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Hoofdadres van hoofdobject
Emmastraat 7, 1211 NE Hilversum
Complexomschrijving
Inleiding
Kerkcomplex 'St. Vitus' uit 1891-1892, bestaande uit een rooms-katholieke KRUISBASILIEK 'St. Vitus', gebouwd in
Neo-Gotische bouwtrant, een PASTORIE en een PAROCHIEHUIS 'De Schaapskooi' in eclectische bouwtrant. Het
complex werd gebouwd onder leiding van K.P.C. de Bazel naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers dat werd uitgewerkt
door J.Th.J. Cuypers. Het complex is op enige afstand van de weg gesitueerd aan de oostzijde van de Emmastraat
op een terrein op de hoek van de Emmastraat en de Schapenkamp. De pastorie staat, terugliggend en omgeven
door een tuin, ten zuiden van de kerk en wordt daarmee verbonden via een gang. Het parochiehuis staat ten
noordwesten van de kerk, los en iets schuin daarvan gesitueerd.
Omschrijving
Het complex bestaat uit een rooms-katholieke grotendeels vijfbeukige kruisbasiliek met ver uitspringend transept en
hoge westtoren, een pastorie en een parochiehuis. Het bakstenen exterieur van de kerk wordt verlevendigd door
banden van gekleurde steen. Toren van drie vierkante geledingen met diepe spitsboognissen, bekroond door een op
een achtkantige houten onderbouw rustende spits, die geflankeerd wordt door houten hoektorens met spitsen. De
kerk heeft natuurstenen pijlers met kolonetten, houten netgewelven over de hoofdbeuken en over de kruising een
stergewelf.
De pastorie, opgetrokken op rechthoekige plattegrond met serre aan de oost- en zuidzijde telt twee bouwlagen en
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een kapverdieping onder afgeknot schilddak aan de noordzijde aankappend aan een zadeldak over de topgevels aan
oost- en westzijde met de noklijn haaks op de weg, bedekt met zwarte leipannen. De overstekende daklijst rust op
gesneden consoles op oranjerode bakstenen steunen. Dakkapellen onder puntdak met zinken piron. De gevels zijn
opgetrokken in rode baksteen op een plint die twee maal verspringt en waarvan de bovenste afzaat van rode tegels
onder de onderdorpels loopt, met banden ter hoogte van twee lagen in gele baksteen, siermetselwerk en vakwerk.
Aan de westzijde op de verdiepingscheiding een decoratieve band, opgebouwd uit uitstekende randen bakstenen en
siermetselwerk. Aan de noordzijde is de verbinding met de kerk gesitueerd, ter hoogte van een bouwlaag. Het
merendeel van de recht afgesloten vensters onder ontlastingsbogen met siermetselwerk in de boogtrommels,
hebben dubbele bovenlichten met gekleurde ruiten in glas-in-loodramen.
Het parochiehuis is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond ter hoogte van een bouwlaag onder zadeldak met
de noklijn haaks op de weg, bedekt met zwarte leipannen. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen, terwijl de
geleding is uitgevoerd in siermetselwerk en bakstenen pilasters.
Waardering
Het kerkcomplex 'St. Vitus' is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf
bewaard gebleven voorbeeld van een rooms-katholiek kerkcomplex bestaande uit een kruisbasiliek in Neo-Gotische
bouwtrant en een pastorie en parochiehuis in eclectische bouwtrant, gebouwd in 1891-1892 onder leiding van K.P.C.
de Bazel naar een door J.Th.J. Cuypers uitgewerkt ontwerp van P.J.H. Cuypers, beeldbepalend gesitueerd in het
centrum van Hilversum.
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Inschrijving register*:

31 augustus 1976

Kadaster deel/nr:

