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Colofon 
 
Het Cuypersbulletin verschijnt zo mogelijk vier maal per jaar. De redactie ontvangt graag 
mededelingen, wetenswaardigheden, brieven en korte artikelen over onderwerpen die het 
werkterrein van het genootschap in de ruimste zin van het woord betreffen. De opgenomen 
artikelen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van het bestuur en de redactie. 
 
Redactie: drs. H.E. Wesselink 
Redactieadres: Kuipersstraat 65h, 1074 EH Amsterdam 
e‐mail: hermanwesselink78@gmail.com 
tel: 06‐20816448 
 
Druk: Weemen Drukwerk, Druten 
Foto’s: H.E. Wesselink, tenzij anders vermeld 
 
Het Cuypersgenootschap, opgericht 15 januari 1984, is een vereniging en stichting tot behoud van 
negentiende ‐ en twintigste‐eeuws cultuurgoed in Nederland. 
 
Bestuur: 
Prof. dr. V.V. Stissi, voorzitter 
L.W. Dubbelaar, secretaris 
Drs. J.G.W.R. Dekkers, penningmeester 
Mr. M.M.G.M. Richter, lid 
Drs. D. Mulder, lid 
 
Secretariaat: Postbus 575, 6800 AN Arnhem 
Tel. 06‐23398363 
 
e‐mail: secretaris@cuypersgenootschap.nl 
website: www.cuypersgenootschap.nl en www.cuypersjaar.nl 
Het Cuypersgenootschap is een ANBI. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. 
Kamer van Koophandel Limburg 4017672. 
Bankrekening: NL26INGB000483 5002  t.n.v. Cuypersgenootschap, Druten 
 
De contributie bedraagt € 30,‐ per jaar. 
In verband met verzendkosten betalen leden die buiten Nederland wonen € 40,‐. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: de villa Henriëtte aan de Schuttersweg in Hilversum. Het pand uit 1896, ontworpen 
door A.L. & J.C. van Gendt, is onlangs alsnog rijksmonument geworden. Zie bladzijde 18 en 19.  
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Redactioneel 
 
  Herman Wesselink 
 
Voor u ligt het eerste nummer van 
het jaar 2015. Het jubileumjaar van 
het Cuypersgenootschap 2014 is 
helaas afgesloten met een zwart 
randje: vlak voor kerst werd bekend 
dat het voormalige klooster St. 
Ludwig nabij de Duitse grens in 
Limburg na een procedure van 18 
jaar, die mede door ons is gevoerd, 
definitief wordt gesloopt. Onze 
secretaris blikt in dit nummer nog 
één laatste keer terug op deze roerige 
en lange actie. Inmiddels is het 
gebouw dat op de 
rijksmonumentenlijst stond verleden 
tijd. Door deze ontwikkeling worden 
wij gedwongen waakzaam te zijn 
voor leegkomende rijksmonumenten 

die in perifere gebieden liggen en 
daardoor (op korte termijn) moeilijk 
te herbestemmen zijn. Hoewel St. 
Ludwig een uitzonderlijk geval was, 
komen meerdere rijksmonumenten 
mogelijk op een soortgelijke wijze in 
de gevarenzone. Wij willen erop 
toezien dat de monumentenwet – in 
dit geval straks de nieuwe 
erfgoedwet – als instrument goed 
zijn werk zal doen en dat eigenaren 
van rijksmonumenten niet 
moedwillig misbruik zullen maken 
van de in Vlodrop gevoerde 
jurisprudentie om hun 
kortetermijnbelangen veilig te 
stellen.  
In dit nummer is uiteraard ook 
aandacht voor positieve zaken. 
Diverse waardevolle objecten hebben 
nu een betere toekomst door het 
toekennen van een 
monumentenstatus of het vinden 
van een nieuwe bestemming. U leest 
hierover onder andere in de korte 
berichten. Afgelopen najaar is de 
restauratie van de St. Walburgiskerk 
in Netterden van Cuypers afgerond. 
Achterin dit nummer staat het reeds 
aangekondigde artikel met een 
toelichting op de restauratie door 
Aafje Bouwhuis en Nanon Journée.  
We willen alle leden die hun 
contributie voor het jaar 2015 nog 
niet hebben betaald met klem 
verzoeken dit alsnog te doen. Wil het 
Cuypersgenootschap zijn werk 
kunnen blijven doen, zullen de 
jaarlijkse contributies op peil moeten 
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blijven. U vindt het te betalen bedrag 
en het rekeningnummer in het 
colofon op de binnenzijde van het 
omslag. Wij zijn iedereen die 
bijdraagt zeer erkentelijk. Voor nu 
wensen wij alle leden veel leesplezier 
en wellicht tot ziens op één van onze 
activiteiten later in dit jaar. 
 
Rectificaties 
 
Winkelinterieur Eerste Boerhaavestraat 
5‐7, Amsterdam 
In Cuypersbulletin 2014‐2 (p. 40‐41) 
is in de bijdrage over de aantasting 
van het bijzondere winkelinterieur in 
de Eerste Boerhaavestraat 5‐7 te 
Amsterdam helaas een fout 
geslopen. Diverse lezers maakten mij 
hierop attent, waarvoor grote dank! 
De winkel van banketbakkerij 
Holtkamp, Vijzelgracht 15, is niet 
ontworpen door de fameuze 
architect Pieter Lodewijk Kramer 
(1881‐1961), maar door diens 
(achter)naamgenoot Frederik 
Marinus Kramer, geboren in 1902 en 
overleden na 1977. Over deze 
architect is mij vooralsnog weinig 
bekend en behalve de winkel aan de 
Vijzelgracht kunnen voorlopig alleen 
de winkelinterieurs van de 
schoenenzaak van de firma Huf aan 
de Burgemeester De Vlugtlaan 143 
(ontwerp: 1957) en de winkel van de 

schoenenzaak van de firma 
Hoogenbosch, Osdorpplein 41 
(ontwerp ca. 1964) met zekerheid aan 
hem toegeschreven worden. Kramer 
verhuisde na zijn huwelijk in 1928 
naar Haarlem, waar hij ging wonen 
op het adres Koninginneweg 46. De 
winkelpuien van de percelen 44‐46 
vertonen enige gelijkenis met de 
Amsterdamse pui, zodat niet 
uitgesloten is dat deze panden ook 
naar zijn ontwerp gebouwd zijn. In 
de jaren vijftig was Kramer 
geassocieerd met achtereenvolgens 
de architecten C. den Heyer en J.M. 
Balabrega. Het bureau was in deze 
periode gevestigd op de adressen 
Kenaupark 1 en Nieuwe Gracht 76 te 
Haarlem. Nader onderzoek moet 
meer gegevens over deze architect 
aan het licht brengen. (David 
Mulder) 
 
Rooms‐katholieke kunstkring De Violier 
In het vorige nummer CB 2014‐3 
staat het artikel van Henri Defoer 
over de kunstkring De Violier. Ten 
onrechte zijn daarin een paar 
bronnen die vermeld hadden moeten 
worden achterwege gebleven. Het 
gaat om het artikel van G. Donkers 
in Trajecta 10 (2001) afl. 2, en de 
inleiding van W. Mes op het archief 
van De Violier in het Katholiek 
Documentatie Centrum te Nijmegen.

 



 5

Ontwerp van de winkelpui Vijzelgracht 15 te Amsterdam door F.M. Kramer, 1928. Foto: 
Pandenarchief Stadsdeel Centrum. 
 
