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1 INLEIDING 
 
 
Op 3 januari 2016 vond in de kapel van ziekenhuis Stadsmaten 
in Enschede de laatste viering plaats. Op die dag werd de kapel 
aan de eredienst onttrokken en is de altaarsteen verwijderd. 
Nadat het ziekenhuis een jaar later naar een nieuwe locatie was 
overgegaan, kwam de herbestemming van het complex op 
gang. Omdat ook de kapel een nieuwe bestemming krijgt is de 
noodzaak onderkend van een onderzoek naar de kunst- en 
cultuurhistorische waarden van de daar aangebrachte 
beschildering. Dit rapport bevat de uitkomsten van de 
cultuurhistorische analyse van de schilderingen.     
   
Onderzoek 
I Love Ariënsplein B.V. te Mijdrecht en de Gemeente Enschede 
verleenden in augustus 2019 aan Joost van Hest Cultuur en 
Educatie in Deventer de opdracht voor het uitvoeren van de 
cultuurhistorische analyse, met waardenbepaling, conclusies en 
aanbevelingen. De opdracht omvatte de schilderingen op de 
wanden en gewelven van de kapel.   
 
Veldwerk en research 
Het veldwerkonderzoek vond plaats op 22 augustus 2019. De 
schilderingen zijn toen uitgebreid bestudeerd en gefotografeerd. 
Om een helder beeld te krijgen van de historische waarden is 
archief- en literatuuronderzoek gedaan. Er is uitgegaan van 
relevante publicaties op het gebied van de monumentale 
kerkelijke schilderkunst. Tegelijk zijn enkele archieven 
geraadpleegd: in Denekamp het archief van de 
Franciscanessen van Denekamp die het ziekenhuis bedienden; 
in Enschede het Stadsarchief. Daarnaast zijn andere relevante 
bronnen geraadpleegd, zie de literatuur- en bronnenlijst.    

Rapport 
Het rapport gaat in hoofdstuk 2 in op de historische context en 
de kunsthistorische betekenis van de schilderingen. Hier is in 
paragraaf 2.1 vermeld door wie ze zijn gemaakt. Temeer omdat 
er geen signatuur is, was dat niet meer bekend. Door menigeen 
was een poging gedaan de naam van de maker te achterhalen, 
maar zonder resultaat. Toch is het aan de hand van het 
onderhavige onderzoek mogelijk gebleken de kunstenaar uit zijn 
anonimiteit naar boven te tillen. Daarbij wil het toeval dat 
ondergetekende in 1994 al een rapport samenstelde over een 
door dezelfde kunstenaar beschilderde kapel. De expertise van 
toen kwam goed van pas.  

In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de 
schilderingen. Het volgende hoofdstuk geeft het fotografische 
materiaal te zien, ter ondersteuning van de kunst- en 
cultuurhistorische waardering.       

In het voor de waardenbepaling belangrijkste hoofdstuk 
worden de kunsthistorische waarden, de situationele en 
ensemblewaarden, de cultuurhistorische waarden en de 
zeldzaamheidswaarden genoemd en gemotiveerd. Dit hoofdstuk 
wordt afgesloten met de conclusies, gecombineerd met enkele 
aanbevelingen. 
 
 
Joost van Hest, kunst- en architectuurhistoricus 
Deventer 29 augustus 2019 
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2 HISTORISCHE CONTEXT  

 

 

2.1  Het achterhalen van de kunstenaar 

 
Zoals gezegd omvatte de opdracht de kunst- en 
cultuurhistorische duiding van de schilderingen. Dit betekende 
allereerst dat achterhaald moest worden door wie ze zijn 
gemaakt. Niet dat dit de doorslag zou moeten geven voor het 
vaststellen van hun waarde, maar dat maakt het wel 
gemakkelijker. En sowieso haalt het de kunstenaar uit zijn 
anonimiteit. 

Aan de hand van een eerste onderzoek bleek dat het 
initiatief voor het maken van de schilderingen in 1949 is 
genomen (waarover later meer). De simpele conclusie was dus 
dat ze naoorlogs zijn. Voor de stilistische beoordeling gaf dat al 
enige helderheid, temeer omdat er verwantschap is met de 
kerkelijke schilderkunst van voor de Tweede Wereldoorlog. 
Bovendien, de kapel dateert uit 1938-1940, dus de 
schilderingen kunnen sowieso niet uit het interbellum zijn. 

Maar wie maakte ze dan? Dat betekende de bekende 
zoektocht naar een speld in de hooiberg. Bij intensieve 
bestudering is op de schilderingen namelijk geen signatuur 
aangetroffen en vooralsnog ontbraken de relevante literatuur en 
bronnen. Op basis van vergelijkend onderzoek in een breed 
kunsthistorisch referentiekader vond een voorlopige 
toeschrijving plaats aan kunstenaars als Joep Nicolas (1897-
1972) of Charles Eyck (1897-1983), vertegenwoordigers van de 
zogeheten Limburgse School, een neobarokke richting die 
vooral in het interbellum furore maakte. Een derde mogelijkheid 
was Jos ten Horn (1894-1956), ook een ‘Limburger’.  

Vooral Ten Horn speelde ‘in het achterhoofd’ mee toen 

de beschildering is bestudeerd.1 Hij werkte vaak samen met 
architect Joh. Sluijmer (1894-1979) die de kapel ontwierp. Wie 
weet, had hij Ten Horn aanbevolen voor het maken van de 
schilderingen.  Als vergelijkingsmateriaal gold Ten Horns 
beschildering van het koor van de Sint-Dionysiuskerk (Goirke) in 
Tilburg, in 2015 bekeken en karakteristiek voor diens oeuvre.2  

Maar er was meteen scepsis. Ten Horns figuren zijn 
namelijk barokker en ronder van vorm dan de wat hoekiger en 
vooral expressieve figuren in Enschede. En naargelang de 
bestudering vorderde was er intuïtief meer verwantschap 
voelbaar met het werk van Luc van Hoek. Maar dit is een 
schilder die met name in Brabant actief was, en waarom zou die 
nu ineens aan een werk in Enschede gekoppeld moeten 
worden?  

