trachten het werk in zijn geheel aan te nemen met
het oug op een meer zorgvolle afwerking van het fabrikaat tot betere aanbeveling, doch na eenigen tijd werd
die aanbeveling in een anderen zin omgewerkt, n. 1. dat
wanneer die levering voor de fabriek werd gewenscht,
de Beer Tool moest trachten minste inschrijver te worden, omdat bij aanneming door een ander , gevaar bestond , dezelve door prijsverschil in andere handen kwam.
Wederkeerig werden door den Heer Bleijs aan den
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aannemer Tool alle inlichtingen verschaft omtrent hoeveel·
heden en van ontvangen prijsopgave voor bijzondere
bóuwstoffen, als: Nassausch marmer, Blauwe Lahnsteen, gekleurd Cathedraal gebrand glas enz. Bij de
aanwijzing werden hectografische afdrukken der benoodigde hoeveelheden aan belangstellenden verstrekt ,
omdat de wyze van inrichting van het bestek met
daarbij gevoegde photografische afdrukken der teekeningen op een onzuivere schaal Tan ongeveer 1/.oo der
ware grootte, met uitzondering van de beschreven
steenhouwers- en ijzerwerken, eene berekening onmogelijk maakten.
Onder die omstandigheden, was een zoogenaamde eigen·
berekening van den Heer Tool in het leven geroepen, die
echter veeleer een getrouw evenbeeld van de verstrekte
begrooting des Heeren Bleijs kon genoemd worden ,
daar zoowel alle hoeveelheden als de prijzen der buitengewone bouwstoffen als: Nassausch marmer, Lahnsteen ,
gekleurd en Cathedraalglas enz. daarmede gelijkluidend
waren ; vermits de Heer Bleijs verzekerde, dat alle hoeveelheden en prijzen juist waren.
Die rekening zelve werd den avond voor de besteding
nog door den Heer Bleijs belangstellend ingezien met aangifte zijner bevinding op verschillende posten tot verlaging,
waarvan het gevolg was, dat de eigen rekening dien avond
met ruim f 5000.- werd verminderd; en toen nu enkele
uren voor de besteding de Heer Tool verschillende bezwaren
opperde, werden deze door den Heer Bleijs op zoo afdoende geruststellende wijze weersproken, dat tot inschrijving werd overgegaan voor het genoemd bedrag van
f 126,6 75.- dat zooals reeds werd gemeld, door inwerking van den architect zoo nabij mogelgk aan diens, met
medeweten van den Eerwaarden Pastoor, inmiddels verhoogde begrooting kwam.
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Die invloed bleek bij de uit~lag der besterling, aangezien behalve een paar inschrijvers met geleend cijfer van
den Heer Tool, de overige buiten dien kring zijnde, hunne
inschrijving, als waarschijnlijk ver boven de begrooting
gaande , achterwegen lieten.
Uit deze toelichting kan blijkens dat, moge het eenerzijds volkomen waar zijn, dat deze grondAlag geheel afwijkend is van de gewone behandeling door een deugdelijk en ervaren aannemer, de bovengenoemde verhouding
hiervoor aanleiding gaf, van daar dan ook dat de geheele
handeling tot aan het teek enen der overeenkomst, meer
het karakter droeg van een onderliug vriendschappelijk
compromis, dan wel van het treffen een overeenkomst van
aanbesteding zooals dit gebruikelijk is.
Aanvankelijk bestond de meest gewenste overeenstemming tusschen partijen, tot dat een eerste ervaring : de levering van het Nassausch marmer, daarin verandering bracht.
Onmiddellijk na de goedkeuring der besteding werd <le
opgegeven firma in Nassau uitgenoodigd de overeenkomst
voor die levering te komen sluiten, die dan ook geheel in
prijs- en voorwaarden, gelijkluidend was met de door den
architect verstrekte inlichtingen. Geenerlei bezwaar scheen
te duchten, te minder aangezien de architect voor de besteding voor rekening van het Kerkbestuur een persoonlijk
onderzoek in Nassau had ingesteld naar de beste bronnen
voor deze levering en toen met deze firma in verbinding
was getreden, niet alleen voor dit bouwwerk, maar ook
voor verdere exploitatie in ons land als agent.
