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klassiek bouwen

Zíj restaureerden  
de Pieterskerk
Een reus van een restauratie was het. Van boven 

tot onder hebben we de Pieterskerk mogen 

restaureren. Een schitterende klus, waar we 

acht jaar hard aan gewerkt hebben. Nu, bij het 

888jarig bestaan van de kerk, zit het werk erop. 

En we durven het best zelf te zeggen: het is 

prachtig geworden. Het grootste monument van 

Leiden blijft intact voor het nageslacht en kan 

weer volop gebruikt worden. 

Op zo’n bijzonder en uitgebreid project kijken 

we graag nog even terug. In deze nieuwsbrief 

special kunt u daarom lezen hoe een aantal 

ambachtslieden die  verantwoordelijk waren voor 

de restauratie hun werk in de Pieterskerk hebben 

ervaren. Aan het woord komen zowel medewerkers 

van BURGY als van de onderaannemers. Wat is 

hun favoriete stukje van de kerk? Hoe deden ze 

dat toch met die zerkenvloer en het opnieuw 

opbouwen van het grote raam? Waar zijn ze trots 

op en wat was er lastig? U leest het hier.

Opdrachtgever
stichting pieterskerk, Leiden
Bouwperiode Pieterskerk
1390 - 1565
Restauratiearchitect 
Architektenburo Veldman/
Rietbroek/smit, Leiden
Restauratieperiode  
gehele kerk (7 fases): 
2001 – 2009
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“Ik ben soms wel eens eigenwijs...”, verkondigt 

John. “... maar daar ben ik allang aan gewend”, 

grapt Michel. Al 22 jaar zijn de mannen een team 

en ze hebben nooit onenigheid. “Bij het werken is 

het juist een voordeel dat je elkaar zo goed kent”, 

vertelt Michel “Je moet het samen doen en dan 

is het natuurlijk perfect als je aan een half woord 

genoeg hebt.” 

Steeds sneller

Alle balken en sleutelstukken van de kerk hebben 

ze eruit gehaald, gerestaureerd en teruggeplaatst. 

“Je moet je voorstellen dat ongeveer 25 procent 

verrot is,” legt John uit, “de rest is nog goed.  

Die 25 procent ga je herstellen, zodat het weer een 

tijdje mee kan.” Het is zwaar werk. Michel laat 

foto’s zien. “Kijk, zo’n bint weegt 1500 kilo. Met 

behulp van takels plaatsten we die met de hand. 

We werkten namelijk met een tijdelijke vloer op 

17 meter hoogte, zodat bepaalde activiteiten in 

de kerk tijdens de restauratie nog een tijd door 

konden gaan, maar dat betekende dat we geen 

gebruik konden maken van kranen. Ja, dat was 

best pittig, ja. Ik heb ook echt respect voor die 

timmerlieden van vroeger, toen álles met de hand 

werd gedaan.” “We hebben het werk hier wel 

eens aan mensen laten zien, aan familie en aan 

Aan een half woord hebben  
‘de broertjes’ genoeg

Bouwen is teamwerk. De broers John (60 jaar) en Michel (42 jaar) Bekooy zijn 
daar een mooi voorbeeld van. Met z’n tweeën waren ze verantwoordelijk voor 
het restaureren van de spanten. “Die dingen zijn gigantisch. Als je daarmee 
gaat lopen slepen is het belangrijk dat je elkaar voor honderd procent kunt 
vertrouwen.”

John Bekooy (onder) en 

Michel Bekooy (rechts) 

BURGY Bouwbedrijf

de tennisploeg”, vertelt broer John. “Dan vroegen 

mensen steeds weer: hoe krijg je dat nou voor 

elkaar met z’n tweetjes? Tja, al doende leert men. 

Ik ben zestig, maar ik leer nog steeds. En we 

werden er ook steeds sneller in.”

Ongeluk

Toch ging het een keer mis: John heeft zo’n bint 

op zich gekregen. Met als gevolg beschadigingen 

aan z’n rug en een gebroken rib. “Ja, dat was in 

februari, toen mocht ik dat jaar niet skiën. Maar na 

drie weken ben ik weer aan de slag gegaan. Ik kan 

gewoon niet stilzitten, joh, ik moet werken.”

Een nog slechtere herinnering is het overlijden 

van Marcel. “Dat was de timmermaat van Maurice 

en mijn allerbeste vriend”, vertelt Michel.  