Toch nam dit vermoeden toe, zeker bij het bestuderen 
van de schildering van de H. Christoforus boven de 
hoofdingang. Die riep verwantschap op met Van Hoeks 
Christoforus in het portaal van de voormalige Antonius van 
Paduakerk (Korvel) in Tilburg. Nog dezelfde dag is een 
monografie over Luc van Hoek geraadpleegd. En jawel, in de 
daarin opgenomen oeuvrelijst stond zijn Enschedese werk 
pontificaal vermeld.3 Hebbes! 

Intuïtie gaf de doorslag en werd dus bevestigd door de 
relevante literatuur. Vervolgens is gebruik gemaakt van een 
historische bron, namelijk het kroniekenboek dat door de aan 
het ziekenhuis verbonden Franciscanessen van Denekamp 
werd bijgehouden.  

Daarin was bij het in 1949 gevierde jubileum van de 
religieuzen genoteerd dat de toen als geschenk aangeboden  

                                                      

1 De schilderingen zijn op 22 augustus 2019 bestudeerd en 
gefotografeerd.  
2 Zie: Van Hest 2015, 99 e.v. De bedoelde beschildering dateert uit 1938.   
3 Van der Ven 1986, 93.  
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beschildering door “den Heer Hoek uit Tilburg” zou worden 
uitgevoerd. Even verderop werden zijn naam en verblijfplaats 
correct vermeld:”Begin Nov. 1949. Is door Mijnh. L. v. Hoek uit 
Goirle bij Tilburg een begin gemaakt aan de schildering van de 
kruisweg die ons bij het 60-jarig Jubilé werd aangeboden.” En 
tenslotte, toen op 9 juli 1950 de voltooide beschildering door de 
deken van Hengelo was ingewijd, schreef de 
kroniekschrijfster:”Ook prijst zijn Eerw. de prachtige kunst die de 
Heer Luc van Hoek hier heeft aangebracht. Hij feliciteerde dan 
ook de Heer van Hoek met het prachtig slagen van zijn 
werkstuk.”4 
 

 
1. Beschildering Goirke-kerk Tilburg door Jos ten Horn, 1938 (detail). 

                                                      

4 Citaten ontleend aan Kroniek van het R.K. Ziekenhuis te Enschede in het 

archief van de Franciscanessen te Denekamp. Gezien op 26 augustus 
2019 (met dank aan zuster M. Astrid Wekking). Het tot 1965 bijgehouden 
kroniekenboek heeft geen inventarisnummer en is niet gepagineerd.  

 
2. Detailopname Enschedese schilderingen.      
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3. Boogveld hoofdingang Enschede: Christoforus.  

 

 
4. Korvelse kerk Tilburg: Christoforus (detail).  

            

2.2  Luc van Hoek (1910-1991) 

 
Wie is de Brabantse kunstenaar Luc van Hoek? Van Hoek werd 
op 30 juni 1910 in Tilburg geboren en zou zich na zijn huwelijk in 
1938 in Goirle vestigen, waar hij met een onderbreking tijdens 
de oorlog de rest van zijn leven bleef wonen. Hij kreeg vier 
zonen en drie dochters.  
 Belangrijk voor zijn latere ontwikkeling als kunstenaar is 
dat hij tijdens zijn middelbare schoolperiode op het Tilburgse 
Odulphuslyceum in aanraking kwam met de Brabantse idealen 
van de priester P.C. de Brouwer (1874-1961), als rector aan 
deze school verbonden. Zijn tekenleraar merkte al vroeg Van 
Hoeks tekentalent op. Zelf had hij een kunstenaarsloopbaan 
voor ogen, maar zijn vader had andere plannen. Vandaar dat hij 
Nederlandse letteren ging studeren aan de R.K. Leergangen in 
Tilburg. Een docentschap zag hij niet zitten, maar hij groeide wel 
uit tot een dichter. In 1933-1934 verschenen Van Hoeks eerste 
gedichten, geïnspireerd op de Brabantse cultuur.  

Tegelijk ontwikkelde hij zich als beeldend kunstenaar; het 
tekenen liet hem niet meer los. En ook op dit gebied blijkt de 
zuidelijke of Brabants-Belgische invloed, met een barokke 
inslag. Of zoals het door de historicus Van Oudheusden in 1990 
is verwoord:”Vermoedelijk heeft de zuidelijke oriëntatie van Van 
Hoek wel een rol gespeeld bij zijn keuze voor barokke 
uitdrukkingsmiddelen. Hij voelde zich sterk aangetrokken tot de 
roomse en bourgondische zwier en kleur, welke bezuiden de 
landsgrens nu eenmaal in rijkere hoeveelheden en vormen 
voorhanden waren.”5   

Door zijn Brabants georiënteerde dicht- en tekenkunst lag 
het min of meer voor de hand dat Van Hoek één van de 
boegbeelden werd van het zogeheten Brabantia Nostra. Die  

                                                      

5 Citaat ontleend aan: Van Oudheusden 1990, 88. 
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5. Omslagtekening Brabantia Nostra, Luc van Hoek 1940. 

beweging bracht vanaf 1935 het gelijknamige tijdschrift uit. De 
hierin gepubliceerde gedichten en artikelen stonden ten dienste 
van de rooms gemotiveerde culturele herleving van Brabant, na 
eeuwen van achterstelling. Het streekeigene speelde daarbij 
een belangrijke rol. Met zijn romantische voorliefde voor het 
Brabantse en zijn neobarokke vormentaal paste Van Hoek 
uitstekend binnen dit kader. Hij publiceerde meermaals 
gedichten in Brabantia Nostra en ontwierp de illustraties en 
vignetten. Zeker voor zijn betekenis als graficus is Van Hoek 
door de vooraanstaande kunstcriticus Jozef Muls (1882-1961)   
“ ‘een onmisbare schakel’ tussen de kunstenaars van Noord- en 
Zuid-Nederland” genoemd.6  