5279/65

Complexnummer

Complexnaam

522696

Sint Vitus

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hilversum

Hilversum

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Emmastraat

5

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hilversum

N

Postcode*

Woonplaats*

1211 NE

Hilversum

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
8281

Rijksmonumentomschrijving**
St. Vitus, 1891-1892 door P.J.H. Cuypers, ontwerp uitgewerkt door J.Th.J. Cuypers, bouw geleid door K.P.C. de
Bazel. Grotendeels vijfbeukige neogotische KRUISBASILIEK met ver uitspringend transept en hoge westtoren. Het
bakstenen exterieur wordt verlevendigd door banden van gekleurde steen. Toren van drie vierkante geledingen met
diepe spitsboognissen, bekroond door een op een achtkantige houten onderbouw rustende spits, die geflankeerd
wordt door houten hoektorens met spitsen. De kerk heeft natuurstenen pijlers met kolonnetten, houten netgewelven
over de hoofdbeuken en over de kruising een stergewelf. Hoogtepunt uit de tweede periode van Cuypers'oeuvre,
waarin naast elementen uit de vroege en rijpe Franse gotiek ook motieven uit de inheemse en de Engelse gotiek
verwerkt zijn. Neogotische inventaris grotendeels bewaard, o.a. rijk zandstenen hoogaltaar van F.W. Mengelberg.
Orgel uit 1859 door L. van den Brink en Zoon te Amsterdam, gewijzigd door Maarschalkerweerd in 1893 en 1920.
Gerestaureerd en van een nieuw tweede klavier voorzien door Jos Vermeulen in 1970. Mechanisch torenuurwerk,
1894, met elektrische aandrijving. Klokkenstoel met gelui, bestaande uit vijf klokken van Van Bergen, 1949, diam.
resp. 155 cm, 141 cm, 115 cm, 101 cm en 90 cm.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerk
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
PASTORIE, behorende tot het kerkcomplex 'St. Vitus', gebouwd in eclectische bouwtrant, onder leiding van K.P.C. de
Bazel in 1891-1892 naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers dat werd uitgewerkt door J.Th.J. Cuypers, terugliggend en
omgeven door een tuin, ten zuiden van de kerk gesitueerd en daarmee verbonden via een gang. Omschrijving
Pastorie, opgetrokken op rechthoekige plattegrond met serre aan de oost- en zuidzijde in twee bouwlagen en een
kapverdieping onder afgeknot schilddak aan de noordzijde aankappend aan een zadeldak over de topgevels aan
oost- en westzijde met de noklijn haaks op de weg, bedekt met zwarte leipannen. De overstekende daklijst rust op
gesneden consoles op oranjerode bakstenen steunen. Dakkapellen onder puntdak met zinken piron aan elke zijde.
De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen op een twee maal verspringende plint waarvan de bovenste afzaat van
rode tegels onder de onderdorpels loopt, met banden ter hoogte van twee lagen in gele baksteen, siermetselwerk en
vakwerk. Aan de noordzijde is de verbinding met de kerk gesitueerd, ter hoogte van een bouwlaag. Het merendeel
van de recht afgesloten schuif- en stolpvensters, onder ontlastingsbogen met siermetselwerk in de boogtrommels,
hebben dubbele bovenlichten met gekleurde ruiten in glas-in-loodramen en natuurstenen onderdorpels. De zijden
van de vensters worden geaccentueerd door een band van oranjerode bakstenen.
De voorgevel (W) bevat rechts een iets risalerende topgevel met erker op de begane grond, twee vensters op de
verdieping en stolpvensters met driedelig bovenlicht op de kapverdieping, temidden van stijl- en regelwerk, onder
de vensters gevuld met siermetselwerk. De topgevel heeft windveren van horizontale houten delen op houten
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gesneden schoren, de top naar voren komend en bekroond door een zinken piron. Links van de risaliet bevindt zich
een travee met dubbele houten glasdeur met decoratief ijzerwerk onder halfrond bovenlicht met gekleurde glas-inloodramen, in portiek uit bogen in oranjerode bakstenen opgebouwd, met natuurstenen stoep en twee treden. Op de
verdieping een hoekige erker op stenen consoles en houten klossen boven tandlijst met een venster tussen stijl- en
regelwerk. De linker travee bevat op de begane grond twee dubbele vensters in bakstenen kozijnen, middenstijl en
natuurstenen kalf waarboven rondboogbovenlichten, geheel gevuld met gekleurde glas-in-loodramen. Boven de
vensters een rondboogfries onder siermetselwerk ter hoogte van de verdiepingscheiding. Op de verdieping twee
stolpvensters. Vanaf de westzijde is de gang naar de kerk bereikbaar via een houten paneeldeur, ter weerszijden
geflankeerd door glas-in-loodvensters.
De linker zijgevel (N) bevat rechts van de gang op de begane grond en de verdieping een venster, boven de gang
een groot venster ter verlichting van het trappenhuis, en links daarvan op de begane grond een groot driedelig
venster, enkele vensters op de verdieping en een koekoek, bereikbaar via een trap achter ijzeren hek.
De rechter zijgevel (Z) bevat geheel rechts een schuifvenster en een spitsboogvormig venster met gekleurde glas-inloodramen ter verlichting van de serre en links een erker aan de serre waarboven een balkon achter opengewerkte
borstwering waarop openslaande deuren openen. In de westgevel van de serre een rond venster met gekleurd glasin-loodraam. In het geveldeel daartussen op de begane grond vijf vensters, op de verdieping twee vensters met
rechts daarvan een erker.
De achtergevel (O) bevat links de serre waarboven gedeeltelijk een balkon. De topgevel daarboven bevat in het
midden de risalerende schoorsteen, geflankeerd door vensters, de bovenste in stijl- en regelwerk en windveren zoals
aan de westzijde. In het geveldeel rechts daarvan bevindt zich links een deur, rechts twee kleine vensters en een
schuifvenster, en op de verdieping drie vensters. In de oostgevel van de gang oorspronkelijk een deur en vensters
zoals aan de weszijde.
Waardering
De pastorie is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven
voorbeeld van een pastorie in eclectische bouwtrant, gebouwd in 1891-1892 onder leiding van K.P.C. de Bazel naar
een ontwerp van P.J.H. Cuypers dat werd uitgewerkt door J.Th.J. Cuypers, en als functioneel-ruimtelijk onderdeel
van het rooms-katholiek kerkcomplex 'St. Vitus'.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerkelijke dienstwoning

