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gemeente : Oude IJsselstreek 

postcode + plaats :   7078 BB Megchelen 

straat + huisnr. : Pastoor Mölderstraat 4 

naam object : Pastorie Megchelen 

 

bescherming : gemeentelijk monument 

eigenaar/gebruiker(s) :  

kadastrale gegevens : zie vervolgblad 

 

oorspr. functie : Pastorie  

huidige functie : Woonhuis 

 

bouwjaar :  1950 

architect :  Johannes Hermanus Sluijmer (1894-1979) 

opdrachtgever      :  Heilige Marinus Parochie Megchelen 

bouwstijl :  Delftse school  

 

beschrijver : J.G. te Winkel 

datum beschr. : 22-05-2019 

datum foto : 9-05-2019 

bronnen : Monumentenadviesbureau, Redengevende beschrijving  

  Pastoor Mölderstraat 4, 10-10-2012.  

  Berend Jager, Levensloop van een veelzijdig architect, 

  historische kring Haaksbergen, 2015.  

(http://www.historischekringhaaksbergen.nl/images/2015_nieuws/Sl

uijmer_Johan.pdf) Informatie eigenaar.  

Opmerking :  Deze beschrijving is grotendeels gebaseerd op de in 2012 

      opgestelde redengevende beschrijving.   
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Typering:  

PASTORIE uit 1950 van de architect J.H. Sluijmer in stijl van de DELFTSE SCHOOL.  

 

Historie en ligging: 

In 1934 werd de huidige katholieke kerk van de Heilige Martinus in Megchelen gebouwd 

naar ontwerp van de architect J.H. Sluijmer uit Enschede. Deze architect heeft veel 

opdrachten uitgevoerd voor de katholieke kerk in het oosten van Nederland. Omdat de 

katholieke kerk in de eerste helft van de 20e eeuw een behoudende en traditionele 

architectuur wenste was de Delftse school een gangbare stijl voor katholieke kerken en 

bijgebouwen. De kerken van Sluijmer staan ook in naburige gemeenten en kernen. 

Onder andere kerken van hem in Silvolde, Eibergen, Haaksbergen en de Sint Jacobuskerk 

in Enschede zijn Rijksmonument.  

In maart 1945 was Megchelen het eerste dorp boven de grote rivieren dat werd bevrijd. 

Hierbij liep het zware oorlogsschade op, en kwam bij het oprukken van de geallieerde 

troepen zelfs middenin de vuurlinie te liggen. Slecht vier panden in het dorp bleven 

onbeschadigd. Na de oorlog is door de Arnhemse architecten W. Gerretsen en C.J. 

Cramer in samenwerking met de gemeente Gendringen een wederopbouwplan opgesteld, 

dat verschillende malen werd herzien.  

Het is opmerkelijk dat de twee kerken van Megchelen bij alle verwoestingen behouden 

bleven. De katholieke kerk kwam er op wat beschadigingen door granaten na, er redelijk 

goed van af. De pastorie van de Martinuskerk ging wel verloren en de pastoor moest 

enige tijd in een houten noodwoning wonen. Dergelijke noodwoningen werden 

‘knuppelwoningen’ genoemd. Er werd echter al weer snel door dezelfde architect als de 

kerk, J.H. Sluijmer, een nieuw ontwerp voor de pastorie gemaakt. In 1951 kon de 

pastoor zijn nieuwe woning betrekken.  

Sluijmer ontwierp de pastorie, net als zijn kerk in de trant van de Delftse School. De 

Delftse School was de eerste jaren na de oorlog de belangrijkste architectuur stroming. 

De geestelijke vader van deze stroming, de Delftse hoogleraar Grandpé Molière, zette 

zich af tegen de modern-functionalistische ontwikkelingen die echter vanaf de jaren 1960 

steeds meer de boventoon gingen voeren. De architecten die ontwierpen volgens de 

Delftse School lieten zich inspireren door de ‘klassieke Nederlandse bouwkunst’, met de 

nadruk op bakstenen gevels en pannen gedekte daken. In heel Nederland werd er in de 

eerste jaren van de oorlog vooral gebouwd volgens de principes van de Delftse School. 

Veel wederopbouwplannen zijn volgens deze traditionalistische bouwstijl gemaakt waarbij 

teruggegrepen werd op het verleden in de vormentaal.  

De pastorie werd in 1969 nog eens uitgebreid aan de achterzijde. De linkeraanbouw werd 

hierbij vergroot. In de jaren daarna is vermoedelijk de gemetselde dakopbouw aan de 

achterzijde verwijderd. Aan het begin van de 21e eeuw werden de ramen op de begane 

grond vernieuwd. Nadat het geen functie meer kon vervullen voor de kerkelijke 

gemeenschap werd het pand aan een particulier verkocht waarna er nog diverse 

aanpassingen werden gedaan. Recent is de in 1969 uitgebreide aanbouw opnieuw 

gewijzigd en vergroot. Tevens is het verbindingslid gerealiseerd tussen de rechter- en 

linkeraanbouw.  