“Het laatste werk dat hij heeft gedaan was hier aan 

de Pieterskerk.”

Voor herhaling vatbaar

Maar verder zijn de herinneringen vooral heel 

positief. John: “We hebben veel lol gehad.  

De sfeer in de groep was goed. En je moet het zelf 

ook leuk maken natuurlijk.” Michel: “Wij hebben 

bijvoorbeeld geïntroduceerd dat we de laatste dag 

voor de kerstvakantie en voor de bouwvak samen 

gingen eten. En BURGY heeft ook een keer een 

diner in de kerk voor ons georganiseerd. Met onze 

partners hebben we hier toen heerlijk zitten eten 

met overal kaarsjes aan... Schitterend!”

Het was een uniek project vinden de broers.  

En komt er nog eens zo iets groots langs, dan doen 

ze graag weer mee. John: “Ik ben dan wel zestig, 

maar ik teken zo weer zeven jaar bij.”
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“We gaan voor de tien”
Vanuit architektenburo Veldman/Rietbroek/Smit was Nico de Groot van 
begin tot eind als opzichter bij de restauratie betrokken. In het kantoortje in 
de bouwkeet in de Kloksteeg vertelt hij er een paar weken voor het einde nog 
even enthousiast over als in het begin.

“Je hoort wel eens dat mensen na zo veel jaar projectmoe worden, nou dat ben 

ik zeker niet. Het is heel plezierig werken hier. Alles loopt. Dat komt doordat 

er goede mensen op het project zitten, de kwaliteit van de bouwvakkers is 

hoog, en doordat we de kans krijgen om er ook echt iets moois van te maken. 

Ze zeggen wel eens tegen me: ‘jij gaat altijd voor een tien’. Nou, hier gaan we 

die tien halen ook.” 

Kunst

Als Nico een stukje van de Pieterskerk moet kiezen om aan anderen te tonen 

dan weet hij het wel: “Het loodwerk boven. Dat is echt een kunst hè, als je 

dat er goed strak in kan leggen, dat is echt iets bijzonders. Ik heb het ook 

regelmatig laten zien aan mensen die op andere klussen met het lood bezig 

zijn. Om ze aan te moedigen om ook zo mooi te werken.”

Tegenvallers? “Ja die zijn er ook wel geweest. Toevallig ook met dat lood.  

Het loodwerk boven de kooromgang lag er echt prachtig in, maar dat is toen 

door een steigerbouwer enorm beschadigd... Daar werd ik heel verdrietig 

van. Dat is een verzekeringszaak geworden en gelukkig weer helemaal 

hersteld. Maar daar kan ik dan echt wakker van liggen”

Weinig narigheid

“En dan heb je natuurlijk altijd te maken met plekken die van dichtbij toch 

een stuk ernstiger zijn aangetast dan je in eerste instantie dacht. Kijk zo’n 

balk hier... die is echt hélemaal weggevreten door de bonte knaagkever. Of de 

stenen van het grote raam in het Noordtransept. Met verrekijkers maak je een 

inschatting van wat er moet gebeuren, maar van dichtbij bleek het er een stuk 

slechter bij te liggen. Vandaar dat het hele raam vervangen is. 

Maar dat is wel het enige eigenlijk. Ik kan niet anders zeggen dan dat we hier 

heel weinig narigheid hebben gehad.”

Nico de Groot (rechts)

Architektenburo Veldman/

Rietbroek/Smit
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Negen verschillende tinten groen 

Een van de opvallendste metamorfoses vormt natuurlijk het 
compleet vernieuwde glas in lood. Zes jaar werkte Werner de Cort 
van glasatelier Hagemeier eraan. “Elk paneeltje dat je ziet is door 
onze handen gegaan.” 

En? Tevreden?

“Ja, het is heel goed gelukt.  

Wist je dat er negen verschillende 

tinten groen gebruikt zijn in de 

ramen? Vroeger zat er vanzelf veel 

kleurverschil in de ruitjes, omdat 

het glas bij elke kleuring net even 

anders van tint werd, ze konden 

het eenvoudigweg niet in een en 

dezelfde kleur aanleveren. Nu kan 

dat wel, maar hebben we voor een 

klassieke uitstraling bewust al die 

verschillende tinten groen gemaakt.”

De kerk is ook veel lichter geworden...