Zijn eerste opdracht voor monumentale kerkelijke kunst 
kreeg Van Hoek in 1935, toen hij de glas-in-loodramen voor de 
Sint-Nicolaaskerk in Valkenswaard ontwierp. Vele kerkramen 
zouden nog volgen. Behalve de glazenierskunst richtte Van 
Hoek zich op de wandschilderkunst, mozaïeken, wandtapijten, 
kerkelijk vaatwerk, baksteenreliëfs, grafiek enz. Een bijzonder 
aspect van zijn oeuvre zijn de ontwerpen voor praalstoeten en 
processies, karakteristiek voor de nog levende tradities van de 
volksbarokke vormentaal.  Een veelzijdig kunstenaar dus, met 
opdrachten in het netwerk van (bouw)pastoors, religieuzen, 
industriëlen en anderen.  

   Zijn betrokkenheid bij Brabantia Nostra beperkte zich 
overigens niet tot de publicatie van zijn poëzie, maar hij was ook 
lid van de redactie. Als redactielid was Van Hoek echter niet 
zozeer met de ideologie van de Brabantse beweging bezig, op 
de hem eigen beminnelijke en verbindende manier richtte hij 
zich veel meer op de schoonheid van de te plaatsen publicaties 
en illustraties. Opnieuw een citaat:”Zo lijkt mij Luc van Hoek, 
deze bourgondische bard, op een geheel eigen wijze 

                                                      

6 Muls 1953, zoals ontleend aan Van der Ven 1986, 7. 
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gezichtsbepalend voor de beweging.”7  
Na tijdens de oorlog enige tijd te zijn opgeheven, zou het 

tijdschrift tot 1951 blijven bestaan. In de tussentijd had Van 
Hoek zijn verdere evolutie als kunstenaar doorgemaakt. Nog 
tientallen jaren voerde hij een groot aantal opdrachten uit. Toen 
de kerkelijke opdrachten vanaf het einde van de jaren 1960 
afnamen, richtte hij zich steeds meer op profaan werk. In deze 
periode sloeg hij een modernistische weg in en veel werken zijn 
abstract. Luc van Hoek overleed op 29 januari 1991.8     
    

2.3  Waarom deze Enschedese opdracht?   
 
Hoe komt zo’n Brabantse jongen in Enschede terecht? 
Weliswaar leverde Van Hoek ook buiten Brabant werk               
– voorbeelden zijn de schilderingen voor de landbouwscholen in 
Groenlo en Twello, een glasmozaïek voor de universiteit van 
Utrecht, een wandkleed voor een C&A-gebouw in Amsterdam – 
maar de hoofdmoot wordt toch bepaald door zijn Brabantse 
opdrachten. Om daar achter te komen moet eerst naar de 
aanleiding voor de opdracht worden gekeken.  
  Hierboven kwam al ter sprake dat in 1949 het zestigjarig 
jubileum van de Franciscanessen van Denekamp in Enschede 
werd gevierd. In 1889 hadden drie zusters de grondslag voor 
het Sint-Jozefziekenhuis gelegd, het r.k. ziekenhuis dat later de 
naam Stadsmaten kreeg.9 Na aanvankelijk in de oude pastorie 
van de Jacobusparochie aan de Oude Markt ondergebracht te 
zijn geweest, werd in 1914 aan het toenmalige De Ruyterplein 
(het latere Ariënsplein) een nieuw ziekenhuis in gebruik 

                                                      

7 Van Oudheusden 1990, 89.  
8 Biografische gegevens ontleend aan: Van der Ven 1986, Van 
Oudheusden 1990, 88-89, en Van Eijck 2017.  
9 De naamsverandering was in 1969, zie StadsMaterie nr. 4 (aangetroffen 
in fotoalbum 1985-1987 – collectie fotoalbums Ziekenhuis Stadsmaten in 
Stadsarchief Enschede: archief 320 coll. Fotoalbums 907, nrs. 118-135).  

genomen. In de loop van de tijd vonden diverse uitbreidingen 
plaats, onder meer in 1938-1940 toen door de Enschedese 
architect Joh. Sluijmer naast andere nieuwe bouwdelen ook een 
nieuw klooster met ziekenhuiskapel werd gerealiseerd.  
 Groots was de jubileumviering in juli 1949, waarvan in de 
Tubantia uitgebreid verslag werd gedaan.10 Het kroniekenboek 
van de zusters vermeldt over de feestdag dat ’s morgens een 
Mis uit dankbaarheid plaatsvond, waarna een gezamenlijk 
ontbijt met genodigden en een eerste felicitatie. Daarbij bood 
het personeel een wierookvat aan (verpleegsters), 
altaarschellen (“van de meisjes”) en een driearmige kandelaar 
(technisch personeel).  