Excursies 
 
Voorjaarsexcursie naar Katwijk aan Zee 
en omgeving 
De voorjaarsexcursie van dit jaar zal 
plaatsvinden op zaterdag 6 juni a.s. 
Dit keer zal een bezoek gebracht 
worden aan de kuststreek van Zuid‐
Holland. Het programma van de 
excursie is nog niet helemaal rond 
maar volgens de planning zullen we 
van Den Haag via Wassenaar en 
Katwijk aan Zee naar Leiden rijden. 
In Wassenaar wordt een rondrit 
langs het erfgoed gemaakt. Mogelijk 

bezoeken we de Goede Herderkerk 
uit de jaren ’30 van architect Jan van 
der Laan. Vervolgens gaan we via de 
barakken van vliegveld Valkenburg 
naar Katwijk aan Zee. Aldaar staan 
het gemeentehuis en de Nieuwe 
Kerk uit 1884 van architect H.J. Jesse 
op het programma. De lunch wordt 
gehouden met uitzicht op de zee. Als 
laatste gaan we naar Leiden langs 
het woonhuis van Jesse en het 
poortgebouw van het Academisch 
Ziekenhuis. Dit programma is nog 
onder voorbehoud. De precieze 
tijden, route en plaats van de lunch 
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zullen binnenkort bekend worden 
gemaakt. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met secretaris 
Leo Dubbelaar via 
secretaris@cuypersgenootschap.nl of 
06‐23398363. 
 
Voorjaarsexcursie Werkgroep 
Amsterdam 
Op zondag 17 mei 2015 organiseert 
de Werkgroep Amsterdam van het 
Cuypersgenootschap een wandeling 
door de Staatsliedenbuurt. Startpunt 
is de Protestantse Nassaukerk, De 
Wittenkade 111. De kerk wordt voor 
ons opengesteld om 12 uur. Het 
precieze programma zal medio april 
via de website van het 
Cuypersgenootschap en per email 
worden bekendgemaakt. Er zal geen 
afzonderlijk convocaat per post 
worden verzonden! Leden van wie 
wij nog geen mailadressen hebben 
worden daarom opgeroepen deze 
z.s.m. bekend te maken bij de 
voorzitter van de werkgroep, David 
Mulder. Aanmeldingen uitsluitend 
per email eveneens sturen naar 
David Mulder: 
davmulder@gmail.com. 
 
Reliwiki in financiële problemen 
 
  Herman Wesselink 
 
De succesvolle online database 
Reliwiki met informatie over alle 
religieuze gebouwen in Nederland 
wordt in zijn voortbestaan bedreigd. 

Door financiële tekorten houdt de 
website mogelijk binnenkort op te 
bestaan. 
Er is dringend geld nodig voor 
hosting en technisch onderhoud van 
de website die door vrijwilligers 
wordt ingevuld en gerund. Reliwiki 
werd in de zomer van 2008 
gelanceerd in het kader van het Jaar 
van het Religieus Erfgoed en werkt 
volgens het concept van Wikipedia. 
Aan de basis van deze site lag de 
zogenaamde Sonneveld‐index: 
informatie die wijlen Jan Sonneveld 
uit Leidschendam van alle religieuze 
gebouwen die in Nederland 
(hebben) bestaan gedurende vele 
jaren verzamelde.  
Reliwiki is in de afgelopen zes jaar 
uitgegroeid tot de meest gebruikte 
bron voor informatie over religieuze 
gebouwen. Vele gebruikers en 
vrijwilligers hebben belangeloos 
foto’s en teksten geplaatst, 
aangevuld en gecorrigeerd. Als 
Reliwiki ophoudt te bestaan, zal 
daarmee een belangrijke ontsluiting 
van het religieuze erfgoed 
wegvallen. Het religieuze erfgoed 
dat zelf ook onder druk staat 
verdient beter door middel van het 
voortbestaan van deze website.  
U kunt Reliwiki ondersteunen met 
uw bijdrage op NL86 TRIO 0198 
3859 94 (Triodos Bank), t.n.v. de 
Stichting Reliwiki. Uw schenking is 
fiscaal aftrekbaar. Door uw gift blijft 
Reliwiki met al haar data 
toegankelijk voor iedereen!
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Kerk Hoek door brand verwoest 
 
  Norman Vervat 
 
Het jaar 2015 is slecht begonnen voor 
het Zeeuwse erfgoed. Op  1 januari is 
de kerk van het Zeeuws‐Vlaamse 
Hoek (gemeente Terneuzen) door 
brand zwaar beschadigd. De 
bakstenen kerk van het dorp is 
gebouwd naar ontwerp van 
bouwkundige L. de Bruijne. Kerk en 
toren zijn vervangingen van een 
oude kerk op dezelfde plaats. Als 
eerste werd in 1900 de toren 
vervangen, de kerk volgde in 1905. 
De verschillende bouwfasen zijn te 
onderscheiden in het iets 
verschillende uiterlijk van de 
toegepaste baksteen. Stilistisch 
vormen de twee bouwfasen echter 
één geheel. Het schip is zeer sober 
opgetrokken en herinnert aan de 
sobere kerkbouw uit de eerste helft 
van de negentiende eeuw. De 
voorgevel en de toren zijn rijker 
gedetailleerd en ogen eclectisch met 
verwijzingen naar het romaans en de 
renaissance (zie afbeelding onder). 
Van de beeldbepalende kerk resteert 
sinds de brand alleen nog de 
voorgevel en de toren zonder spits. 
De wens vanuit het dorp en de 
kerkgemeenschap is om dit voor het 
kenmerkende gebouw te 
herstellen/herbouwen met behoud 
van de behouden delen van het 
gebouw. Omdat het met alleen de 
uitkering van de verzekering 
waarschijnlijk niet mogelijk is om de 

kerk te herstellen zamelt het 
kerkbestuur geld in. Donaties voor 
herbouw kerk en restauratie toren 
zijn van harte welkom op NL46 
ABNA 043 083 66 78 t.n.v. 
Kerkrentmeesters Protestantse 
gemeente te Hoek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorgevel en toren uit het oosten, situatie 
vóór de brand. Deze delen staan nu op de 
spits na nog overeind. Opname: Reliwiki/H. 
de Bie, 2008. 
 
St. Ludwig bij Vlodrop gesloopt 
 
  Leo Dubbelaar 
 
Na 18 jaar is er een einde gekomen 
aan de juridische strijd voor het 
behoud van het immense gebouw 
van het voormalige College St. 
Ludwig, gelegen in Vlodrop‐station 
nabij de Duitse grens. De langste 
behoudsactie in de geschiedenis van 
het Cuypersgenootschap heeft geen 
einde gekregen zoals we dat hadden 
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gewild: terwijl ik dit schrijf zijn 
slopers bezig om het eertijds als 
rijksmonument geclassificeerde 
klooster met de grond gelijk te 
maken.  
Voor het Cuypersgenootschap is in 
november 1996 de actie tot 
bescherming begonnen door 
ondersteuning van de 
Heemkundevereniging Roerstreek. 
De heemkundevereniging heeft het 
Rijk verzocht tot bescherming van 
het klooster. De Maharishi‐
organisatie (oftewel Maharishi 
European Research University, 
hierna MERU, red) die het gebouw 
sinds 1984 in eigendom heeft, komt 
met de conclusie dat het gebouw niet 
voldeed aan hun zogenaamde 
vedische richtlijnen. Het gebouw 
was niet van natuurlijk materiaal 
opgetrokken en niet georiënteerd op 
India. De MERU kwam met een plan 
tot bouw van een vedische 
universiteit waarbij de gebouwen 
van natuurlijke materialen gemaakt 
en georiënteerd op India zouden 
moeten worden. Voor het 
kloostergebouw was geen plaats en 
bij de gemeente Roerdalen werd een 
aanvraag tot sloop van het toen nog 
niet beschermde gebouw ingediend. 
De MERU is een organisatie die is 
opgebouwd rond de Indiase 
geestelijke goeroe Maharishi Mahesh 
Yogi. Hij was de grondlegger van de 
Transcendente Meditatie‐techniek. 
Zijn beweging heeft wereldwijd 
miljoenen aanhangers en bereikte 
een hoogtepunt in de flowerpower 