“Dat zit zo: de oude voorzetramen 

waren van lexaan. Een materiaal dat 

ongelofelijk vergeelt en mat wordt  

in de loop der jaren. Nu zit er weer 

prachtig transparant voorzetglas 

voor en dat zorgt meteen voor veel 

meer licht.”

Hoe was het om juist in deze kerk 

te werken?

“Het is geen straf om hier als 

glazenier te mogen rondlopen.  

zouden we wéken bezig zijn geweest. 

En de computer meet alles in één dag 

op, zet het in autocad [een programma 

voor technische tekeningen, red.]  

en vervolgens rollen de mallen er 

vanzelf uit. Dat is toch geweldig!”

Het is een van de grote jongens van 

Nederland en een van de mooiere 

projecten. Bovendien was de 

organisatie erg goed. Als we kwamen 

was iedereen voorbereid en stond 

alles voor ons klaar. Da’s echt een 

pluim waard voor Olle, de project

leider. Het was ook een fijn team. 

Iedereen stond voor elkaar klaar.  

En als dat een keer niet kon, omdat 

het eigen werk voor moest gaan,  

dan zeiden ze het ook. Je weet wat  

je aan elkaar hebt en dat is prettig 

werken.”

Waar ben je het meest trots op?

“Voor mij springt het succes dat we 

hadden met de computer met de 

meetarm eruit. Dat apparaat hebben 

we speciaal voor dit traject aan 

geschaft en het werkte als een trein. 

Zie je dat grote raam daar, met al die 

sierlijke vormen bovenin, klavertjes 

drie, druppels, enzovoort? Zonder 

die computer zouden we die mallen 

allemaal met de hand hebben 

moeten knippen. Met een zo’n raam 

Sjaak Valentijn (boven) en 

Maikel de Jong (links) 

BURGY Bouwbedrijf

Werner de Cort

Glasatelier Hagemeier
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“Het is echt een stukje van je leven”
Acht jaar zijn ze al een duo en zo’n zes jaar hebben ze in de Pieterskerk 
gewerkt: Sjaak Valentijn en Maikel de Jong, timmermannen. Of beter gezegd: 
restauratietimmermannen. Want zoals Maikel zegt: “Dat is toch wel iets 
speciaals, iets heel anders dan werken in de nieuwbouw. Ik vertel het er ook 
altijd bij als mensen vragen wat ik doe.”

Waar ze nu aan bezig zijn? “We spelen voor mol”, 

aldus Maikel. “Ja, we zijn een gat aan het graven 

voor onderzoek aan de riolering”, legt Sjaak uit. 

“We doen hier echt van alles.” Die afwisseling 

vinden ze allebei prachtig. “Bovendien is het hier 

niet allemaal voorgekauwd, je kunt in overleg met 

de werkvoorbereider zelf met allerlei oplossingen 

komen. Dat maakt het leuk”, aldus Sjaak.  

“Er wordt wat van je aangenomen”, vult Maikel aan. 

“En dat is belangrijk. Papier is geduldig zegt Sjaak 

altijd, maar het moet in de praktijk ook werken.”

Ze lijken aardig op elkaar ingespeeld en dat blijkt 

te kloppen. “Het gaat vanzelf, vlekkeloos.” Waar 

‘m dat in zit? “We zijn allebei rustige personen”, 

verklaart Maikel. “We werken goed samen.”  

“Hij is als leerling bij mij begonnen acht jaar 

geleden”, vertelt Sjaak. “Sinds die tijd zijn we een 

team. We hebben nog nooit woorden gehad.”

Once in a lifetime

Samen met steenhouwers Jan Prinsen en Martin 

Koolsté werkte het duo vijf maanden aan het grote 

raam in het Noordtransept, dat volledig vervangen 

is. Een unieke ervaring. “Zo’n klus maak je nooit 

meer mee. Zeker als timmerman niet, maar ook 

voor de steenhouwers was dit heel bijzonder”, 

vertelt Sjaak. “En dat hebben we dan met z’n 

viertjes gemaakt.” “Echt een once in a lifetime 

experience”, vindt ook Maikel. “En het is allemaal 

super stabiel hè. Het is stapelbaar, dus stel dat 

je de bovenste steen eruit zou halen, dan stort de 

boel niet in.”

Andere projecten die eruit springen zijn de 

klokkentoren en het aanleggen van de dakgoten. 

Maikel: “Dat ik daar in de klokkentoren met het 

kappie bezig was, dat vond ik heel speciaal, toen 

ben ik echt op het hoogste punt bezig geweest.” 