’s Middags was er in het Volksparkpaviljoen een receptie 
met serenade en het was bij die bijeenkomst dat door de 
burgerij de beschildering van de kapel werd aangeboden. Voor 
het cadeau was uit alle lagen van de Enschedese bevolking een 
huldigingscomité opgericht. In mei 1949 verspreidde dit comité 
een wervingsbrief met de bedoeling om geld in te zamelen.11 

Dat moet een behoorlijk kapitaal hebben opgeleverd. Zo schonk 
alleen al de Enschedese textielfabrikant Van Heek een flink 
bedrag. In het kroniekenboek is genoteerd dat hij speciaal voor 
de receptie vanuit het Huis Bergh in ’s-Heerenberg naar 
Enschede was gekomen.  
 Om te proberen de opdrachtverlening aan Luc van Hoek 
te verklaren, biedt de samenstelling van het huldigingscomité 
enig houvast. Op de wervingsbrief zijn hun namen te lezen. 
Naast Enschedeërs als architect Johannes Sluijmer, loco- 

                                                      

10 De Zusters van het R.K. Ziekenhuis te Enschede gehuldigd, in: 
Twentsch Dagblad Tubantia en Enschedese Courant en Vrije Twentsche 
Courant 4.7.1949 (Delpher, gezien op 20 augustus 2019). 
11 Brief aangetroffen in Stadsarchief Enschede, Archief 81 
(Gemeentesecretarie Enschede 1945-1967), inv.nr. 2379. Met dank aan 
dhr. Jan Astrego die mij op deze brief wees.  
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6. Groepsfoto Franciscanessen van Denekamp, Enschede 1949.  
 
burgemeester H.C. Nijkamp en de vermaarde huisarts A.H.J. 
Coppes is voor ons met name G.H.J. Waanders van belang, in 
1935-1956 pastoor van de Sint-Jansparochie in Enschede-
Pathmos. In 1942 was hij door de bezetter als gijzelaar 
geïnterneerd in het gijzelaarskamp Haaren, in Noord-Brabant. 
Vanaf 6 november 1942 tot zijn vrijlating op 6 augustus 1943 zat 
hij in het gijzelaarskamp in Sint-Michielsgestel.12  

Dat was in dezelfde periode dat Frans van der Ven 
(1907-1999) geïnterneerd was, een compaan van Luc van Hoek 
en eveneens een boegbeeld van Brabantia Nostra; in 1986 
schreef hij Van Hoeks monografie. Vanaf half juli 1942 werd 
Van der Ven in Haaren gegijzeld.13 Het is dus best mogelijk dat 
de Enschedese pastoor Waanders daar deze Brabander leerde 
kennen. Wie weet kwam het kunstenaarschap van Luc van 
Hoek ter sprake en herinnerde Waanders zich dat toen er jaren 
later een kunstenaar werd gezocht voor het cadeau voor de 

                                                      

12 Te Lintelo 1997.  
13 Van Oudheusden 1990, 303. 

franciscanessen. Overigens, Luc van Hoek zelf week in 1943 
met zijn gezin uit naar België omdat hij weigerde zich als ex-
sergeant te melden voor een Duits interneringskamp. Ook 
weigerde hij lid te worden van de Kultuurkamer, de door de 
bezetter opgerichte instelling om greep te krijgen op de 
kunstenaars.14  
 Een andere mogelijkheid is ‘de textiel’. Zowel Enschede 
als Tilburg waren een textielstad. Het netwerk van (katholieke) 
textielfabrikanten was nauw verweven en wijdvertakt. In het 
Enschedese huldigingscomité zat ook een mevrouw Van 
Glabbeek. De familie Van Glabbeek was een Twents 
textielgeslacht met Brabantse wortels. Het is bekend dat een 
zus van de vooraanstaande jezuïetenpater Jacques van 
Ginneken (1877-1945), telg van een familie uit Oudenbosch, 
met een Van Glabbeek was gehuwd.15 Mogelijk is ook door die 
Brabantse connectie een link te leggen met Luc van Hoek. 

En tenslotte, zoals gezegd zat ook architect Sluijmer in 
het huldigingscomité. In 1931 ontwierp hij in samenwerking met 
de Brabantse architect Hendrik Willem Valk (1886-1973) de 
nieuwe Jacobuskerk aan de Enschedese Oude Markt. Opnieuw 
dus een zuidelijke connectie.  

Maar, uiteraard blijft het speculeren. De enige zekerheid 
is dat Van Hoek de schilderingen maakte. In het feestartikel in 
Tubantia werd zijn naam niet genoemd en is hij slechts als “een 
bekend kunstenaar” omschreven, dat wil zeggen bij ingewijden 
al met naam bekend en tegelijk iemand die zijn naam in de loop 
van de tijd had waargemaakt. Zoals gebruikelijk zal het 
toenmalige netwerk doorslaggevend zijn geweest voor zijn 
keuze.         

             

                                                      

14 Van der Ven 1986, 5. 
15 Derks 2007, 42-43.  



 

 

 

 

 

cultuurhistorische analyse beschildering kapel Stadsmaten Enschede – augustus 2019 – blad  11 

2.4  Kunsthistorische duiding van de schilderingen   
 
Hoewel het oeuvre van Luc van Hoek zeker tot omstreeks 1950 
verwant is aan de ‘Limburgers’, is het beslist geen Limburgse 
School! Deze richting in de Nederlandse schilderkunst die haar 
bloei had tijdens het interbellum en ook na de oorlog nog een rol 
speelde, wordt gekenmerkt door een behoudende vormentaal 
met neobarokke en expressionistische motieven. Het 
monumentale werk van vertegenwoordigers als Charles Eyck, 
Joep Nicolas en Henri Jonas levert in dit opzicht voorbeelden op 
van wandschilderkunst en kerkramen  met een barokke 
‘serpentine’ of werveling, als een vernieuwende voortzetting van 
de traditionele christelijke kunst.16    

Van Hoek werkte vanuit een persoonlijk ontwikkelde 
visie. Zijn neobarokke schilderkunst ligt ingebed in de zwierige 
Brabants-Belgische traditie met een Bourgondische inslag en 
Pieter Paul Rubens als zijn grote voorbeeld. Karakteristiek zijn 
de schilderingen die hij tussen 1945 en 1949 maakte in de 
Korvelse kerk in Tilburg en de kapel van het fraterhuis in zijn 
woonplaats Goirle.17 Ze borduren voort op Van Hoeks grafische 
idioom uit de vooroorlogse jaren, met zijn illustraties voor 
Brabantia Nostra en de Brabantse Sint-Willibrordherdenking 
(1939).  