tijd aan het einde van de jaren ’60. In 
die tijd was hij een icoon van de 
heersende tijdgeest dat heden ten 
dagen nog steeds voelbaar is en niet 
in kracht heeft ingeboet. Hij werd 
wereldbekend nadat de Beatles in 
1968 naar India waren afgereisd om 
Transcendente Meditatie te leren van 
de Maharishi. In die tijd kwam ook 
een radicale ommezwaai in de 
Nederlandse maatschappij, nam de 
secularisatie toe waarbij de 
traditionele kerken niet meer de 
dienst gingen uitmaken in het 
geestelijk leven van de jongeren. In 
1984 vestigde de MERU zich in 
Vlodrop waarbij het klooster werd 
ingericht als hoofdkwartier van hun 
organisatie. In 1990 kwam de 
Maharishi zelf wonen in Vlodrop. 
Voor hem werd naast het 
kloostergebouw een woning 
(zogenaamde Maharishi‐paleis) 
gebouwd van natuurlijke materialen 
en georiënteerd op India. 
Het klooster was al in het begin van 
de jaren negentig in het kader van 
het Monumenten Selectie Project 
(MSP) geselecteerd voor plaatsing op 
de rijksmonumentenlijst. Door de 
sloopaanvraag van de MERU en de 
monumentenaanvraag moest de 
aanwijsprocedure versneld worden 
uitgevoerd. De sloopvergunning was 
al verleend en het Rijk liet het 
klooster direct na de aanvraag 
voorbeschermen zodat 
daadwerkelijke sloop niet kon 
worden uitgevoerd. Na advies van 
de Raad voor Cultuur werd het 
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klooster in 1997 aangewezen als 
rijksmonument. De gemeente 
Roerdalen heeft negatief geadviseerd 
vanwege economische belangen en 
wilde graag dat de MERU in 
Vlodrop bleef.  
De MERU maakte bezwaar tegen 
aanwijzing als rijksmonument, maar 
trok daarna het bezwaar in omdat ze 
van mening waren dat via een 
sloopvergunningprocedure in het 
kader van de Monumentenweg 1988 
meer kans op daadwerkelijke sloop 
was.  
Er kwam een lange periode van 
procederen voor het behoud van het 
rijksmonument. Inmiddels was ook 
in Vlodrop de Stichting 
Burgercomité St. Ludwig opgericht, 
die zich actief ging inzetten voor het 
behoud. Voorstanders voor behoud 
waren het Rijk, de 
Heemkundevereniging Roerstreek, 
het Cuypersgenootschap, de Bond 
Heemschut en het Burgercomité St. 
Ludwig. Tegenstanders van het 
behoud waren uiteraard de MERU 
als eigenaar, de gemeente Roerdalen 
en de provincie Limburg. De 
provincie vreesde voor leegstand en 
verloedering van het in een 
beschermd natuurgebied gelegen 
gebouw na vertrek van de MERU.  
In de lange tijd van procederen en 
mediationgesprekken, waarbij 
diverse bezoeken zijn gebracht aan 
de Rechtbank in Roermond en Raad 
van State in Den Haag, zijn ook 
voorvallen gebeurd die men eigenlijk 
niet zou verwachten van een 

vredelievende organisatie. De MERU 
haalde in feite alles uit de kast om 
toch voor elkaar te krijgen dat het 
klooster gesloopt mocht worden. 
Onoorbare middelen werd niet 
geschuwd. Zo liet de organisatie op 
illegale en brute wijze een begin 
maken met de sloop van de 
voorgevel op de dag van de 
uitspraak van de Raad van State die 
de verleende sloopvergunning 
vernietigde. De gemeente Roerdalen 
was gedwongen om het werk te 
laten stilleggen. Daarnaast heeft de 
MERU op 24 december 2003 daags 
voor kerst via de deurwaarder aan 
de belanghebbende organisaties een 
schadeclaim gelegd van vele 
miljoenen euro’s. De 
Heemkundevereniging was door de 
claim bijzonder aangeslagen en trok 
zich terug. 
Het juridische proces rondom het 
behoud van St. Ludwig heeft 
jurisprudentie opgeleverd in de 
wetgeving rondom 
monumentenzorg Nederland. Het 
was het eerste grote proces waarbij 
bezwaar werd gemaakt tegen een 
sloopvergunning in het kader van de 
Monumentenwet 1988, die de 
gemeente Roerdalen had verstrekt. 
Die vergunning moest op last van 
rechtbank en Raad van State worden 
vernietigd. Daarnaast was het Rijk in 
eerste instantie door de rechtbank 
niet ontvankelijk verklaard, maar dat 
werd door de Raad van State 
gecorrigeerd. Ook was er 
jurisprudentie rondom de 
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afvoeringprocedure van een 
beschermd rijksmonument, welke 
poging van de MERU daartoe eerst 
mislukte. Verder werd ook duidelijk 
dat gemeenten kunnen gaan 
handhaven als een beschermd 
monument door verval en 
verwaarlozing onherstelbaar dreigt 
te worden. Op verzoek van het 
Cuypersgenootschap en het 
Burgercomité moest de gemeente 
Roerdalen gaan handhaven tegen 
illegale sloop en verwaarlozing van 
het monument. Uiteraard ging de 
MERU in beroep tegen handhaving 
en werd ook hier het beroep door de 
Raad van State verworpen. Binnen 
een bepaald tijdsbestek werd de 
MERU gedwongen om de schade na 
de illegale sloop te herstellen en het 
monument water‐ en winddicht te 
maken. Bij weigering had de 
gemeente bij de MERU 
dwangsommen moeten gaan 
invorderen, die tot enkele miljoenen 
euro’s konden oplopen. 
De MERU liet het er niet bij zitten. 
Samen met de gemeente werd 
gewerkt aan een nieuwe 
sloopaanvraag. MERU gaf aan 
Arcadis opdracht voor een 
onderzoek naar de herbestemming 
van St. Ludwig waarbij aan de hand 
van een bestemming als 
woonzorgfunctie als alternatief met 
de grootste potentie 
kostenberekeningen werden 
uitgevoerd. Deze kosten moesten zo 
hoog mogelijk worden opgeschroefd 
zodat duidelijk kon zijn dat 