Wat de dakgoten betreft, dat was weer leuk omdat 

er een hoop aan uitgerekend moest worden. 

Jammer dat het klaar is

Of er ook minder leuke dingen waren? Maikel: 

“Het stof in het tongewelf... Daar hebben we  

ook een paar maandjes in gezeten. Dan trok je  

’s ochtends een witte wegwerpoverall aan, en 

die was standaard elke avond zwart. Bovendien 

was het daar af en toe heel krap, echt kruipdoor

sluipdoor, dat werkt niet lekker.” Sjaak: “En dat 

stof kan natuurlijk niet goed voor je zijn. Er is in 

de loop der jaren ook veel met gif gespoten tegen 

de bonte knaagkever, dat heeft zich natuurlijk met 

dat stof vermengd... Maar ja, dat soort dingen 

horen er nou eenmaal bij.”

Dat de klus bijna ten einde is vinden ze allebei 

jammer. “Het is echt een stukje van je leven,” 

aldus Sjaak. “We hebben hier zoveel gewerkt.” 

“Maar dat het af is heeft ook wel weer iets moois”, 

vindt Maikel. “We hebben een mooi stuk werk 

afgeleverd.” 

“ Zeikerds konden  
we niet gebruiken”

Gilles van der Heijden en Rian Durieux zijn allebei voorman en 
werkten aan de zerkenvloer. Gilles zwaaide de scepter over het 
opdekfabriekje waar de zerken allemaal tot 25 cm dikte werden 
opgevuld, Rian regelde van alles en “hield de anderen aan de gang”.

“Het was een heel krappe planning, echt 

buffelen, maar we hebben veel lol gehad. 

We zaten daar met een goed team. Er waren 

geen zeikerds bij, die konden we niet 

gebruiken, en er werd goed samengewerkt. 

Dat is belangrijk als je zo’n grote klus in 

zo’n korte tijd moet klaren.

We hebben er in 2008 van eind maart tot 

2 oktober gezeten. Na de bouwvak zijn 

we begonnen met overwerken. Niet leuk, 

niet goed voor je, maar het moest. En we 

hebben het gehaald. 

Ondanks de werkdruk was het ook heel 

gezellig. We hebben regelmatig na het 

werken op een steen nog een bak koffie 

zitten drinken en zitten napraten. Dat zegt 

wel wat, dat je niet meteen naar huis gaat.

Het feit dat je zerken aan het lichten bent 

uit 1200,1300 is natuurlijk speciaal. Al die 

historie erachter... Het is best bijzonder 

dat je op zo’n plek mag werken. Je ziet ook 

regelmatig foto’s in de krant en dan komt 

er weer een tvploeg binnenlopen. Da’s wel 

geinig, dat dat voor ons gewoon ons werk is.”

Gilles van der Heijden (boven)  

en Rian Durieux (rechts)  

BURGY Bouwbedrijf
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Clusiustuin, Hortus, 

Leiden

‘Werken onderhanden’

Museadepot Raamsteeg, Leiden 

Restauratie 14.000 m2 depotgebouwen 

van Naturalis, Museum van Oudheden 

en Museum Boerhaave

Huyze Christoffel, Delft

Restauratie 70 wooneenheden voor buitenlandse 

studenten en restauratie zogenaamde Jeruzalem 

of Heilig Grafkapel

Prinsengracht 8, Den Haag

Restauratie en nieuwbouwuitbreiding House 

of Humanity Rode Kruis

Walenburgerweg 3133, 

Rotterdam

Restauratie voormalige 

patricierswoning en 

klooster

Renovatie van 

particuliere woning

Tweede Kamer, Den Haag

Restauratie stalen ramen
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Café De Bonte Koe, Leiden

Herstel fundering

Restauratie HH 

Laurentius en Elisabeth 

kathedraal, Rotterdam

Tweede Kamer, Den Haag

Restauratie stalen ramen

H. Bonifatiuskerk, 

Alphen

Restauratie pastorie 

en koor

Leidse Hout 

school, Leiden

Inbouw extra 

lokalen

Restauratie klassiek 

woonhuis van architect 

Jesse
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Chris Joziasse (links) en 

Iljan Hage (rechts)

Leidekkers- en 

restauratiebedrijf Jobse

“ Nog honderden jaren zullen 
hier mensen onderdoor 
lopen, dat vind ik mooi”

Fred Plezier en Willem Brandt, metselaars van BURGY. De één werkt 
al 15 jaar bij BURGY, de ander zelfs al 20 jaar. Tijdens de restauratie 
waren ze verantwoordelijk voor het voegen van de vensters,  
het voegen van de zerkenvloer en voor allerlei reparaties aan het 
metselwerk.