De schilderingen in Enschede maakte hij net nadat hij het 
Goirlese werk af had. Ditmaal is een omslag te zien. De veertien 
scènische taferelen die het verhaal van de kruisweg van 
Christus verbeelden, hebben niet meer het zwierige en  

                                                      

16 Zie voor de betekenis van de Limburgse School het standaardwerk over 
de monumentale schilderkunst in het interbellum: Van Hellenberg Hubar 
2013, in het bijzonder 380-382. Zie ook: Pouls 2002. 
17 Voor de schilderingen in Goirle, Van Hest 1994. Samensteller van het 
onderhavige rapport heeft de schilderingen in 1994 in opdracht van de 
gemeente Goirle bestudeerd en gewaardeerd. Voor de Korvelse 
schilderingen, Van Hellenberg Hubar 2013, 21-22. 

 
7. Omslagtekening Willibrordusherdenking, Luc van Hoek 1939. 
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decoratieve van de Goirlese en Korvelse schilderingen. Het 
accent is meer op een dramatische expressie komen te liggen, 
wat wordt versterkt door een krachtig lijnenspel. Zelfs is er een 
toenemende abstrahering, met vrij hoekige figuren en slechts 
met enkele verfstroken geschilderde handen en voeten.  

De dramatiek van lijden en passie overheerst en de 
bourgondisch-barokke allure is naar de achtergrond verschoven. 
Of zoals Frans van der Ven het formuleerde toen hij de 
Enschedese schilderingen besprak:”Hierin is niets te vinden van 
een wijds gebaren, niets van een behoefte aan ‘heroïeke’ 
uitbeelding van Christus’ lijden en dood. Wat wèl bleef was de 
innerlijke bewogenheid, die het meebeleven van het gebeuren 
op de statie van de kruisdood een climax doet bereiken in een 
woordeloos ‘Stabat Mater’.“18   

Die vernieuwing bepaalde zich vooralsnog tot de 
hoofdtaferelen. Waar Van Hoek in Enschede de gewelven 
verlucht met decoratieve en symbolische motieven is hij nog 
duidelijk de illustrator van de beweging van Brabantia Nostra. 
De ‘grafische tekeningen’ zijn vergelijkbaar met het in de 
Goirlese kloosterkapel toegepaste jargon.   

Concluderend geldt dat de schilderingen die Luc van 
Hoek in 1949-1950 in de kapel van het Enschedese ziekenhuis 
maakte, een overgangsperiode in zijn oeuvre markeren. Het 
vertrouwde en zwierig-Brabantse neobarokke idioom liet hij 
steeds meer los ten gunste van een voorzichtig geabstraheerde 
expressieve vormentaal. Om het opnieuw met de woorden van 
Van der Ven te zeggen, hij ontwikkelde zich in deze periode 
“van beweging naar bewogenheid”.         
 
 

                                                      

18 Van der Ven 1986, 14.  

 

 
8. Statie van de kruisdood (detail).  
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9. Koorbeschildering kloosterkapel Goirle (detail), Luc van Hoek 1946.  

 
10. Detailopname Enschede. 

 

 
11. Detailopname Enschede.  
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12. Detailopname Goirle: Eucharistische symbolen.  

 

 
13. Detailopname Enschede: ‘grafisch getekende’ motieven (kruisgewelf). 

 
14. Detailopname Enschede (tongewelf). 
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 3 KUNSTHISTORISCHE ANALYSE  

 

 

3.1 Locatie 
 
De schilderingen bevinden zich in de kapel van het voormalige 
ziekenhuis Stadsmaten aan de zuidzijde van het Ariënsplein in 
Enschede. Hier is de kapel aan de noordoostzijde van het 
complex gesitueerd, op een bovenverdieping. Aan de zuidkant 
bevindt zich het voormalige kloostergedeelte van het ziekenhuis, 
tezamen met de kapel goed zichtbaar vanaf de Emmastraat. De 
kapel is georiënteerd (op het oosten gericht). De schilderingen 
bevinden zich op de wanden aan de west-, noord- en zuidzijde 
en op de gewelven onder de zangtribune en van de loopgangen 
aan de noord- en zuidzijde. Aan laatstgenoemde zijden hebben 
de wanden een breedte van vier traveeën, met de vierde travee 
onder de zangtribune. Aan de westzijde gaat het om drie 
traveeën, die uiterst links en rechts liggen ingeklemd tussen een 
smalle travee. De smalle traveeën corresponderen met de 
breedte van de langs de noord- en zuidwand gelegen 
loopgangen.  
  

 

3.2 Beschrijving schilderingen 
 
In 1982 zijn de  toen in een vrij slechte staat verkerende 
schilderingen gerestaureerd. Dit gebeurde door een team van 
drie restauratoren onder leiding van Hans Morselt (1929-2014), 
vanuit de toenmalige Academie voor Kunst & Industrie (AKI) te 
Enschede. Zoals ook bij het recente onderzoek geconstateerd is 
kunnen worden zijn de schilderingen direct op de muur 
aangebracht, dus niet al fresco uitgevoerd. Van Hoek schilderde 
ze met gouache-verf, op een grof gepleisterde ondergrond. Bij 
de restauratie zijn de schilderingen schoongemaakt en waar 

nodig met acrylverf geretoucheerd. Ze zijn gefixeerd met een 
blanke acryllak.19   
 

 
15. Opname in zuidelijke richting, met loopgang. 

                                                      