herbestemming financieel 
onverantwoord was. Ook de ligging 
in een beschermd natuurgebied 
beperkte de mogelijkheden tot 
herbestemming. Arcadis liet de 
rapportage onderbouwen door 
aanvullende rapportages. De 
gemeente Roerdalen liet de 
rapportage van Arcadis door 
Hylkema Consultants narekenen 
waarbij de cijfers in het rapport 
bijgesteld moesten worden. 
Niettemin vergde herbestemming en 
jaarlijks onderhoud vele tientallen 
miljoenen euro’s. De gemeente 
kwam tot de conclusie dat op basis 
van financiële motieven het 
rijksmonument niet als 
zorginstelling kon worden 
herbestemd en geëxploiteerd en 
verleende de MERU medio 2012 een 
ontwerp‐omgevingsvergunning voor 
sloop van het monument. Toevallig 
viel dat ook in de tijd dat de MERU 
dwangsommen aan de gemeente 
moest betalen omdat het geen 
aanvang had genomen tot herstel. De 
dwangsomprocedure werd door de 
gemeente opgeschort omdat er nu 
zicht was op een sloopvergunning.  
Uiteraard gaf het rijk en de 
Roerdalense monumentencommissie 
een negatief advies op de ontwerp‐
vergunning en was de provincie 
positief. Ook het 
Cuypersgenootschap en het 
Burgercomité dienden een 
zienswijze in. De gemeente 
Roerdalen verleende toch op 15 
januari 2013 een 
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omgevingsvergunning voor sloop. 
De zienswijzen van het Rijk en onze 
organisaties werden ongegrond 
verklaard. Er volgde een beroep bij 
de rechtbank. Daarbij waren wij van 
mening dat een beroep kan slagen 
als het onderzoeksrapport van 
Arcadis onjuist zou zijn en dat het 
belang als monument zwaarder 
weegt dan het belang van de 
eigenaar. Het Cuypersgenootschap 
heeft een rapportage laten maken 
waarbij het herbestemmings‐
onderzoek als zorginstelling te 
eenzijdig werd uitgevoerd en men 
niet keek naar alternatieve 
bestemmingen. De rechtbank 
verklaarde ons beroep ongegrond 
omdat we niet konden bewijzen dat 
de cijfers in het Arcadis‐rapport 
onrechtmatig waren en dat ons 
rapport te algemeen was. Wel heeft 
de rechter een opmerking geplaatst 
dat de noodzakelijke vergunningen 
in het kader van de flora‐ en 
faunawet na de verlening van de 
vergunning achteraf waren verleend 
of nog in procedure waren.  
Tegen de uitspraak van de rechtbank 
zijn het Cuypersgenootschap en het 
Burgercomité bij de Raad van State 
in hoger beroep gegaan. Doordat 
inmiddels ook de vergunningen in 
het kader van de flora‐ en faunawet 
werden verleend, kondigde de 
MERU aan om medio november 
2014 te beginnen met sloop van het 
rijksmonument. Door deze 
aankondiging waren wij 
genoodzaakt om een voorlopige 

voorziening bij de Raad van State 
aan te vragen. Door de uitspraak van 
de rechtbank waren wij in feite 
gedwongen om een tegenrapportage 
te maken waarbij de cijfers in het 
Arcadis‐rapport weersproken 
moesten worden. Alleen hadden wij 
niet de financiële middelen om aan 
een deskundige instelling een 
tegenrapportage te laten maken. 
Gelukkig kregen we medewerking 
van TAK architecten die ook van 
mening waren dat de cijfers van 
Arcadis te hoog waren. Ze boden aan 
om een tegenrapportage te maken 
maar dat het tijdsbestek om 
gedurende de beroepsprocedure een 
gedegen rapportage te vervaardigen 
te kort was. Tijdens de zitting voor 
de voorlopige voorziening konden 
we alleen een korte verklaring 
overhandigen omdat de tijd te kort 
was.  
Op 19 december 2014 heeft de 
voorzieningenrechter van de Raad 
van State uitspraak gedaan en ons 
verzoek afgewezen. Daar komt op 
neer dat de Raad van State ons 
verweet dat we te laat waren met het 
leveren van een tegenrapport en dat 
dit al in de beroepszaak bij de 
rechtbank had moeten gebeuren. 
Wel is opvallend dat de rechter 
aankondigde dat de omgevings‐
vergunning en uitspraak van de 
rechtbank waarschijnlijk door de 
Raad van State bij de behandeling 
van de bodemprocedure vernietigd 
zou worden omdat de benodigde 
vergunningen – in het kader van de 
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flora‐ en faunawet – pas achteraf 
werden verleend. 
De MERU wil de uitspraak van het 
in de bodemprocedure hangende 
hoger beroep niet afwachten en 
begon op eigen risico in februari 
2015 met de sloop om te voorkomen 
dat het broedseizoen de 
werkzaamheden zou kunnen 
verhinderen. Zij ging er vanuit dat  
de gemeente niet gaat handhaven of 
een boete gaat opleggen als de 
omgevingsvergunning door de Raad 
van State wordt vernietigd. Ten tijde 
dat ik dit nu schrijf is er nog geen 
uitspraak gedaan door de Raad van 
State. De uitspraak zal eind maart 
2015 worden gedaan omdat de 
zitting half februari j.l. werd 

gehouden en er 6 weken na de 
zitting uitspraak wordt gedaan. De 
Raad van State heeft niet de moeite 
gedaan om eerder tot een uitspraak 
te komen terwijl het wel duidelijk is 
dat de vergunning om procedurele 
redenen vernietigd moet worden. Bij 
de uitspraak zal het rijksmonument 
voor het grootste deel zijn 
verdwenen. Indien de vergunning 
wordt vernietigd, zal de gemeente 
wel weer snel opnieuw een 
sloopvergunning verlenen en kan de 
MERU in het najaar de sloop weer 
verder uitvoeren. Wellicht hoeft er 
geen uitgebreide vergunningen‐
procedure ingevolge de 
monumentenwet worden opgestart 
als het Rijk tot de conclusie komt dat 

 

 
Het college St. Ludwig in volle glorie vanuit het zuidoosten gezien. De opname dateert uit het 
begin van de vorige eeuw, kort na de oplevering van het complex. De omgeving van het pand is 
later deels dichtgegroeid met bomen. Foto: collectie Burgercomité St. Ludwig/L. op de Kamp. 
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de monumentale waarden van het 
rijksmonument teniet zijn gedaan en 
de rijksstatus zal intrekken. Wel 
moet de MERU de toren van de 
kapel op dezelfde plaats handhaven 
voor de invliegende vleermuizen. 
Ook daar zal de MERU wel 
ontheffing krijgen als de toren “per 
ongeluk” toch is neergehaald.  
Nu het rijksmonument is gesloopt, is 
het tijd om de balans op te maken 
waarbij het toch mogelijk is om 
rijksmonumenten geheel te slopen 
terwijl bouwkundig gezien het 
monument nog in optimale staat 
verkeerde ondanks verwaarlozing en 
een half gesloopte voorgevel.  
Vast staat dat de gemeente 
Roerdalen al vanaf het begin geen 
belang heeft ingezien in het behoud 
van het monument. Voor de 
gemeente was een groot moeilijk te 
exploiteren gebouw in een 
natuurgebied een lastig geval en had 
zij er belang bij dat de MERU in 
Vlodrop gevestigd bleef. Het zorgt 
goed voor de economie en brengt 
geld in het laatje. Zelfs oud‐
burgemeester Richardo Offermanns 
en oud‐wethouder van Roermond 
Jos van Rey zeiden in het openbaar 
dat om economische redenen het 
rijksmonument plat moest. Beide 
oud‐bestuurders zijn nu besmet en 
worden verdacht van belangen‐
verstrengeling. Verder is opmerkelijk 
dat een wethouder het Burgercomité 
probeert om te kopen om te stoppen 
met procederen en dat er zorg zou 