Wat is voor jullie het mooie aan  

dit beroep?

Fred: “Je laat mensen een stukje 

vakwerk zien. Wat wij doen is  

altijd zichtbaar. Maar ook weer  

niet natuurlijk, want wat we hier 

bijvoorbeeld nieuw gemaakt 

hebben, dat kleuren we helemaal  

bij zodat het niet opvalt.”

Willem: “Je doet niet constant 

hetzelfde, elke dag is anders.”

Waren er ook dingen minder leuk?

Fred: “Eigenlijk niet. Nou ja,  

we hebben drie maanden op onze 

knieën op de vloer gezeten...”

Willem: “Op een gegeven moment 

weet je niet meer hoe je moet zitten”

In koor: “Maar dat hoort erbij, 

hoor.”

Waar zijn jullie trots op?

Fred: “Op het geheel, het is een mooi 

werk. Als ik hier met kennissen 

langsloop vertel ik ook altijd dat  

ik hier gewerkt heb.

Willem: “Kijk, dit heb ik al een tijd 

geleden gemaakt, deze boog hier 

boven de ingang. Die loopt ook nog 

rond de andere kant op. Daar ben ik 

wel trots op. En als ik dan bedenk 

hoeveel honderden jaren daar nog 

mensen onder door zullen lopen... 

Dat vind ik mooi.”

Fred Plezier (links) en  

Willem Brandt (onder)

BURGY Bouwbedrijf
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Vis bakken op de werkvloer

Iljan Hage en Chris Joziasse van Leidekkers- en restauratiebedrijf Jobse 
uit Zeeland zijn loodgieters. Denk niet aan loodgieters die leidingen 
aanleggen en naar een verstopte afvoer komen kijken, nee dit zijn mannen 
die grote plakken lood omvormen tot perfect passende dakbedekking of 
er dakgoten mee bekleden. In de Pieterskerk hebben ze zo’n beetje al het 
loodwerk voor hun rekening genomen.

“Het is leuk werken in de restauratie. Niet zo 

stresserig als in de nieuwbouw. En je komt vaak 

op speciale plekken. Zoals hier, maar we hebben 

ook het Vredespaleis gedaan, paleis Het Loo… 

dat zijn bijzondere dingen natuurlijk. Het mooie 

aan ons beroep is dat je echt een stukje vakwerk 

achterlaat. Vaak ook sierlijk. Kijk maar eens naar 

die toren bijvoorbeeld. Die bestaat uit allemaal 

ronde delen. Of de dakkapelletjes, dat is best  

een priegelwerk, daar ben je wel een poosje aan 

bezig. Als het dan netjes is geworden, dan geeft 

dat voldoening. Maar het is af en toe ook best 

pittig. Ze zeggen niet voor niets dat iets 

lood zwaar is... Die goten bijvoorbeeld, die deden 

we van de rol en zo’n rol lood weegt 225 kilo. 

Daar loop je dan mee te sjouwen en dat is niet 

niks natuurlijk. 

Het was heel gezellig hier, we hadden echt een 

leuke ploeg. Je werkt jaren met elkaar, je maakt 

veel met elkaar mee en de sfeer was altijd goed. 

De laatste dag voor de bouwvak gingen we vaak 

met elkaar eten. Toen de werkvloer op zeventien 

meter hoogte er nog inzat hebben we hier 

bijvoorbeeld een keer vis staan bakken. Dat zijn 

mooie herinneringen.”

“ Dit ga ik later zeker aan m’n 
kinderen laten zien”

Olle de Graaff nam in 2003 de projectleiding van Kasper Burgy over. Hij was 
verantwoordelijk voor de planning, het overleg met de architect, de financiën 
en meer. “Zeg maar zo’n beetje al het regelwerk.”

Je was 29 toen je de leiding over zo’n grote klus 

kreeg, dat is best jong... 

“Ja, misschien wel. Maar soms is dat ook een 

voordeel, áls je dan een keer een foutje maakt, 

dan vinden mensen het minder erg, omdat je nog 

zo jong bent. En ik kan niet ontkennen dat ik in 

de afgelopen zes jaar natuurlijk ontzettend veel 

geleerd heb. In het begin was het veel spannender 

voor me dan nu. Nu gaat alles vanzelf, lekker 

ontspannen.”