De voormalige pastorie staat aan de zuidzijde van de Pastoor Mölderstraat (pastoor 

Mölder was de eerste bewoner van dit pand) en maakt deel uit van een katholiek terrein 

met parochiekerk en begraafplaats welke ten westen van de pastorie zijn gesitueerd. De 

Pastoor Mölderstraat ligt in de kern van Megchelen. Schuin tegenover de pastorie ligt de 

Pastoor Geerdink-Johanninkweg. De pastorie is vrijstaand gelegen in een bijbehorende 

tuin.  

 

Plattegrond en opbouw: 

De pastorie heeft een samengestelde plattegrond, op basis van een rechthoek met 

achterbouwen. De bouwmassa bestaat uit twee lagen en heeft een zolderverdieping 

onder een zadeldak met de nok evenwijdig aan de voorgevel. De vrij breed overstekende 

dakschilden zijn gedekt met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen en voorzien van 

mastgoten. Op de nokeinden staat een gemetselde schoorsteen. Schouders 

ondersteunen de dakschilden op de hoeken van het pand. Het metselwerk van de gevels 
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bestaat uit roodbruine baksteen in Vlaams verband met een platvolle voeg. De vensters 

op de begane grond zijn vernieuwd en de kozijnen zijn van hout met een roedeverdeling. 

De vensters op de bovenverdieping zijn origineel en de kozijnen zijn van staal met een 

roedeverdeling. Langs de vensters bevinden zich bakstenen lekdorpels en dito strekken. 

De strekken springen terug ten opzichte van de dagkanten.  

 
Voorgevel: 

Aan de voorzijde heeft de pastorie een vijf assen brede gevel met een symmetrische 

indeling. In het midden bevindt zich hier de hoofdingang, opgenomen in een ondiepe 

portiek met een segmentboog. De ingang behield de originele voordeur, die echter wel 

een andere kleur heeft gekregen. In de voordeur bevinden zich drie boven elkaar gelegen 

deurraampjes met glas-in-lood waarbij het bovenste raampje voorzien is van een 

sierrooster. Aan weerskanten bevinden zich telkens twee vensters met twee (in hout 

vernieuwde) draairamen en een fors bovenlicht. Op de verdieping accentueert een Frans 

balkon de middenas. Dit balkon heeft een natuurstenen onderzijde en een ijzeren 

sierhek. De stalen balkondeur heeft een 4-ruits deurraam. Aan weerskanten bevinden 

zich ook hier twee vensters. Ze bevatten een 4-ruits stalen stolpraam.  

 

Linker zijgevel: 

De linker zijgevel is grotendeels blind. Op de begane grond bevindt zich aan de 

linkerzijde een fors venster met een zesdelige invulling. Boven dit venster is op de eerste 

verdieping een vernieuwd één-ruits venster aangebracht. De linkerzijgevel is een 

tuitgevel. Onder de schoorsteen is subtiel siermetselwerk aangebracht. Aan het 

hoofdgebouw is een aanbouw aangebracht waarin twee vensters bij de laatste 

verbouwing zijn geplaatst. Ook zijn in het linksdakvlak van de aanbouw, waarvan de nok 

haaks op die van het hoofdgebouw staat, twee dakramen geplaatst.  

 

Achtergevel: 

De achtergevel wordt op de begane grond in beslag genomen door diverse aanbouwen. 

Aan de rechterzijde bevindt zich een originele uitbouw met zadeldak. In de achtergevel is 

bij de laatste verbouwing een rechthoekig horizontaal venster aangebracht zonder 

zichtbaar kozijn. Daarnaast volgt een nieuwere aanbouw die grotendeels uit glas bestaat 

omlijst met grijs plaatmateriaal. In het midden van de achtergevel zijn op de begane 

grond twee openslaande deuren aangebracht. Tegen het gedeelte van de nieuwere 

aanbouw is een overkapping aangebracht. Op de eerste verdieping is in het midden van 

de achtergevel een risaliet aangebracht met een overhellend dakvlak en een venster met 

zes-ruits roedenverdeling. Aan de linkerzijde van het risaliet bevindt zich een deur met 

raam en aan de rechterzijde een venster.  

 

Rechter zijgevel: 

In de rechterzijgevel bevindt zich ter hoogte van de aanbouw een later aangebracht 

venster met zes-ruits roedeverdeling. In de hoofdmassa bevinden zich twee 

(vernieuwde) vensters met eveneens een zes-ruits roedeverdeling. Ook deze gevel is een 

tuitgevel met subtiel siermetselwerk. Op de eerste verdieping bevinden zich twee 

originele stalen vensters met vier-ruits roedeverdeling.  

