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7.17 Architect tekeningen
Een belangrijke bron voor hoofdstuk 4 (De toren nabij) zouden kunnen zijn de architect tekeningen voor de bouw en
opeenvolgende restauraties.
Van de bouw zelf in 1474 is geen enkele tekening overgeleverd. Ook van de reparaties in 1714 (nieuwe spits) en de
opeen volgende bekende restauraties is vrijwel niets bewaard gebleven. Pas van de restauratie van 1904 en de
recente grote restauratie in 2000/2001 zijn gedetailleerde tekeningen beschikbaar.
Wat er aan tekeningen is opgespoord vindt hieronder opgesomd.
Het merendeel hiervan is gekopieerd. In een paar gevallen ben ik in het bezit gesteld van de originelen die echter dan
ook weer blauw- of lichtdrukken zijn van oorspronkelijke calques.
Vele tekeningen en schetsen hebben geen of een onduidelijke titel of nummering. Daarom heb ik ze rechtsonder op
het gevouwen pak voorzien van sticker met een eigen nummering die altijd begint met 7.17, het nummer van deze
bijlage. De nummering is grotendeels in volgorde van het in bezit raken van de tekeningen.
Voorbeeld van een verwijzing naar een tekening: 7.17-5
Deze tekeningen zijn in bezit van de auteur en worden in de toekomst op een of andere wijze publiekelijk toegankelijk.
Eigen
nummer
1

Titel of
opschrift/samensteller/
datum
Restauratieplan 1956/
Irs Geenen en
Oskam/1956

Schaal/
maatvoering/
formaat (Hx B)
1:100/ geen/
68x 51

bijzonderheden

Origineel aanwezig
in

het toont 4 horizontale
dwarsdoorsneden, ze lijken kopieën
van tekeningen die in het artikel over
de restauratie in 1904 door Jos
Cuypers voorkomen. Zelfs de
scheuren in het torenlichaam die
Cuypers repareerde zijn er nog op te
zien en ook de wijde doorgangen die
Cuypers verkleinden zijn er op
gehandhaafd. Er zijn geen
restauratieaanwijzingen te zien. Het
enig nieuwe t.o.v de situatie na 1904
zijn twee muren (met grijze arcering)
die het voorportaal en de Maria-kapel
afscheiden van de kerkruimte.
De tekening is voorzien van de
volgende teksten:

Pastorie Leende

1

Opgemeten juli 1904
W.Scheepers
2
Dossier 5616 blad 3
3
Architect Ir C.G.Geenen B.I.
Eindhoven februari 1956
4
(stempel met:) Gezien en
goedgekeurd door de kerk
(droog deel van stempel)
commissie, secretaris
(handgeschreven) H.v. Helvoirt,
(stempel) 8 MRT 1956
Het doel van deze tekening is
waarschijnlijk geweest om de
aangetroffen situatie weer te geven.
Dat is een gebruikelijke aanpak bij
een restauratie of verbouwing. In dit
geval voor de restauratie die in 1956
zou worden gepleegd.

2a en b

Zie 8

3

Toren te LeendeAnalyse in hoofdzaken/
Diocesaan

(4
kopieën)

1:100/ ja/ 89x
42

verkleinde kopieën van -8a en 8b,
aanzichten van origineel met
schaal 1:50 met aanduiding
restauratieplekken, getekend in
1992, ze dienen als verwijsblad
in fotoalbum over restauratie
2000/2001

Diocesaan
Bouwbureau in Den
Bosch

Blad Nr A1c, ondertitel: Voorstel
wijziging met maatvoering van de
toestand voor 1904. Het toont een

3x pastorie Leende
1x Diocesaan
Bouwbureau in Den

2
Bouwbureau-Adv.J. de
Jong Schayk/ geen

plan om de omlijsting van de
hoofdingang in Westgevel te
verfraaien. Is niet door gegaan
Het toont een plan om de wijzerplaten
in een omkasting te plaatsen, niet
uitgevoerd. Interessant vanwege de
driepasversieringen boven galmgaten
Interessant vanwege complete platte
grond van complete kerk. Het toont
nog St-Josefkapel en een opgang
naar de vroegere zangkoorruimte?
o
Blad n 10, gemaakt als onderdeel
studie van Gouden Snede

Bosch

Deze tekeningen zijn een onderdeel
van een afstudeeropdracht voor een
opleiding tot architect in Tilburg. De
tekeningen van de West- en
Oostgevel zijn met toestemming van
de de heer Van Bree hieruit
gekopieerd. Zeer gedetailleerd, elke
steen is afzonderlijk getekend
Gemaakt om de schade door
verwering en scheuren te kunnen
inventariseren. Het toont de vier
hoofdaanzichten. Hierbij horen een
serie foto’s die de samensteller vanuit
een hoogwerker heeft gemaakt. De
nummers van de foto’s
corresponderen met nummers bij de
schadepunten.
De tekeningen hebben als leidraad
gediend bij de restauratie in
2000/2001
tek nr 13, waarschijnlijk gemaakt als
voorbereiding voor een nieuw
(fraaier) portaal uit te voeren tijdens
de restauratie van 2000/2001. Dat is
niet door gegaan