Toen echter de eerst"' leveringstermijn was aangebroken en ondanks schriftelijke aandrang tot spoed, door
den architect, persoonlijk gevoerd, nog geen bericht van
afzending was ontvangen, werd, met het oog op het groot
gewicht dezer levering voor den verderen bouw, door architect en aannemer een plaatselijk onderzoek ingesteld, waarbij
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aan laatstgenoemden bleek, dat die aangewezen firma
eene nog in staat van wording zijnde carrière bezat, zonder
de noodige hulpmiddelen , en alzoo geheel onbruikbaar
voor deze levering.
Er was zelfs geeu bewijs van aanvang te vinden en de
eenige verontschuldiging voor bet niet nakomen der overeenkomst was, dat zij door beweerd verschil tusschen
détails en staten van den architect , voor deze uitvoering
ontvangen, geen vrijheid hadden gevonden daarmede aan
te vangen, welke reden · van oponthoud den aannemer
drie dagen voor dit bezoek bekend werd.
Op deze ervaring werd dan ook dadelijk besloten tot
verbreking der overeenkomst, met terugname der bescheiden en na een paar maanden alles in het werk te hebben
gesteld, was het eindelijk gelukt die levering hoewel tegen
belangrijk hoogeren pri}s aan een bizondere daarvoor geschikte. en soliede firma over te dragen, die zich bij contract
verbond om de aflevering dermate te bespoedigen , dat
volgens de opgegeven tijd~tippen het nog mogelijk zou
zijn om voor den winter onder de kap te kunnen komen.
Wel was die eerste ervaring van de handelingen en voorspiegelingen van den architect Bleijs opgedaan voor den
aannemer hoogst onaangenaam , doch men vleide zich nog
met de tijdige gereedkoming en onderlinge schikking der
schade. Ondanks alle aansporing van af dien tijd bleek
echter een zoo omvangrijke levering van dit bouwmaterieel op zoo korten termijn onuitvoerbaar, want alle tijdstippen werden overschreden , zoodat het natuurlijk gevolg
dan ook werd, dat de overkapping achterwege moest
blijven en de oplevering der kerk een jaar later plaats
had. Die eerste ervaring leverde voor den aannemer dus
een belangrijke schadepost, want behalve de meerdere
prijs van vijftig gulden per kubieke meter, die h\j voor
een hoeveelheid van circa 100 kubieken meters marmer
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moest betaien, en vele extra onkosten voor reizen en transporten , kwam nog de kostbaarder uitvoering gedurende
ruim een jaar, zoodat dit schadecijfer op ongeveer 15
mille kan gesteld worden. Vertoogen tot vergoeding
des~ege werden wel gedaan, doch een oplossing daa·r van
stêeds door den architect op behendige· wijze verschoven.
Hoe belangrijk ook, werd die post echter verre overtroffen · door een andere , namelijk, de kunstzandsteen.
Tot goed begrip diene, dat het bestek van dit fabrikaat
omschreef: ie de inwendige bemetseling der Kerk met
steenen ven 25 c. M. lang en 12 • bij 12 5 hoog en breed,
gedekt of afgezet met de noodige profilsteen , en 2e de
uitwendige omlijstingen, banden, ramen enz. en bloksteen
tot een hoeveelheid van 109.596 M 3•
Toen de eerste details voor de uitvoering gereed waren
werd de aannemer door den architect uitgenoodigd tot
een beschouwiug onder mededeeling, dat die voor het
inwendige een denkbeeld gaven van de wijze waarop dit
zou worden behandeld. Bezwaren voor constructie en
afmetingen wenschte hij thans dus, zoo die er mochten
zijn, te vernemen, om daarna verder te handelen. Al
aanstonds viel het den aannemer in het oog, dat op die
details veel werk in bloksteeri en dus niet in het bepaald
formaat metselsteen, was aangegeven, hetgeen een verschil
in prijs per M. 3 van ruim f 50 gaf. Nu beweert de aannemer, dat bij die bespreking door hem daarop is gewezen
en zijn vraag of de meerdere kosten vergoed zouden worden
toestemmend is beantwoord , welke bewering , zooals nader
zal blijken, door den architect geheel is ontkend.