worden besteed aan het erfgoed van 
Roerdalen met uitzondering van St. 
Ludwig.  
Geconcludeerd wordt dat je toch van 
de wil van de gemeente afhankelijk 
bent in het voortbestaan van een 
rijksmonument. Dat de minister aan 
de Tweede Kamer beweert dat de 
teloorgang van St. Ludwig als een 
apart geval moet worden beschouwd 
is ongeloofwaardig. Dit proces heeft 
wel degelijk gevolgen voor andere 
grote moeilijk te herbestemmen 
monumenten. Vooral aan grote 
kerken die in de toekomst op de 
markt komen en geëxploiteerd 
moeten worden. De MERU heeft het 
“spoorboekje” (bewoordingen van 
hun advocaat) voor de procedure 
van sloop van een rijksmonument 
ontworpen en gelegd en het is niet 
uitgesloten dat dit door een andere 
partij wordt opgemaakt om af te 
komen van een duur en last van een 
rijksmonument. De gemeente kan in 
dat proces het behoud van een 
rijksmonument maken of (letterlijk) 
breken. Aan ons is het nu de 
prangende boodschap om alert te 
blijven. 
St. Ludwig wordt nu geschiedenis 
die alleen in foto’s, boeken, 
archieven en digitale bestanden is 
terug te vinden. Ironisch genoeg 
hebben de Duitse paters begin 
twintigste eeuw besloten om juist 
over de grens in Nederland een 
groot instituut op te richten toen de 
invloed van de Kulturkampf nog 
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voelbaar was. Juist die plek betekent 
ook weer de ondergang van het 
gebouw. De Nederlandse wetgeving 
biedt geen mogelijkheden om 
verzoeken tot behoud van de Duitse 
overheid ontvankelijk te verklaren. 
In Duitsland is het behoud van 
monumenten beter geregeld en 
kreeg de MERU geen grond om haar 
doelstellingen te verwezenlijken. De 
gemeenteraad van Roerdalen heeft 
ook gekozen voor de economie ten 
koste van het erfgoed. Saillant is ook 
de aanwezigheid van MERU‐
voorman Gerard Rieter die veel 
raadsvergaderingen als toeschouwer 
bijwoonde en ook raadsleden 
benaderde.  
Bij deze gelegenheid wil ik het 
Burgercomité en met name voorman 
Louis op de Kamp bedanken voor de 
jarenlange samenwerking en inzet 
voor het behoud. De geschiedenis 
van St. Ludwig als onderdeel van de 
Nederlandse monumentenzorg zal 
voor altijd een begrip blijven. 
 
Kerkgebouw De Ark in 
Amsterdam‐Slotervaart gedeeltelijk 
gesloopt 
 
  David Mulder 
 
Op 11 februari 2013 kreeg de 
Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) 
vergunning voor de renovatie en 
gedeeltelijke sloop van De Ark aan 
de Van Ollefenstraat 9 te 
Amsterdam, een gemeentelijk 
monument. Het vrijstaande, alzijdig 

ontworpen kerkgebouw dateert uit 
1961 en is een ontwerp van architect 
Piet Zanstra. Het bouwwerk, met 
karakteristiek golvend dak boven de 
kerkzaal, markeert een knik in twee 
stedenbouwkundige assen en speelt 
daarmee een belangrijke rol in de 
structuur van de wijk. Op de plaats 
van de te slopen achterbouw diende 
een appartemententoren te verrijzen, 
waarmee een deel van de kosten van 
de verbouwing terugverdiend 
zouden worden. Tegen deze 
vergunning is door het 
Cuypersgenootschap, de Bond 
Heemschut en door de Vereniging 
Promotie Westelijke Tuinsteden 
(ProWest) bezwaar gemaakt. Bij 
besluit van 15 oktober werden de 
bezwaren ongegrond verklaard. 
Tegen het bestreden besluit is daarna 
beroep ingesteld bij de Rechtbank 
Amsterdam. De behandeling van het 
beroep vond plaats op 22 oktober 
2014; de uitspraak van de rechtbank 
liet op zich wachten tot 14 januari 
2015. Een mogelijkheid om in hoger 
beroep te gaan is er echter niet: direct 
na de uitspraak van de Rechtbank 
Amsterdam is de Protestantse Kerk 
Amsterdam (PKA) begonnen met de 
sloop van de achterbouw. Punt van 
discussie was of deze ingreep vanuit 
het belang van het monument 
toelaatbaar was. Immers, op grond 
van artikel 2.15 van de WABO is 
voor de vergunningverlening de 
maatstaf opgenomen dat een 
vergunning slechts kan worden 
verleend indien het belang van de 
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gemeentelijke monumentenzorg zich 
daartegen niet verzet. Bureau 
Monumenten & Archeologie van de 
gemeente Amsterdam achtte de 
sloop van een gedeelte van de kerk 
in meerdere opzichten een 
aantasting van de monumentale 
waarden daarvan. Het 
Cuypersgenootschap (en de andere 
bezwaarmakers) sloten zich daar bij 
aan. De Commissie voor Welstand 
en Monumenten (CWM) en het 
Dagelijks Bestuur van Stadsdeel 
Nieuw‐West waren echter van 
mening dat de aantasting acceptabel 
is. CWM achtte het bovendien niet 
haar taak “om ten koste van alles de 
monumentale waarden vast te 
houden, maar een zorgvuldige 

afweging te maken tussen behoud 
van deze waarden en het mogelijk 
maken van nieuwe ontwikkelingen 
die kunnen bijdragen aan behoud 
van het monument als geheel”. Dat 
de inmiddels gesloopte achterbouw 
ook een andere bestemming en dus 
een rol in behoud van het monument 
had kunnen krijgen speelde geen 
enkele rol. Opmerkelijk is bovendien 
de redeneertrant die door CWM in 
de onderbouwing van haar positieve 
advies gevolgd werd. De 
nieuwbouwtoren tegen de 
achterzijde van de kerk vormt geen 
aantasting van de alzijdigheid van 
de kerk, want een 
nieuwbouwcomplex van vier lagen 
dat achter de kerk in aanbouw is,  

 

 
De Ark na sloop van de achterzijde, 16 januari 2015. Foto: Erik Swierstra. 
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aan de overzijde van de 
Tourniairestraat, moest reeds als 
aantasting van het kerkgebouw 
beschouwd worden. Sloop van een 
gedeelte van de kerk en een nieuwe 
aanbouw van vier lagen direct tegen 
de kerk aan zijn daarom te 
verdedigen. Met dit argument op 
zak kan ieder monument in een 
stedelijke omgeving wel gesloopt 
worden! Hoe het ook zij: de zaak is 
verloren, het monument gedeeltelijk 
afgebroken. Volgend jaar kan 
iedereen met eigen ogen 
aanschouwen of CWM en Stadsdeel 
inderdaad gelijk hebben gehad. 
 
Korte berichten 
 
  Norman Vervat 
 
Zuiderziekenhuis Rotterdam voorlopig 
gered 
Het Rotterdamse Zuiderziekenhuis 
wordt voorlopig niet gesloopt. Het 
ziekenhuiscomplex uit het 
interbellum, gelegen naast Tuindorp 
Vreewijk, is enige tijd geleden 
gekocht door een 
projectontwikkelaar met als doel 
sloop. Begin 2014 heeft het 
Cuypersgenootschap de gemeente 
Rotterdam verzocht om het 
bijzondere complex van architect Ad 
van der Steur te beschermen als 
gemeentelijk monument. Hoewel de 
monumentencommissie van 
Rotterdam positief heeft geadviseerd 
is vervolgens door het College 

besloten om het ziekenhuis niet aan 
te wijzen. Men wilde de 
projectontwikkelaar niet in de weg 
zitten. Dit riep veel vragen op vanuit 
de raad. Veel raadsfracties zijn van 
mening dat sloop onwenselijk is en 
gekeken moet worden naar 
herbestemming. Als gevolg van de 
raadsbehandeling van het 
onderwerp zijn vervolgens de 
gemeente, de betrokken 
ontwikkelaar, BOEi en Stadsherstel 
Rotterdam met elkaar in gesprek 
gegaan. BOEi en Stadsherstel zien 
mogelijkheden voor hergebruik. 
Afgesproken is dat deze organisaties 
6 maanden de tijd krijgen om de 
mogelijkheden van herbestemming 
aan te tonen. Is het 
onderzoeksresultaat positief, dan 
blijft het ziekenhuis behouden en 
mag de projectontwikkelaar in de 
omgeving van het gebouw nieuwe 
woningen bouwen. Positief aan de 
hele discussie is dat het gemeentelijk 
monumentenbeleid en het 
hergebruik van cultureel erfgoed nu 
weer duidelijk op de politieke 
agenda staan. 
 