19 Informatie verkregen van Erik Leeuwerink, met Hans Morselt en Cees 
Brakband één van de restauratoren. Met dank. Hij vermeldde dat er in 
1982 geen restauratierapport is samengesteld en dat er ook toen al naar 
de maker is gezocht. Telefonisch gesprek op 27 augustus 2019.   
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De polychrome schilderingen verbeelden de veertien staties van 
de kruisweg van Christus, te volgen vanaf de travee uiterst 
rechts aan de noordzijde en eindigend uiterst links aan de 
zuidzijde, bij de aansluiting op het koor. Langs de noord- en 
zuidwand zijn per travee twee staties verbeeld. Een uitzondering 
vormt de middelste schiptravee aan de zuidzijde, waar de 
verbeelding van de twaalfde statie (Kruisdood) de volle breedte 
van een travee inneemt. Verder bevatten de noord- en 
zuidtravee aan de onderzijde van de zangtribune één statie, en 
is er ook links van de hoofdingang een travee met één statie.  
 Waar de traveeën twee staties bevatten zijn ze aan de 
bovenzijde binnen een geschilderde dubbele boog gevat. De 
daardoor gevormde zwikken reiken tot aan de tongewelven van 
de loopgangen, die aansluiten op de scheibogen van het schip. 
In de zwikken zijn de lijdenswerktuigen van Christus ofwel de 
Arma Christi geschilderd: de haan van Petrus, de geselkolom, 
het doek van Veronica, de doornenkroon en een kelk. Waar de 
traveeën slechts één statie bevatten, reiken de voorstellingen tot 
aan de gewelven.  
 Van Hoek gaf de staties als narratieve scènes weer. Ze 
verbeelden in het midden de hoofdfiguren, gecombineerd met 
bijfiguren en in hoofdzaak tegen de achtergrond van een 
landschapje en/ of architectuur. Ruimtewerking is verkregen 
door licht- en donkercontrasten, met schaduwpartijen en 
grisaille.  
 In het boogveld boven de hoofdingang bevindt zich een 
polychrome schildering die niets van doen heeft met de 
kruisweg. Hier is de H. Christoforus afgebeeld, aansluitende bij 
een middeleeuwse traditie om bij de uitgang van een kerk of 
kapel een blik te werpen op deze patroonheilige voor een 
behouden vaart. Christoforus is ten halve voorgesteld, in een 
vergelijkbare trant als de kruiswegstaties. Verder bevinden zich 
op de smalle traveeën uiterst links en rechts de stenen tafelen  

 
16. Opname naar het westen, met boven de dichtgezette zangtribune. 



 

 

 

 

 

cultuurhistorische analyse beschildering kapel Stadsmaten Enschede – augustus 2019 – blad  17 

van Mozes uit het Oude Testament, waarop in Romeinse cijfers 
een verwijzing naar de Tien Geboden. Deze voorstellingen zijn 
op hun plaats bij de biechtstoel die zich in de travee rechts van 
de hoofdingang bevond.  
 Zowel de smalle traveeën met de Tien Geboden als de 
diverse gewelven zijn versierd met symbolische en decoratieve 
motieven. Ze zijn in grijstinten geschilderd, maar op de smalle 
traveeën zijn ook kleuren toegepast. Hier zijn de stenen tafelen 
gevat binnen een kader van symmetrisch geordende 
bloemtakken met rode en blauwe bloemen. 

Op de velden van de vierdelige kruisgewelven onder de 
zangtribune zijn banderollen geschilderd. Op het centrale gewelf 
worden hier de drie evangelische raden of kloostergeloften 
genoemd: Gehoorzaamheid, Armoede, Zuiverheid. Op het 
vierde veld is daaraan de deugd van de Blijmoedigheid 
toegevoegd. De flankerende gewelven hebben elk slechts op 
twee velden een banderol, met ook hier deugden. Rechts van 
de hoofdingang gaat het om de Bereidvaardigheid en de 
Toewijding; links Offer en Gebed. Het spreekt voor zich dat de 
banderollen een aansporing vormden voor het religieuze en 
actieve leven van de zich aan de ziekenzorg wijdende 
franciscanessen. De banderollen zijn gecombineerd met 
loofwerk en motieven die de betreffende deugden symboliseren: 

 Gehoorzaamheid = kruis,  

 Armoede = sleutels 

 Zuiverheid = vaas met lelies 

 Blijmoedigheid = harp 

 Bereidvaardigheid = pelgrimsstaf 

 Toewijding = vruchtdragende palmboom 

 Offer = kandelaar met zeven lichten 

 Gebed = wierookvat 
Net als de kruisgewelven zijn ook de tongewelven van de 
loopgangen aan de noord- en zuidkant verlevendigd met 

siermotieven in grijstinten. Hier gaat het om symmetrisch 
geordende patronen in de vorm van siervakken. Ze bestaan uit 
slingers, kandelabers, krullen en overige motieven. Middenop 
deze gewelven reiken de vakken tot aan een uit krullen 
bestaande ruit, medaillon of rechthoek.   
 

 
17. Onder de zangtribune, met kruisgewelven.  
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18. Naar het zuiden.  

 
19. Naar het noorden.  
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4 BEELDMATERIAAL  
 

 
20. Zicht op de gewelven onder de zangtribune.  

 

 

 

 

 

 
21. Een van de stenen tafelen van Mozes.  
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22. Eén van de tongewelven.  

 

 
23. Detailopname.  
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24. Detailopname eerste statie: Ter-dood-veroordeling Christus.  

 

 
 

 
25. Staties 1 en 2, vanaf rechts te volgen. 

 

 
26. Staties 3 en 4: eerste val onder het kruis; ontmoeting Maria.  
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27. Staties 5 & 6: Simon van Cyrene; ontmoeting Veronica. 

 

 
28. Statie 7: Tweede val onder het kruis.  

 
29. Statie 8: Christus ontmoet de wenende vrouwen van Jeruzalem. 

 

 
30.Statie 9: Derde val onder het kruis.  
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31. Staties 10 & 11: ontkleding en kruisiging.  

 

 
32. Statie 12: kruisdood. 

 

 
33. Staties 13 & 14: kruisafname en graflegging.  
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35. Detailopname.  