Dat de bewering van eerstgenoemden geloof verdient
blijkt wel uit het feit, dat hij aan deze en verder afgegeven details uitvoering gat, hetgeen anders op zijn
standpunt onverantwoordelijk genoemd mocht worden.
Nog verklaart de aannemer, dat toen het werk reeds
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belangrijk gevorderd was hij den architect (die zich inmiddels naar Amsterdam metterwoon had verplaatst) bij
ontmoeting, op de belangrijke overschrijding der post
kunstzandsteen heeft gewezen en daarbii zelfs de cijfers
ongeveer had aangegeven , waarop een zeer geruststellend
antwoord was gegeven.
Toen echter een meerdere hoeveelheid van lijsten enz.
in bloksteen van ongeveer 200 M 3 • op het bouwterrein
en aan de fabriek was aangevoerd en vervaardigd , en
opnieuw eenige details aan den uitvoerder waren ter
hand gesteld, zonder dat zulks op goede grondslag geregeld was , terwijl de architect zoo goed als onzichtbaar
werd , berichtte de uitvoerder van het werk hierover den
aannemer, die destijds eenige dagen in Amsterdam moest
vertoeven , met a:andrang zich bij den architect te vervoegen om goedkeuriug dezer post.
Toevallig mag het genoemd worden, dat juist voor de
bezorging ter post van dien brief, de uitvoerder den
architect ontmoette, die kennis bekomende van het doel
van den brief verzekerde dezen als aan hem gericht
mede te zullen nemen tot nadere overweging en bespreking met den aannemer.
Na ontvangen inlichting deswege mocht het den aannemer eerst bij een vierde poging , en na een tijdsverloop
van 14 dagen gelukken den architect omtrent die zaak
te spreken en vernam alstoen tot zijn bevreemding, dat
de inhoud van dien brief hem (den architect) nog onbekend was gebleven, en daarbij zijn voornemen om binnen
korten tijd op het werk zelve dit onderwerp te zullen
behandelen.
Ter goeder trouw werd inmiddels met
het l:itellen van het buitenbestek opgegevene voortgegaan.
Die kalme opvatting kwam vrijwel overeen met de
houding van den met het toezicht belasten opzichter van
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Rhijn , die men na het vertrek van den architect
uit Hoorn , bij herhaling op het gewichtige van die
meerdere levering had gewezen en door wien de aandl'ang tot regeling vrij wel overbodig geacht werd , omdat
het toch geleverd en dus ook betaald moest worden wat
verschuldigd was.
Eenige dagen na de toezegging tot bespreking op het
werk , vond deze plaats en de architect nam toen de
schijn aan, alsof hij thans eerst tot te kennis kwam van
de belangrijke uitbreiding, die het art.ikel kunstzandsteen
had verkregen.
In plaats van door onderlinge bespreking die zaak met
den aannemer te regelen , ontkende hij niet alleen alle
la8tgeving daartoe , maar noemde bovendien dit natuurlijk verzoek een lage handeling van den aannemer
ten zijnen aanzien , daar het hnru bekend kon zijn , dat
slechts f 5000 voor extra werken door het Kerkbestuur
was toegestaan.