Pastorie(F)
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
PAROCHIEHUIS 'De Schaapskooi' uit 1891-1892, behorend tot het kerkcomplex 'St. Vitus', gebouwd in eclectische
bouwtrant onder leiding van K.P.C. de Bazel naar een door J.Th.J. uitgewerkt ontwerp van P.J.H. Cuypers. Het
parochiehuis is gesitueerd ten noordwesten van de kerk, los en iets schuin daarvan, noordoost-zuidwest
georiënteerd.
Omschrijving
Parochiehuis, opgetrokken op een rechthoekige plattegrond ter hoogte van een bouwlaag onder zadeldak met de
noklijn haaks op de weg, bedekt met zwarte leipannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen. De
stolpvensters en deuren bevinden zich onder bovenlicht met gekleurde glas-in-loodramen.
De voorgevel (ZW) is drie assen breed bevat op de hoeken pilasters met panelen, ter breedte waarvan de houten
gootlijst doorloopt, een gemetselde sierlijst ter hoogte van de verdiepingscheiding, een boogfries langs de dakrand
tot het middengedeelte van de gevel dat is uitgemetseld en waarin op de begane grond een deur onder houten
luifel, bestaande uit een zadeldak op gesneden schoren, en op de zolderverdieping een rondboog in siermetselwerk
is aangebracht. Op de begane grond links en rechts een toogvormig venster, in de top van de gevel een ijzeren
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rozetvenster waarboven een tuitstuk.
De linker zijgevel (NW) wordt vertikaal geleed door drie pilasters.
De rechter zijgevel (ZO) bevat vier vensters.
De achtergevel (NO) is gepleisterd en bevat op de begane grond twee paar openslaande glasdeuren.
Waardering
Het parochiehuis is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische, alsmede typologische waarde
als goed bewaard gebleven voorbeeld van een parochiehuis in eclectische bouwtrant, gebouwd in 1891-1892 onder
leiding van K.P.C. de Bazel naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers dat werd uitgewerkt door J.Th.J. Cuypers, en als
functioneel-ruimtelijk onderdeel van het rooms-katholiek kerkcomplex 'St. Vitus', beeldbepalend gesitueerd in het
centrum van Hilversum.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Vergadering en vereniging

Parochiehuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 9 mei 2021

Pagina: 7 / 7