MTS Hengelo blijft behouden 
Na inspraak van onder andere 
Heemschut en het 
Cuypersgenootschap heeft de 
gemeenteraad van Hengelo 
(Overijssel) besloten om de 
voormalige Hofstede MTS aan het 
Industrieplein niet aan te tasten. Het 
College van B en W had voorgesteld 
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om minder bruikbare delen van dit 
bijzondere naoorlogse schoolgebouw 
te laten slopen. Daarmee zou een 
voor Hengelo zeer bijzonder 
voorbeeld van naoorlogse 
modernistische architectuur worden 

aangetast. De erfgoedorganisaties 
zijn blij met het besluit van de raad. 
Volgende (en noodzakelijke) stap is 
de herbestemming en de 
bescherming van de nu te behouden 
delen van het schoolgebouw. 

 

 
De MTS in Hengelo. 
 
Hilversumse villa wordt rijksmonument 
De villa ʹHenriëtteʹ aan de 
Schuttersweg te Hilversum is een 
voorbeeld van een vergeten 
Rijksmonument. Iets na het jaar 2000 
is door de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg (sinds 2009: 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, RCE) de 
aanwijzingsprocedure voor het pand 
gestart. Kort daarna is de procedure 
om onduidelijke redenen stil komen 
te liggen. Zowel de Rijksdienst als de 
gemeente leken de villa vergeten te 
zijn. Het gevolg was dat ca. 10 jaar 
na de start van de 
aanwijzingsprocedure deze villa van 
de hand van A.L. en J.G. Van Gendt 

nog steeds geen Rijksmonument 
was. Na een melding door het 
Cuypersgenootschap is de RCE 
gestart met een onderzoek naar de 
gang van zaken. Vervolgens is in 
2014 de aanwijzingsprocedure 
alsnog afgerond. Het 
Cuypersgenootschap is sinds begin 
2015 met de RCE in gesprek over 
vergelijkbare gevallen elders in 
Nederland. Op blz. 18 kunt u een 
uitgebreider verhaal van Melchior 
Meihuizen over deze bijzondere villa 
vinden. 
 
 



 18

Gemeente Alphen aan den Rijn moet 
monumentenprocedures nog een keer 
doen 
In mei 2012 heeft de Bond 
Heemschut, gesteund door het 
Cuypersgenootschap, de voormalige 
gemeente Boskoop verzocht om een 
groep historische panden aan te 
wijzen tot gemeentelijk monument. 
Voor 8 panden heeft de gemeente 
vervolgens besloten om niet tot 
aanwijzing over te gaan omdat de 
eigenaren aanwijzing tot monument 
niet zien zitten. De 
erfgoedverenigingen hebben dit met 
succes aangevochten bij de 
rechtbank te Den Haag.  
Begin december 2014 is er uitspraak 
gedaan. De rechtbank is van mening 
dat de gemeente haar huiswerk niet 
goed heeft gedaan. Er heeft geen 
zorgvuldige belangenafweging 
plaatsgevonden. Zonder dit goed te 
onderbouwen heeft de gemeente 
gekozen voor het particuliere belang 
van de eigenaren, terwijl bij de 
aanwijzing van monumenten het 
algemene belang, het behoud van 
cultureel erfgoed, veel zwaarder 
dient te wegen. Slechts één van de 
eigenaren heeft een duidelijk 
zwaarwegend belang om tegen 
aanwijzing te zijn. Naar aanleiding 
van de uitspraak dient de gemeente 
7 monumentenprocedures nog een 
keer over te doen. Aangenomen mag 
worden dat de gemeente Alphen aan 
den Rijn op basis van de uitspraak 
van de rechtbank alsnog zal kiezen 
voor bescherming van de 

aangevraagde monumenten. Tevens 
verwachten wij dat de bevindingen 
van de rechtbank richtinggevend 
zullen zijn voor de overige 
monumentenprocedures die nog 
lopen en de verdere ontwikkeling 
van het monumentenbeleid van deze 
fusiegemeente. 
 
Villa Henriëtte, een Hilversumse 
villa met historie 
 
  Melchior Meihuizen 
 
De ʹVilla Henriëtteʹ kreeg vanaf de 
dertiger jaren van de vorige eeuw  in 
Nederland ʹlandelijke bekendheidʹ 
als kantoorgebouw van de NCRV. 
Het huis was in 1896 in opdracht van 
de Amsterdamse commissionair in 
effecten J. ter Meulen jr., onder 
architectuur van de bekende 
Amsterdamse architecten, vader en 
zoon A.L. (1835‐1901) en J.G. van 
Gendt (1866‐1925) als zomerhuis 
gebouwd. Het pand werd gesitueerd 
op het Hilversumse Susannapark, 
waar Ter Meulen een financieel 
belang in had en vernoemd naar 
diens vrouw. Ter Meulen en van 
Gendt kenden elkaar uit Amsterdam, 
waar A.L. zich in 1874 als zelfstandig 
architect gevestigd had en in 1886 
voor Ter Meulen het pand 
Herengracht 248 had verbouwd. Als 
architect ontwierp van Gendt in 
Amsterdam een aantal 
gezichtsbepalende gebouwen, 
waaronder de Hollandse Manege, de 
winkelpassage aan de Raadhuis‐ 
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Villa Henriëtte, Schuttersweg 8 (Susannapark 8)/Bergweg, 1217 PZ Hilversum. De 
oorspronkelijke entree was in de toren gesitueerd (Foto’s Melchior Meihuizen). 
 
straat, het Concertgebouw en samen 
met P.J.H. Cuypers (1827‐1921) het 
Centraal Station. Het park om de 
villa zou zijn aangelegd door de 
tuinarchitect H. Copijn (1842‐1923) 
uit Groenekan.  
 