Dit onderhoud dat tevens een einde maakte aan de tot dusverre vriendschappelijk gebleven verhouding, werd onderling
besloten met de toezegging dat door den opzichter van
van Rhijn van de voor het buitenwerk geleverd, steen
een nauwkeurige opmeting zou worden gedaan , terwijl
die voor het inwendige der kerkgebouw geleverd geheel
genegeerd werd door hierop van toepassing te verklaren
een algemeene bepaling van het bestek , inhoudende , dat
beha! ve het b~paalde , de noodige lijsten enz. volgens
ordonnantie gelevel'd moesten worden. De daarvoor op
het werk gebrachte en reeds gestelde hoeveelheid van
219.781 M 3• werd op deze wijze van de hand gewezen,
terwijl de toen beloofde opmeting voor den buitenbouw
(niettegenstaande de aannemer hier altijd sterk op bleef
aandringen) nimmer heeft plaats gehad.
Die handeling viel ongeveer zamen met een tweede
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ramp voor den aannemer nl. het plotseling overlijden van
den achtenswaardigen pastoor van Rijn.
Deze volledig bekend met alles, wat in den bouw tot
dien tijd had plaats gevonden , was den aannemer tot
dusverre een zedelijke steun geweest voor de verwachte
verrekening. Dit verlies werd eerst recht gevoeld toen
de nieuwbenoemde geestelijke de Eerwaarde Pastoor
Smeulders de opengevallen plaats innam en na zich omtrent al hetgeen geschied was te hebben doen inlichten,
aan den aannemer verklaai-de , dat alles volgens de bepalingen van het bestek moest behandeld worden.
Of nu die houding tevens aanleiding was tot de geheele
ommekeer bij den architect kan weinig afdoen aan het
feit , dat de aan!leruer van af dien tijd met. de meeste
hardheid eenerzijds en eene ongeëvenaarde exploitatie van
onzedelijke besteksbepalingen anderzijds, op de grievendste
wijze is behandeld en in zijne belangen benadeeld.
In dien toestand werd door hem ernstig aan een staking van het werk gedacht , maar het grootendeels gereed zijn van de meerdere levering in kwestie en daa.rbij
de bekende gevolgen van dergelijke behandeling overwegende , waren te zamen oorzaak, dat hij van dit voornemen atzag, zich met de hoop vleijende , dat door
krachtige voortzetting van den bouw, na eenig tijdsverloop een gewenschte oplossing zou kunnen volgen met
het oog op de billijkheid.
Bij geheele aflevering bleek dat in pla!JJ;s der beschreven
109.596 M 3 kunstzandsteen voor lijsten en bloksteen aan
het buitenwerk een hoeveelheid van: 287.73 Ms was
geleverd en verwerkt, en voor het binnenwerk in soort
als hierboven; 219, 781 M 3 ter vervanging der in het
hestek daarvoor beschreven metselwerk ter grootte van
25 bij 12 5 X 12 5 cM.
Volgens het besteks tarief (tevens kostende prijs) beliep
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het bedrag der meerdere levering voor het buitenwerk

f 10.120.50 en voor het overige na aftrek van mede in
het tarief voorkomende per M 3• metselwerk f 11.593.45
alzoo te zamen een bedrag van f 21.713.95
Voorzeker werd nimmer ter goedertrouw een dergelijke
risico geloopen , maar stellig evenmin op znlk eene
stelselmatige wijze een aannemer dupe gemaakt.
Wanneer de omstandigheden, waaronder deze aanneming
geschiedde (zooals reeds werd vermeld) hierbij in aanmerking worden genomen dan verkrijgt die handeling een
stempel waarvan elk rechtschapen gemoed moet huiveren.
Alsof er niets met het verledene te rekenen viel,
werd den bouw onder toepassing van de hoogste eiscben,
die
aan de willekeurige besteksbepalingen konden
ontleend worden voortgezet , onder de dagelijksche
leiding van meergenoemden opzichter van Rhijn , wiens
verdienste als plaatsverrnnger van den zeldzaam meer
aanwezigen architect, buitengewoon waren. Hij had het
voorrecht een onverstoorbaar flegma te bezitten , tegenover alle bewerkingen op zijn details of orders, zonder
de minste afwijking en kon daardoor het doel volkomen
bereiken om den bouwmeester een blijvend monument te
bezorgen , al was dit ten koste van den aannemer.