 

 
36. Detailopname; op een grove pleisterlaag.  

 

 
34. Detailopname elfde statie.  
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37. Johannesfiguur (kruisdood). 
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5 WAARDENSTELLING 
 
 

5.1 Kunsthistorische waarden  
 
De uit 1949-1950 daterende schilderingen op de wanden en 
gewelven van de kapel in het voormalige ziekenhuis 
Stadsmaten in Enschede vertegenwoordigen kunsthistorische 
waarden als een goed bewaard gebleven voorbeeld van de 
monumentale religieuze kunst van kort na de Tweede 
Wereldoorlog. Ze weerspiegelen de contemporaine ideeën 
zoals die karakteristiek zijn voor de naoorlogse 
ontwikkelingsfase van de kerkelijke schilderkunst. Na de  
neogotiek in de negentiende eeuw en de vernieuwende fases in 
de vroege twintigste eeuw en tijdens het interbellum, tonen deze 
schilderingen de verdere, vooralsnog vrij behoudende 
ontwikkelingen.  

De kunsthistorische waarde wordt versterkt doordat de 
schilderingen het werk zijn van een gerenommeerde 
kunstenaar. Met zijn vele kerkelijke opdrachten neemt Luc van 
Hoek (1910-1991) binnen het naoorlogse spectrum van 
kunstenaars die zich in Nederland op de monumentale 
kerkelijke kunst richtten, een belangrijke positie in. Met anderen 
behoort hij tot de laatste lichting van dergelijke kunstenaars, 
voordat de kerkelijke opdrachten vanaf de late jaren 1960 
stagneerden. 

In het oeuvre van Luc van Hoek nemen de Enschedese 
schilderingen een sleutelpositie in. Ze markeren een 
overgangsperiode en vormen daardoor een belangrijk 
scharnierpunt. Goed is te zien dat deze oorspronkelijk vooral op 
neobarokke vormen gerichte kunstenaar zich met zijn opdracht 
voor Enschede meer in de richting van een expressieve 
vormentaal ontwikkelde. Of zoals het in 1986 al door zijn 

compaan Frans van der Ven werd onderkend, markeert deze 
opdracht zijn overgang van een zwierig-illustratieve schildertrant 
naar een bewogen-dramatische uitdrukkingsvorm. Juist omdat 
de kruiswegtaferelen die nieuwere inslag vertegenwoordigen en 
de decoratieve en symbolische motieven op de gewelven nog 
karakteristiek zijn voor de neobarokke en ‘grafische’ inslag, 
nemen de Enschedese schilderingen in Van Hoeks oeuvre bij 
uitstek een sleutelpositie in.             
 

5.2 Situationele en ensemblewaarden  

 
De schilderingen maken deel uit van de uitdossing van de in 
1938-1940 gerealiseerde ziekenhuiskapel van Stadsmaten. Het 
spreekt voor zich dat hun situationele waarde beperkt blijft tot 
het binnenaanzicht van de voormalige kapel. Daar vormen ze 
evenwel door hun vormgeving en opzet een wezenlijke 
toevoeging aan de architectuur.  

Per travee accentueren ze immers de indeling en opzet 
van de als een zaalkerkje met schip en loopgangen ontworpen 
kapel. Zeker tot omstreeks de jaren 1960 is het gebruikelijk dat 
de inwendige architectuur van een kerkgebouw of kapel wordt 
geaccentueerd door schilderingen en kleurstellingen. Na die tijd 
ligt het accent juist op soberheid en zijn veel schilderingen 
overgekalkt. Omdat de schilderingen in Enschede behouden zijn 
gebleven, is het effect dat men eertijds vanuit de toen geldende 
ideeën en uitgangspunten over kerkinterieurs trachtte te 
bereiken, nog altijd goed herkenbaar. 

De scènische taferelen op de wanden en de decoratieve 
onderdelen op de gewelven vormen een waardevol ensemble 
waarmee de kunstenaar op een overtuigende manier de 
architectonische waarden van de kapel tot hun recht laat 
komen.            
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5.3 Cultuurhistorische waarden   

 
In het historische spectrum van katholiek Enschede 
vertegenwoordigen de schilderingen een markant en wezenlijk 
tijdsmoment. Ze kwamen immers tot stand bij de viering van het 
zestigjarig jubileum van de religieuzen die het ziekenhuis al 
sinds 1889 bedienden. In de Enschedese r.k. ziekenzorg namen 
de franciscanessen vanaf die tijd tot ver in de twintigste eeuw 
een belangrijke positie in. Doordat de schilderingen als 
jubileumgeschenk werden geschonken illustreren ze een 
belangrijk moment in de stedelijke ziekenhuishistorie.  
 De cultuurhistorische waarde wordt versterkt doordat de 
schilderingen zijn geschonken namens de stedelijke burgerij die 
daarmee blijk gaf van haar band met het ziekenhuis en de 
zusters. De ontstaansgeschiedenis is goed gedocumenteerd, 
onder meer aan de hand van een in het Stadsarchief Enschede 
bewaard gebleven wervingsbrief, opgesteld door een 
huldigingscomité waarin diverse markante inwoners van 
Enschede zitting hadden. Ze weerspiegelen de Enschedese 
stedelijke cultuur. Te noemen is bijvoorbeeld de vermaarde (en 
middels een straatnaam in de herinnering gehouden) huisarts 
A.H.J. Coppes.  
 In hun iconografische betekenis zijn de kruiswegstaties 
karakteristiek voor de gebruikelijke inrichting van een r.k. 
kerkgebouw of kapel. De banderollen op de gewelven maken 
het ensemble tot een voorbeeld dat juist karakteristiek is voor 
een kapel die in het bijzonder ten dienste stond van religieuzen, 
in dit geval de Franciscanessen van Denekamp. Door de op de 
banderollen vermelde deugden en kloostergeloften – met de 
bijbehorende symbolen – illustreren de schilderingen de 
historische ideeën over het kloosterleven.          