Op 10 juni 1874 werd Hilversum op 
de ʹOosterspoorwegʹ aangesloten en 
als woonplaats voor forensen uit 
Amsterdam bereikbaar. Teneinde 
villabouw in het dorp te stimuleren 
werden villaparken, zoals het 
Susannapark (ca. 5 ha.) door 
burgerlijke maatschappen 
ontwikkeld. Het Susannapark was 
aan de zuidwest rand van het dorp 
op de westelijke helling van de 
Boomberg gesitueerd en was in 

vergelijking met andere ‘parken’, 
zoals het ʹNimrodparkʹ (ca. 22 ha.) en 
het ʹKannesheuvelparkʹ (ca. 28 ha.) 
relatief klein van omvang. Het had 
een Y‐vormig stratenplan met tien 
meter brede wegen, die omzoomd 
werden door linden en platanen en 
een ‘fonteinbeeld’ op de driesprong. 
De geringe belangstelling voor het 
park veranderde pas in1893 toen 
tussen het park en het station 
Hilversum (A.L. van Gendt), een 
paardentram ging rijden. In 1895 
achtte men daarom de tijd rijp om 
zeven kavels op het Susannapark te 
veilen. Op de veiling van 17 
augustus van dat jaar kocht Ter 
Meulen jr., die voor tien procent 
aandeelhouder van de maatschap 
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was, via een stroman zes kavels ter 
grootte van 1 hectare, 63 are en 10 
centiare voor een koopsom van fl. 
19.082,70, ergo fl.1,17 per vierkante 
meter. Vier kavels waren aan de 
noordzijde van de Bergweg op de 
hoek met Bussumergrindweg 
gesitueerd, twee aan de zuidzijde op 
de hoek met de Schuttersweg. In 
opdracht van Ter Meulen jr. werden 
op de vier kavels ten noorden van de 
Bergweg de ‘Villa Henriëtte’ onder 
architectuur van A.L. van Gendt 
gebouwd (1896) en op de twee 
kavels ten zuiden van de Bergweg 
het koetshuis met dubbele woning 
onder architectuur van E. Verschuyl 
(1906). De Villa Henriëtte was als 
zomerhuis in de vorm van een 
vrijstaande stadse vakwerkvilla in 
eclectische stijl met elementen 
ontleend aan de chaletstijl 
ontworpen. Dit kenmerkte zich door 
veel erkers, balkons, serres, loggiaʹs 
en verandaʹs, die bij stedelingen die 
van de natuur wilden genieten goed 
aansloegen. In alle gevels zijn 
vakwerkconstructies aangebracht, 

die zijn samengesteld uit houten 
stijlen en regels, opgevuld met rood 
metselwerk en gedecoreerd met 
geelkleurige, in IJsselsteen 
uitgevoerde geometrische motieven. 
De gevels hebben een asymmetrische 
indeling en worden horizontaal 
geleed door een hardstenen plint en 
een niet geheel rondlopende 
cordonlijst. De oorspronkelijke 
kleurstelling van de kozijnen en het 
houtwerk was vrolijk met de nadruk 
op oranje, roze en olijfgroen. De 
hoofdvorm van dit soort villa’s 
bestaat gemeenlijk uit twee 
rechthoekige bouwvolumes, die 
sterk verticaal gericht zijn en 
afgesloten worden door zadeldaken. 
Het interieur van dit type huizen 
wordt gekenmerkt door een grote 
centrale hal waar de ‘representatieve 
vertrekken’ op aansluiten, een idee 
dat was ontleend aan de Engelse 
landhuisarchitectuur. Voorts heeft 
een verkennend kleurenonderzoek 
uitgewezen dat de kleurstelling in 
het interieur zondermeer vrolijk 
genoemd kan worden.

                                           
Toegepaste geometrische motieven in de vakwerkconstructies. 
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In 1914, twee jaar voor zijn dood, 
verkocht Ter Meulen jr. zijn 
Hilversumse zomerverblijf aan Pieter 
Reineke, directeur en zoon van de 
oprichter van de HVA 
(Handelsvereeniging Amsterdam). 
De familie Reineke ging de villa 
permanent bewonen en doopte haar 
om tot ‘Roemah Oedjoeng’ (Maleis 
voor hoekhuis). Naast een 
tennisbaan en een croquetveld 
werden door de nieuwe eigenaar 
tussen 1916 en 1923 in het park een 
schuur, een tuinhuis en een oranjerie 
gebouwd. Toen de familie Reineke in 
1934 naar Wassenaar verhuisde, 
werd ‘Roemah Oedjoeng’ met erf, 
ondergrond en opstallen voor fl. 
43.000,‐‐ aan de NCRV verkocht, 
waarmee aan de particulier 
bewoning van ‘Roemah Oedjoeng’ 
voor altijd een einde kwam.  
Om de villa voor haar nieuwe 
(gedeeltelijk tijdelijke) bestemming 
geschikt te maken werd onder 
architectuur van H. van der Veen de 
oorspronkelijke entree in de 
zuidgevel dichtgezet en naar de 
noordgevel verplaatst. Tevens werd 
naast de villa een nieuw 
studiogebouw (1938‐1941, H. van der 
Veen) met fietsenstalling en 
ondergrondse verbindingsgang naar 
de villa gebouwd. Hiervoor moesten 
het croquetveld, de tennisbaan, de 
schuur, het tuinhuis en de oranjerie 
wijken. Vanaf de oplevering in 1941 
fungeerde de villa tot 1974 
uitsluitend nog als (directie)kantoor 
van de NCRV. Van 1974 tot 2000  

heeft het pand als kantoorgebouw 
binnen het omroepbestel diverse 
functies bekleed, zoals ‘Media‐
academie Santhagen’ en ʹAKN‐
gebouw’(AVRO, KRO en NRV).  
 

 
Gerestaureerd glas‐in‐loodraam in het 
trappenhuis, ontworpen door A D. N. van 
Gendt. 
 
Hiervoor werd het pand wederom 
een aantal keren inpandig verbouwd 
en aangepast. In 1999 zijn de villa en 
het aangrenzend studiogebouw door 
de NCRV aan de heer E.M.A. van 
Wilsum verkocht, waarna beide 
onder architectuur van het 
‘Architectenburo Verlaan & 
Bouwstra’ uit Vianen grondig zijn 
gerenoveerd. De opdracht voor de 
villa luidde: ‘het restaureren van het 
casco en het aanpassen, schilderen 
en herinrichten van het interieur ten 
behoeve van de voortzetting van het 
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gebruik als kantoorruimteʹ. Rond de 
eeuwwisseling (2000) was het pand 
ook in beeld als kandidaat voor de 
rijksmonumentenlijst. Tot 
bescherming kwam het toen niet. De 
procedure werd gestart, maar nooit 
afgerond. Een bouwhistorisch 
onderzoek, aangevuld met een 
waardestelling en een 

waardestellingsrepresentatie‐
tekening, heeft in 2013 de grote 
waarde van het pand bevestigd. 
Daarna is dankzij een lobby van het 
Cuypersgenootschap door de RCE 
besloten om de procedure weer op te 
starten en het pand definitief aan te 
wijzen als rijksmonument. 

 

 
Eén van de gereconstrueerde 
decoratiemotieven in de hal. 

  Een tijdens het verkennend 
kleuronderzoek teruggevonden florale 
decoratiemotief in de centrale hal 

 
Cuyperskerk met lange adem! 
Restauratie van de polychromie van 
de Walburgiskerk in Netterden. 
 