Hoe heb je dit project ervaren?

“Dat je zo veel aan een kerk mag doen, van boven 

tot onder, dat is uniek. Zo iets blijft je altijd bij. 

Dit is ook echt een project dat ik later aan m’n 

kinderen ga laten zien. En ik heb er heel veel 

kennis opgedaan die ik weer meeneem naar 

andere projecten. Hoe zit zo’n kerk in elkaar? 

Hoe is de constructie van de vloer? Ook van de 

vakmensen die er rondliepen heb ik ontzettend 

veel opgestoken.”

Waren er ook dingen die lastig waren?

“Nee, niet speciaal. Alles is eigenlijk heel goed 

gegaan. We hebben niet of nauwelijks akkefietjes 

gehad. Het enige wat weleens lastig was, was dat 

de kerk nog een tijd doorging met verhuringen. 

Dan moet je rekening houden met elkaar, waardoor 

het werk trager verloopt dan je eigenlijk zou willen.

En hoe was het om zo lang op dezelfde plek te 

werken?

“Goed. Het klinkt misschien een beetje overdreven, 

maar het lijkt nu bijna alsof ik thuiskom als ik er 

heen ga. En wat wel grappig is, ik heb er jaren om 

de hoek gewoond, maar ben er pas voor m’n werk 

voor het eerst naar binnengegaan. Terwijl je op 

vakantie in het buitenland bij wijze van spreken 

elk suf kerkje binnenstapt.”

Waar ben je het meest trots op?

“Op de goede sfeer. Er was een perfecte sfeer op 

de werkvloer en mensen hadden plezier in hun 

werk. Dat krijg je door de juiste personen op de 

juiste plaats te zetten. Zelfstandige mensen die 

zich ook verantwoordelijk voelen en zelfstandig 

zorgen dat de klus geklaard wordt. Samenwerking 

is daarin ook heel belangrijk natuurlijk. Zit dat 

allemaal goed, dan krijg je resultaat. En ik denk 

dat dat goed gelukt is.”

Olle de Graaff (boven)

BURGY Bouwbedrijf
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Peter Aangeenbrug (links)  

en Wilbert Veenstra (rechts)

BURGY Bouwbedrijf

Klaas Jansen (rechtsonder)

Frans van Zaal Totaal 

Techniek

Johan van Gameren (links)  

en Maurice van den Oever 

(rechts)

BURGY Bouwbedrijf

“Ik had hier best  
langer willen werken”

“ Je mag geen stof maken, want 
dat is de pest voor het orgel”

“ Er ligt zo’n vijf kilometer 
koperen leiding in die kerk”
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“ Met een krik en rolletjes van bezemsteel 
hebben we die sluitsteen uiteindelijk op  
z’n plaats gekregen”

Maar liefst 74 ramen restaureerden Jan Prinsen en Martin Koolsté van 
Slotboom Steenhouwers in de Pieterskerk. Ook werkten zij aan de gewelven 
in het priesterkoor. Hun meesterstuk was het compleet vervangen van het 
grote raam in het Noordtransept. 

Kunnen jullie uitleggen wat jullie vak zo leuk maakt?

Jan: “Het is vaak ingewikkeld, dus je moet creatief zijn. En we 

komen op bijzondere plekken.”

Martin: “Ja, je moet veel improviseren, dat vraagt eigen initiatief 

en dat is altijd leuk. Bovendien hebben we veel variatie in het 

werk. Ook is het mooi om aan iets te werken dat je later nog een 

keer terug kunt zien. Dat je kunt zeggen ‘kijk, dat hebben wij 

gebouwd’.”

En hoe was dit specifieke project?

Jan: “Heel bijzonder. Zo’n grote restauratie komt niet vaak 

voor.” Martin: “Zo’n enorm raam als in het Noordtransept, dat is 

echt een uitdaging.”

Jan: “Dat hadden ze bij ons op de zaak in al die jaren [Slotboom 

bestaat ruim 50 jaar, red.] ook nog nooit meegemaakt.”

Hoe ging dat in z’n werk met dat grote raam?