 

Interieur: 

Het interieur van de pastorie bevat grotendeels nog de originele indeling. Waar dit niet 

het geval is, is deze indeling nog wel te ervaren. De ruimte op de benedenverdieping is 

door de later aangebrachte uitbouw vergroot. Vooral aan de rechterzijde van de 

hoofdmassa zijn doorbraken gedaan waardoor de originele structuur verloren is gegaan. 

Aan de linkerzijde van het huis en de bovenverdieping is de originele structuur nog wel 

aanwezig. De oude keuken en schouw met daaronder de kelder zijn aanwezig evenals de 

originele paneeldeuren en trap. In de hal is de originele vloer nog aanwezig onder een 

recent aangebracht vloer evenals de deuren voorzien van glas-in-lood ramen. Op de 

bovenverdieping zijn, op de badkamer na, de originele stalen ramen met hang en 

sluitwerk aanwezig. Daarnaast zijn er diverse inbouwkasten. 
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Reden van plaatsing 

 

PASTORIE uit 1950 van de architect J.H. Sluijmer. 

 

Architectuurhistorische criteria: 

- De pastorie heeft architectuurhistorische waarde als een karakteristiek voorbeeld 

van een katholieke pastorie uit de wederopbouwperiode. Karakteristiek voor dit 

ontwerp in stijl van de Delftse School is de opzet van een ‘klassiek Nederlands 

huis’, met een voorname en naar de notabele functie verwijzende uitstraling.  

- Het ontwerp neemt een waardevolle plek in binnen het oeuvre van de 

vooraanstaande architect J.H. Sluijmer die ook de naastgelegen Martinuskerk 

ontwierp. Deze in Enschede gevestigde architect genoot regionale bekendheid en 

onderscheidde zich als een ‘typisch katholieke architect’ met veel opdrachten van 

kerkbesturen. Hij heeft een groot aantal kerkgebouwen op zijn naam staan.  

- Het bouwwerk vertegenwoordigt hoogwaardige esthetische kwaliteiten en wordt 

gekenmerkt door een zorgvuldig samengesteld ontwerp, met een symmetrische 

en in verzorgd metselwerk uitgevoerde voorgevel, een markante ingangspartij en 

een sierbalkon. 

- Zowel in de detaillering als de hoofdvorm is het bouwwerk, ondanks enkele 

wijzigingen, redelijk gaaf behouden gebleven, en geeft het ontwerp een goed 

herkenbaar beeld van de oorspronkelijke opzet.  

 

Stedenbouwkundige criteria: 

- Samen met de naastgelegen parochiekerk en een daarbij horende begraafplaats 

maakt de pastorie deel uit van een karakteristiek en waardevol ensemble. Dit rijk 

in groen ingebedde ensemble voegt zich op een harmonieuze en schilderachtige 

wijze naar zijn omgeving en is van wezenlijke betekenis voor de kern van 

Megchelen. 

-  Het object is door zijn markante hoofdvorm en detaillering van belangrijke 

beeldbepalende waarde.  

- De situationele waarde wordt versterkt door de ligging schuin tegenover de Pastoor 

Geerdink-Johanninkweg, waardoor de pastorie een in het oog vallende positie 

inneemt.  

 

Algemeen historische criteria: 

- In zijn betekenis als een rooms-katholieke pastorie vertegenwoordigt het object 

hoge cultuurhistorische waarde. De pastorie is illustratief voor de historische 

ontwikkelingen binnen de katholieke gemeenschap in Megchelen.  

- Als gevolg van de verwoestingen op het einde van de Tweede Wereldoorlog 

herbouwde pastorie verwijst het op een bijzondere wijze naar de oorlogshistorie 

van Megchelen en de wederopbouw. Deze plaats liep in 1945 zware oorlogsschade 

op, waardoor een groot deel van de bebouwing er verloren ging en het huidige 

karakter van Megchelen deels wordt bepaald door de wederopbouw.  

- Door zijn opzet en vormgeving weerspiegelt de pastorie de contemporaine ideeën 

over de uitvoering van een voor een katholiek gemeenschap bedoelde 

pastoorswoning.  
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De pastorie (rode ovaal) binnen het ensemble van katholiek terrein in het centrum van Megchelen 

 
In 1969 werd er een nieuwe aanbouw geplaatst aan de rechterzijde van de pastorie. De 

woonkamer werd hiermee een stuk groter en de originele structuur doorbroken. Inmiddels zijn de 
originele aanbouw en de aanbouw uit 1969 aan elkaar verbonden. 
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Voorgevel Linker zijgevel 

 
Achtergevel 
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Rechter zijgevel 
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Originele deur met glas-in-lood in de hal Trappenhuis met details in het houtwerk 

Schouw in de oude keuken Balkondeuren met staal op de eerste verdieping 