 

 

 

5.4 Zeldzaamheidswaarden   

 
Bij de situationele en ensemblewaarden is er al op gewezen dat 
de beschildering van veel kerkinterieurs zeker vanaf de jaren 
1960 werd overgekalkt. De integraal bewaard gebleven 
beschildering van de wanden en gewelven van de Enschedese 
kapel vertegenwoordigt dan ook zeldzaamheidswaarde, tegelijk 
door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten als een werk van 
de gerenommeerde kunstenaar Luc van Hoek.  
 Mede door het functieverlies van de meeste historische 
ziekenhuisgebouwen in de afgelopen decennia, zijn slechts 
weinig gave voorbeelden van de monumentale uitdossing van 
r.k. ziekenhuis- annex kloosterkapellen behouden gebleven. Het 
door Luc van Hoek gerealiseerde ensemble neemt in deze 
betekenis dan ook een belangrijke positie in.      
 

5.5 Conclusies en aanbevelingen 
 

Zoals geformuleerd vertegenwoordigen de schilderingen op 

de wanden en gewelven van de Enschedese kapel 

hoogwaardige kunsthistorische waarden, situationele en 

ensemblewaarden, cultuurhistorische waarden en 

zeldzaamheidswaarden. Op basis daarvan luidt de 

conclusie de schilderingen middels een gemeentelijke 

monumentenstatus te beschermen.  
 
► Bij de herbestemming van de kapel is het van belang 
zoveel mogelijk rekening te houden met de betekenis van de 
wand- en gewelfschilderingen zoals die uit genoemde waarden 
blijkt.   
 
► Het is van belang rekening te houden met de conditie van 
de schilderingen en de klimatologische omstandigheden. 
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Bijvoorbeeld dient te worden gelet op de staat van de 
schilderingen en zonodig adequaat te worden gehandeld. Zo 
zijn bij de op de zuidwand geschilderde statie onder de 
zangtribune sporen van vochtwerking (of anderszins) gezien. 
Het is niet duidelijk of het om een actueel aantastingsproces 
gaat. Bovendien is het pleisterwerk op diverse plekken 
gebarsten. Deskundigen dienen de staat van de schilderingen te 
beoordelen. Indien nodig moeten de noodzakelijke maatregelen 
voor behoud en beheer worden genomen. 
 
► Omdat de in het rapport genoemde, eveneens door Luc 
van Hoek beschilderde kapel van het fraterhuis in Goirle bij 
Tilburg na functieverlies ook is herbestemd, is te overwegen 
daar te bekijken welke herbestemmingsmethodiek is toegepast. 
De voormalige kapel maakt nu deel uit van het Cultureel 
Centrum Jan van Besouw, met behoud van de schilderingen. 
 
► Een optie voor bescherming van en een respectvolle 
omgang met de Enschedese schilderingen is, uitgaande van de 
aard van de nieuwe functie van de kapel, zorgvuldige afplating 
met transparante panelen, waaroverheen gematteerde banen. 
Door de matte banen worden de schilderingen aan het zicht 
onttrokken. Tegelijk blijven ze door de tussen de banen liggende 
‘kieren’ toch zichtbaar. Aan de noord- en zuidkant van de kapel 
– ook onder de zangtribune – dient de afplating in het 
zogeheten intercolumnium te worden aangebracht (= de ruimte 
tussen de pijlers), waardoor tegelijk de gewelven van de 
loopgangen worden beschermd. Waar zich doorgangen 
bevinden (onder meer in de zuidwand) blijven deze door 
‘tunnelvormige’ uitsparingen toegankelijk. Uiteraard is het ook 
mogelijk om in plaats van transparante afplating een niet 
doorzichtige variant toe te passen. 
 

► In de kapel in Goirle is te zien hoe de daar aanwezige 
schilderingen met behulp van zware donkere gordijnen aan het 
zicht worden onttrokken. Die oplossing zou ook in Enschede 
kunnen worden toegepast. Het heeft de voorkeur om in het 
schip de gordijnen langs de wanden van de middenbeuk op te 
hangen, tussen de vensters en de scheibogen. Een variant is 
het dichtzetten van de bogen, waardoor de gordijnen langs de 
rechte onderzijde van de dichtzetting kunnen worden 
opgehangen. In plaats van schuifbare gordijnen zou ook voor 
rolgordijnen of rolluiken kunnen worden gekozen.  
 
► Ook de beschildering van de gewelven en wanden onder 
de zangtribune moet zorgvuldig worden beschermd. Hier dienen 
reversibele vlakke plafonds te worden geplaatst, ter hoogte van 
de aanzet van de bogen (ook de schildering boven de 
hoofdingang wordt zo aan het zicht onttrokken en beschermd). 
De bogen in de westwand van de middenbeuk (schipzijde) 
dienen dan door beplating te worden dichtgezet, vergelijkbaar 
met de huidige dichtzetting van de zangtribune. Voor de noord-, 
zuid- en westwand onder de tribune dienen voorzetwanden of 
gordijnen te worden geplaatst.  
 
► De afplating of andersoortige verhulling dient op een 
deskundige manier te gebeuren, zonder dat de gewelf- en 
muurschilderingen nu of in de toekomst op welke wijze dan ook 
schade oplopen. Daarbij speelt ook de aard van de nieuwe 
functie van de kapel een belangrijke rol, bijvoorbeeld voor wat 
betreft de luchtvochtigheid. Het wordt geadviseerd de hulp in te 
roepen van museummedewerkers of anderen die professioneel 
met kunstwerken omgaan. Te denken is bijvoorbeeld aan de 
Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) die vertrouwd is 
met behoud en bescherming van veelsoortige kunstwerken.      
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