Martin: “De steen, zandsteen is het, kwam uit Polen. In grote 

blokken van één bij één meter. Op de zaak brachten de hakkers 

daar de juiste vorm in aan. En wij deden het stelwerk. Als je hier 

omhoog kijkt kun je je misschien wel voorstellen wat een klus 

dat was... Die laatste steen daar zijn we twee, drie dagen mee 

bezig geweest om ’m te plaatsen. Uiteindelijk hebben we het 

voor elkaar gekregen met behulp van stukjes bezemsteel,  

waar we de steen over heen lieten rollen, en een krik, waarmee 

we ’m telkens een stukje hoger tilden. Da’s weer zo’n voorbeeld 

dat er in dit vak geen pasklare oplossingen zijn en dat je dan 

zelf handigheidjes gaat verzinnen. Jan: “Je maakt alles precies 

zoals het was, alleen dan zó dat het er weer eeuwen tegenaan 

kan. Dit raam stond bijvoorbeeld zes centimeter uit het lood en 

dat hebben we weer precies zo gemaakt. Je bent tenslotte aan 

het restaureren.”

Trots?

Martin: “Dat raam dat is wel een beetje een levenswerk, hè Jan?” 

Jan: “Ja, dit was heel bijzonder. Dat maak ik niet nog een keer 

mee.”

Martin: “Een tijdje geleden was mijn moeder hier een keer 

langsgekomen met een vriendin. ‘Hebben júllie dat gemaakt?’, 

zeiden ze. Die stonden echt met open mond te kijken...”

Jan Prinsen (links) en  

Martin Koolsté (rechts)

Slotboom Steenhouwers
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“ Een deel van onze mensen hadden we uitgeleend 
aan BURGY - opeens waren we bouwvakkers...”

Toen de zerkenvloer gerestaureerd werd konden er ruim een half jaar geen 
evenementen georganiseerd worden in de Pieterskerk. Met als gevolg dat er 
tijdelijk geen werk was voor degenen die normaliter de evenementen technisch 
ondersteunen. Tegelijkertijd kon men bij de restauratie juist wel wat extra 
handen gebruiken. De oplossing was snel gevonden: het technische team van 
de Pieterskerk werd uitgeleend aan BURGY Bouwbedrijf. Jaap van Rijn van de 
Pieterskerk stuurde dat team aan.

“Het klinkt misschien raar, maar ik 

zal het wel gaan missen die restauratie. 

Dat proces op zich was ontzettend 

boeiend en daarnaast – ik ga niet 

zitten slijmen maar het is gewoon  

zo – liepen er hier heel veel leuke 

mensen rond. Alleen die eindeloze 

stofwolken… dat zal ik dan weer  

niet missen.” 

Theatertechnicus bedient 

betonmolen 

“De uitleenconstructie was voor alle 

partijen een mooie oplossing. Voor 

ons omdat we onze mensen op deze 

manier werk konden blijven bieden, 

waardoor ons team min of meer 

intact bleef, en voor BURGY omdat 

ze wel wat extra mankracht konden 

gebruiken. Ons team werd voor 

allerlei klusjes ingezet. Een beetje 

afhankelijk van de persoon en de 

vaardigheden. Theatertechnicus 

Jonathan Prins was bijvoorbeeld 

verantwoordelijk voor de opdik

mortel, omdat hij zo precies is.”

Veel meer allure 

“Verder zijn we natuurlijk enorm blij 

met het eindresultaat. De kerk kan 

nu zoveel beter gebruikt worden. 

Bijvoorbeeld door de vloerverwarming 

die nu wél werkt, in tegenstelling  

tot die uit de jaren ’70, en door de 

vloergoten die gecreëerd zijn.  

Ga maar na, bij de evenementen die 

hier georganiseerd worden komt vaak 

veel techniek kijken. Geluid, licht,  

et cetera. Dan heb je echt bóssen 

kabels lopen. Vroeger lagen die 

gewoon op de vloer. Daar moesten 

dan matjes overheen tegen het 

struikelen en dat moest dan weer 

worden afgeplakt. Nu ligt het 

prachtig verzonken, dat geeft je 

ruimte veel meer allure. En het 

scheelt daarnaast ook duizenden 

euro’s aan gaffer tape per jaar. 

Maar het allermooist is de kerk zelf. 

Die ziet er echt geweldig uit. En de 

akoestiek is, door het herleggen  

van de vloer, ook nog eens flink 

verbeterd. Dus wat wil je nog meer?”

Jaap van Rijn (boven) 

Stichting Pieterskerk
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