H.F.A van Bree in
Best

1: 20/ ja/ 68x 84

Tek. Nr. 12, verder als I

Regionaal
Diocesaan
Bouwbureau,
Marion van Doren

1:50/ één maat/
A3

A1561, tekening toont een doorsnede
van torenvoet tot aan de eerste
geleding. Het geeft ook de nieuwe
fundering weer die Jos Cuypers in
1904 liet aanbrengen. Het is vrijwel
zeker een tekening van zijn hand (of
verantwoording gemaakt). Deze
tekening is een deel van de later
ontdekte 10.6-40 en hoort bij 10.6-26
Gekopieerd vanwege curiositeit

Regionaal
Diocesaan
Bouwbureau,
Marion van Doren

Gekopieerd vanwege info over
spitsvoet

Regionaal
Diocesaan
Bouwbureau,
Marion van Doren

4

Wijzerborden R.K. Kerk
te Leende/ Joseph
Cuypers/ 1929

Opgemeten
1:50/ geen/ 35x
32

5

Electrische
verwarmingsinstallatie
in de RK kerk te
Leende/ geen/ geen
Toren te Leende
Analyse Torenspits/
Diocesaan
Bouwbureau-Adv.J. de
Jong Schayk/

1: 100/ geen/
60x 70

7

St Petrus Banden
Leende/H.F.A van
Bree/ 1954

1:100/ geen/ 4x
A3

8 a en b

Restauratietekening
toren/Diocesaan
Bouwbureau, Gerard
Arts/1992

1:100/ geen/ 2
bladen 140x 91

Hoofdaanzicht en
Doorsnede van de
hoofdingang van de RK
kerk te Leende/
Diocesaan
Bouwbureau, Gerard
Arts/1992
Horizontale en verticale
doorsnede
hoofdingang van de RK
kerk te Leende/
Diocesaan
Bouwbureau, Gerard
Arts/1992
Toren R-K Kerk te
Leende/ niet
aangegeven/ niet
aangegeven

1:20/ ja/ 62x 84

Principe detailtekening
ladderhaak met oog
voor veiligheidslijn/
Diocesaan
Bouwbureau, Gerard
Arts/1992
Principe detail dakvoet
en schootjes
torenspits/ Diocesaan
Bouwbureau, Gerard
Arts/1992

1:2 en 1:1/ ja/
A4

6

Van 8a
bestaat
een kopie
op A3formaat
Zie 10.637, ook in
A3formaat in
fotoalbum
restauratie
20002001

9

10

11

12

13

1:100/ ja/ 90x
42

1:10 en 1:1/
niet/ A4

pastorie Leende

pastorie Leende

pastorie Leende

Diocesaan
Bouwbureau in Den
Bosch

Regionaal
Diocesaan
Bouwbureau,
Marion van Doren

Regionaal
Diocesaan
Bouwbureau,
Marion van Doren

3
14
15
16

17

18
19

(niet gebruikt)
(niet gebruikt)
Toren te Leende
voorstel toreningang/
Diocesaan
Bouwbureau-Adv.J. de
Jong / geen
R.K. Kerk LeendeHerstelling van de
toren/ Jos Cuypers/
geen
Niet gebruikt
Geen/ Jos Cuypers/
geen

1:50/ ja/ 37x 58

Blad IX, het toont op grotere schaal
hetzelfde als 3

Diocesaan
Bouwbureau in Den
Bosch

1: 25/ ja/ 110x
91

Doorsnede over de spits die de
balkenconstructie van het inwendige
7
toont )

NAi )

1:50/ ja/ 60x
3
54 )

Het toont het voetplan van de nieuwe
fundering opgedeeld in 104 vakjes.
De enige tekst luidt Fondering
2
oppervlakten 139 m Het is

NAi

1

waarschijnlijk een tekening waarin
Cuypers bijhield hoe bij stukjes en
beetjes de nieuwe fundering
onder de toren werd aangebracht
20

Toren R-K Kerk te
Leende/Jos Cuypers/
geen

1: 25/ ja/ 94x 53

21

Ontwerp herstelling en
vernieuwing/ Jos
Cuypers/ 1915
Ontwerp herstelling en
vernieuwing/ Jos
Cuypers/ 1915

?/ ja/ A4

Opzet van hoofdaltaar/
Jos Cuypers/ 1929
Detail van 23

?/ niet/ ?