Deze verschillende oorzaken te zamen genomen , hadden
het gevolg dat de oplevering eerst op den 6e September
1882 geschiedde , inplaats van in Augustus 1881, zooals
het bestek voolilchreef.
Onder de welwillend? verstrekte inlichtingen v6ór de
besteding behoorde ook adressen en prijsopgaven voor
het beschreven gekleurd cathedraal en geschilderd gebrand
glas. Bij de uitvoering der levering van het eerste bleek
echter, dat de prijs gevraagd en gegeven was voor één
kleur, terwijl de architect alweer uit kracht zijner besteksbepalingen bij de uitvoering acht verschillende kleuren
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vorderde , waardoor de kosten voor dat artikel bijna verdubbeld werden, terwijl de kosten van het geschilderd
gebrand ,glas door dezelfde oorzaak meer dan viermaal
de opgave overtrof , ook deze kosten ten bedrage van
f 1200, kwamen ten laste van den aannemer, zonder
eenige vergoeding deswege. Bij de voltooiing ten slotte
bleek het ontoereikende der hoeveelheden op de hectografische staat , zijnde een afschrift uit de begrooting van
den architect voor het bouwwerk gemaakt. Behalve de
reeds vermelde meerdere hoeveelheid knnstzandsteen werd
aan metselwerk 111,500 M 3, aan gesmeed ijzer 6240
K.G., aar. gegoten ijzer 21730 K.G. , aan lood 13578
K.G" aan zink 5524 K.G., blauwe Lahnsteen 5533 M s,
verfwerk 1327 M 3 enz. boven de aangegeven hoeveelheden geleverd, hetgeen met inbegrip van een zinken
nokversiering en toppen van zink volgens de eenheidsprijzen van het tarief eene som vau f 16517 bedroeg.
In den aanvang is reeds opgemerkt, dat door onvolledigheid van het bestek met onbruikbare photografische
afdrukken een juiste berekening zonder het bezit van
genoemden staat onmogelijk was, aangezien alleen de te
leveren hardsteen en kunstzandsteen was omschreven en
van de metalen het geslagen ijzerwerk tot een bepaalde
hoeveelheid was aangegeven.
Op dezen grond meende
de aannemer dan ook , dat die belangrijk meerdere leveveringen hem betaald zouden worden, te meer omdat bij
elke levering van metalen , uitgevoerd volgens ontvangen
details, de weging onder toezicht van den opzichter van
Rhijn plaats vond en in duplo in de registers geboekt,
en zels het als snippers afgesneden lood eveneens onder zijn
toezicht na weging, van het aangevoerde werd afgetrokken.
Onder deze omstandigheden eindigde de kerkbouw, die
met zoo geheel andere bedoelingen was ondernomen.
Onmiddellijk na de oplevering werd een uitvoerige re-
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kening van het meer en minder geleverde , berekend volgens de eenheidsprijzen van het bestektarief aan den
architect ter hand gesteld , tot een totaal bedrag van
f 44.696.78
Het beloofde onderzoek der ingeleverde rekening bleef
echter achterwege , wijl de architect het in zijn belàng
raadzaam vond geenerlei schriftelijk bewijs af te geven ;
en door die handeling bleef gelijkertijd het kerkbestuur
ontheven van verdere betaling , daar de post van f 5000
reeds voor andere bij komende zaken was besteed.
Toen de aannemer zich na het verstrijken van den
onderhoudstermijn (6 Maart 1883) aanroeide tot ontvaugst
van den laatsten termijn en daarbij inlichting vroeg omtrent zijn ingeleverde rekening, werd geantwoord, dat de
rekening door den opzichter van Rhijn was bezorgd, doch
alleen vergezeld van de mondelinge mededeeling , dat er
geen meerder werk bij den architect bekend was ! !