25

Toren R. K. Kerk/..
Scheepers/juli 1904

1:100/ja/77x 57/

26

Toren R. K. Kerk/
geen/geen

1:50/ja/59x 90

27

geen/geen/juli 1904 )

22

23
24

6

1:10/ ja/ A4

Nvt/ja/35x 22

Doorsnede A- B Noord Binnen
Aanzicht
Het toont een scheur in het
metselwerk van voet tot aan de
galmgaten. Er zijn nog soortgelijke
tekeningen van de drie overige
gevels. Vanwege de hoge kosten zijn
die niet gekopieerd (€ 10 per stuk)
Hoort bij 10.26
Foto van tekening dat de platte grond
van de toren toont

NAi

Foto van tekening dat pilaar en
driehoek onder balkon toont. Onder
zeer ongunstige omstandigheden
gefotografeerd
Foto van tekening op tekenpapier

NAi

Foto is genomen vanwege
gordijnachtige decoraties naast het
altaar. Hetzelfde motief komt voor
aan de voorzijde van de balustrade
van het balkon van het zangkoor
Voorzien van nummers 16971 en
A1554- Aanzicht van West- en
Zuidgevel en verticale doorsnede
over Westoostas naar het Noorden
kijkend- scheuren in gevels getekend
Plattegrond en 4 horizontale
doorsneden, vermoedelijk getekend
door Scheepers of Cuypers tbv
restauratie in 1904
5
Handschets ) van balken patroon

NAi

in basis van spits
28

6

geen/geen/juli 1904 )

Nvt/ja/35x 22

5

Handschets ) van balken patroon

in spits van onder tot boven
6

Nvt/ja/35x 22

Handschets ) van verticale
doorsnede toren over de Westoostste
de
as, 1 en 2 geleding

6

Nvt/ja/35x 22

Handschets ) van verticale
doorsnede toren over de Westoostste
de
as, 3 en 4 geleding

6

Nvt/ja/35x 22

Handschets ) van horizonale
doorsnede toren gelijkvloers

6

Nvt/ja/35x 22

Handschets ) van horizonale

29

geen/geen/juli 1904 )

30

geen/geen/juli 1904 )

31

geen/geen/juli 1904 )

32

geen/geen/juli 1904 )

5

5

5

5

NAi

NAi

RCE4) doos 1 van
tekeningen
Leende
4

RCE ) doos 1 van
tekeningen
Leende
RCE4) in slappe
blauwe map
Leende
4
RCE ) in slappe
blauwe map
Leende
RCE4) in slappe
blauwe map
Leende
RCE4) in slappe
blauwe map
Leende
4
RCE ) in slappe
blauwe map
Leende
RCE4) in slappe

4
doorsnede toren, 1ste verdieping
6

Nvt/ja/35x 22

Handschets ) van horizonale e
doorsnede toren, 2de verdieping

6

Nvt/ja/35x 22

Handschets ) van horizonale
de
doorsnede toren, 3 verdieping

geen/geen/juli 1904 )

6

Nvt/ja/35x 22

Handschets ) van horizonale
doorsnede toren, 4de verdieping

R. K. Kerk Leende
Herstelling
toren/geen/geen

1:25/ja/44x 50

Tekening ) balkenpatroon in voet van
spits en top van steenlichaam (hoort
bij 10.6-17)

1 NAi

NAi

1:50/ja/A3
1:50/ja/A3

Foto van tekening. Onder zeer
ongunstige omstandigheden
gefotografeerd
Deel van 26
Hoort bij 26, t/m 3de verdieping

1:50/ja/A3

Hoort bij 26, t/m 3de verdieping

RCE

1:50/ja/A3

Hoort bij 26, t/m 3 verdieping

RCE

1:50/ja/A3

Hoort bij 26, alleen ingang

RCE

33

geen/geen/juli 1904 )

34

geen/geen/juli 1904 )

35

36
2 kopieën

37

38
39
40
41
42

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Oude gemetselde
afscheiding tussen
toren en kerkhof
Plattegrond/geen/geen
Oost binnen aanzicht
(blauwdruk)
Noord binnen aanzicht
(blauwdruk)
West binnen aanzicht
(blauwdruk)
Westgevel
(blauwdruk)

5

blauwe map
Leende
RCE4) in slappe
blauwe map
Leende
RCE4) in slappe
blauwe map
Leende
RCE4) in slappe
blauwe map
Leende

5

5

7

de

4

RCE ) doos 1 van
tekeningen
Leende

RCE
RCE

Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam
Niet gebruikt
Schaal niet aangegeven, in tekening opgemeten
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort
Vermoedelijk van Scheepers tbv tekening die toestand vastlegde voor de restauratie van 1904
Deze datum stond op map waarin de schetsen van 27 t/m35 opgeborgen zijn
Vermoedelijk door Scheepers of Cuypers tbv de restauratie in 1904. Er zijn geen “herstellingen” aangegeven. Er is ook bij
die restauratie niets over de spits gemeld