Reeds voor dien tijd was van bevriende zijde rechtskundigen bijstand aanbevolen , met het doel langs dien weg tot
een minnelijke oplosssing der geschillen te komen, te meer
omdat door de verschillende persoonlijke en schriftelijke vertoogen ten dien aanzien een toestand onderling was ontstaan,
die verder rechtstreeksche handeling onmogelijk maakte.
De slotsom dezer bemoeiïngen bleek vruchteloos, zoodat geen andere oplossing voor den aannemer overbleef,
als in rechten.
Zwak was de hoop tegenover het moordend artikel
1646 B. W., omtrent elke vordering, die niet door of
namens besteder wordt gehonoreerd en vooral hier waar de
architect uit zelfbehoud die rekening niet wilde erkennen.
Men vleide zich nog , dat bii volledige bekendheid der
vordering , waar o. a. ook posten in voorkwamen als
gevolg van meer geleverd , volgens verbindende besteks
hoeveelheden een afwijking kou worden aangenomen.
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Alle pogingen bij het opstellen der rekeningen, der memories en later de pleidooien om in die zaak aan hare
macht te ontkennen was vergeefs, want de Rechtbank te
Alkmaar wees bij vonnis dato 25 Juli 1884 juist op dien
grond de vordering af.
Eene rechtskundige overweging van dit vonnis gaf
aanleiding tot het besluit voor appèl , voornamelijk door
in de te dier zake ontworpen memorie te wijzen op een
bestek's artikel hetwelk den aannemer verplichtte aan alle
opdrachten van den architect gevolg te geven en waar·
door men van oordeel was , dat artikel 1646 B. W. in
deze niet van toepassing moest beschouwd worden.
Het Hof te Amsterdam bekrachtigde bij arrest van
31 December 1885 het vonnis der Alkmaarsche Rechtbank en toen ten slotte nog een afwijzend advies voor
het aanvragen van cassatie was ontvangen, op grond
van de onweerstaanbare almar.ht van artikel 1646 B. W.
voor dergelijke vorderingen, was ook deze weg door den
aannemer met hetzelfde vrnchtelooze resultaat als de
vroegeren afgewandeld.
Den aannemer bleef na een zestal jaren ongerekend
alle inspanning , zorgen , kosten en verdriet aan dit werk
ten offer gebracht , thans de voelbare herinnering over
van een onherstelbaar verlies bij dien bouw geleden,
van ruim een ton goud.
Geen andere wensch bestond als in dit schrijven een
zoo getrouw mogelijk overzicht van de geschiedenis
dezer kerkbouw te leveren, die in opvatting en beteekenis eenig moge zijn.
Den lezer zij ter beoordeeling gelaten of- het te
veel is gezegd , wanneer door de belanghebbenden
wordt beweerd , dat in dezen door den architect
Bleijs iR gehandeld op eene wijze , die de grootste
af keuring verdient, en zulks alleen ter bereiking
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van zijn doel om het ontwerp voor de kerk te kunnen
uitvoeren voor de beschikbaar gestelde som.
Mocht zijn naam als Bouwm.eester. door dit monument
beteekenis hebben verkregen en daardoor zijn eergevoel
gestreeld zijn, hij vergete hierbij nimmer , dat dit zelfde
monument de maatschappelijke ruïne werd van den man
wiens grootste fout was 'in de verzekeringen van den
Heer A 0 . Bleijs yertrouwen te stellen.
Overigens is de opmerking zeker niet overbodig , door
deze beschrijving de aandacht van den Wetgever te
vestigen op de noodzakelijkheid eener betere omschrijving
of vervanging van artikel 1646 B. W. , opdat de oorspronkelijke bedoeling minder miskend , of , zooals in
deze kwestie , misbruikt kan worden.
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