Aafje Bouwhuis en Nanon 
Journée 

 
De neogotiek kenmerkt zich door 
kleurrijke interieurs met veel 
sjabloon en ander decoratief 
schilderwerk. Vaak met een warme 

donkere basis vanaf de vloer en naar 
boven toe, de hemel, steeds lichter en 
luchtiger sferen. Met in de gewelven 
weelderig rankwerk, als in het 
paradijs. 
De Walburgiskerk in het kleine 
dorpje Netterden illustreert deze 
gedachte sinds 2014 weer volledig. 
Pierre Cuypers heeft deze kerk 
gebouwd in 1875‐1876, op de 
fundamenten van zowel romaanse 



 23

als gotische resten. Vanaf 1840 lagen 
er plannen vanuit de parochie om de 
gotische kerk, met nog tufstenen 
romaanse resten in de toren, te 
verbouwen tot een grotere kerk. 
Vermoedelijk was er ook sprake van 
een eventuele sloop van het gebouw. 
Het schijnt dat Pierre Cuypers, 
gedreven door deze geruchten, uit 
eigen beweging naar Netterden is 
gekomen om het parochiebestuur 
ervan de overtuigen de kerk niet te 
slopen, maar te restaureren en uit te 
breiden*. Of hij naar Netterden 
kwam als ‘monumentenzorger’ of als 
architect die een opdracht in de 
wacht probeerde te slepen weten we 
niet. Wat we wel weten is dat hij 
uiteindelijk de opdracht tot 
restauratie en uitbreiding heeft 
aangenomen. 
Pierre Cuypers was een harde 
werker: tegelijkertijd met de bouw 
van deze kerk werden er ook andere 
kerken gebouwd, bijvoorbeeld de 
Ewaldenkerk in Druten. In 1876, het 
jaar dat deze kerk voltooid werd 
begon men ook aan de bouw van het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Wij 
vermoeden dat er, tegelijkertijd met 
de afronding van de bouw van deze 
kerk, ook veel van zijn aandacht bij 
de voorbereiding van dit bijzondere 
project lag. Maar toch wordt er over 
Pierre Cuypers gezegd dat elke 
sjabloon die gemaakt werd door zijn 
atelier door hem goedgekeurd of 
gecorrigeerd werd.  
In het plan van Pierre Cuypers bleef 
de historische kern gespaard. Het 

gebouw werd wel behoorlijk onder 
handen genomen en onder andere 
uitgebreid met zijbeuken. Het oude 
muurwerk werd binnen voorzien 
van een halfsteense wand zodat het 
aansloot bij de nieuwe delen. Zo 
ontstond er een goede basis voor 
gladde bepleistering waarop verfijnd 
decoratiewerk aangebracht kon 
worden. Het decoratieconcept van 
de Walburgiskerk kenmerkt zich 
door een warm rode basis van 
geschilderde schijnblokken. Naar 
boven toe wordt er ‘doorgebouwd’ 
met blokken in mergelkleur met rode 
schijnvoegen. Okerkleurige ribben 
voeren het muurwerk naar de 
helderwitte gewelfvelden waar rond 
de sluitstenen bloemrankwerk met 
een afwisselend patroon van rood en 
groen geschilderd is. De rode basis 
met daarboven de mergelkleur 
wordt gescheiden door een 
donkergroene afzaat. Het 
donkergroen loopt door naar boven 
via de raamtraceringen.  
Naast deze ‘roodgroene‐mergel’ 
basis zijn er ook decoratieve accenten 
aangebracht. Rijk gedecoreerde 
delen op belangrijke plekken als de 
triomfboog, kleden achter de altaren 
en heiligenbeelden, kantelaven en 
het fries in het torenportaal.  
Bijzonder zijn de muurschilderingen 
boven de scheibogen in het schip, 
geschilderd door vader (Jos.) en zoon 
(J.) Lücker uit Roermond (atelier 
Cuypers).  
Deze 11 taferelen zijn aangebracht in 
1882, zeven jaar na aanvang van de 
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bouw. Ze verbeelden de 
tegenstellingen tussen goed en 
kwaad, met in elk travee goed 
tegenover kwaad. In de 
voorstellingen komen ook 
onderdelen uit de polychromie van 
de kerk terug. Bijvoorbeeld de 
mergelblokken met rode 
schijnvoegen. 
De neogotische bouwperiode 
kenmerkt zich helaas ook door zijn 
bouwkundige kwetsbaarheid. In veel 
gebouwen uit die tijd werden 
nieuwe materialen verwerkt zoals 
gietijzer en hardere/nieuwere 
mortels voor het metsel en 
pleisterwerk. Zo had deze kerk ook 
last van lekkende zijbeuken.  

Maar niet alleen bouwkundige 
bedreigingen lagen op de loer. De 
Tweede Wereldoorlog, met daarbij 
een locatie praktisch op de Duitse 
grens heeft veel schade opgeleverd. 
Na de oorlog heeft er een grote 
opknapbeurt plaatsgevonden. De 
ramen en wanden van de zijbeuken 
waren grotendeels kapotgeschoten 
waardoor er veel pleisterwerk is 
vervangen.  
In deze wederopbouwperiode 
hebben dorpsschilders Richard en Jo 
Kapelle (vader en zoon) in etappes 
bijna al het rankwerk in de gewelven 
en ook de taferelen van vader en 
zoon Lücker (1882) bijgewerkt. 
Tijdens deze werkzaamheden werd 

 

Tafereel ‘dwaze maagden met gedoofde lantaarns voor gesloten deur’ in een decor van 
mergelkleurige blokken met rode schijnvoegen. 
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de polychromie van het interieur 
sterk vereenvoudigd. Het rankwerk 
met de taferelen bleven intact en 
werden bijgewerkt. Maar al het 
overige decoratieve werk werd egaal 
overschilderd in verschillende lichte 
nuances. In de jaren daarna kwam er 
af en toe een laagje verf bij, vooral op 
de onderste drie meter. Ook werden 
er in de jaren ‘70 pogingen gedaan 
om de oorspronkelijke polychromie 
te reconstrueren. Dit werd in twee 
traveeën uitgevoerd door een 
schildersbedrijf onder begeleiding 
van de RDMZ (sinds 2009 RCE, red). 
Het was mede een proef om te 
bepalen hoeveel tijd en geld de 
werkzaamheden in beslag zouden 
nemen bij een totale restauratie**.  
 
Ondertussen op de steigers in 2013. 
Het plan was het complete 
decoratieve plan van Pierre Cuypers 
in kaart te brengen/bloot te leggen en 
te restaureren of reconstrueren. 
Hiervoor was al een goede basis 
gelegd tijdens het vooronderzoek in 
2009***. Na een speurtocht langs 
archieven van onder andere de RCE 
in Amersfoort, het NAi (thans het 
Nieuwe Instituut, red) in Rotterdam 
en het ‘Cuypershuis’ in Roermond 
troffen we geen bruikbare informatie 
over de polychromie in de 
Walburgiskerk van Netterden aan. 
We moesten het dus doen met wat 
het gebouw zelf prijsgaf. Door 
natuurlijk verval zoals afbladdering 
van latere verflagen kwamen er al 

veel aanwijzingen boven drijven. 
Bepaalde delen lieten zich heel 
makkelijk blootleggen zoals een 
kleedschildering achter ‘de zittende 
Jezus’ of het fries in het torenportaal. 
Op sommige plekken bleek het 
originele decoratiewerk zo slecht dat 
we om een sjabloon te reconstrueren 
allerlei kleine delen aan elkaar 
moesten plakken.  
Dan hadden we het naoorlogse werk 
van dorpsschilders Richard en Jo 
Kapelle; onder andere 
overschilderingen en reconstructies 
van het rankwerk in de gewelven. 
Het bevond zich nog in goede staat. 
Proeven wezen uit dat het 
verwijderen van deze laag zwaar 
beschadigd rankwerk van Cuypers 
aan het daglicht zou brengen. Een 
situatie waar dan waarschijnlijk weer 
veel nieuw reconstructiewerk aan 
toegevoegd zou moeten worden. 
Daarom is besloten om de 
naoorlogse overschildering in tact te 
laten en zo de gelaagdheid in de 
geschiedenis te respecteren.  
Vanaf een afstand lijkt het in balans 
en benaderen de overschilderingen 
het werk van Cuypers atelier 
nauwkeurig qua beeld. Van dichtbij 
zie je toch een handschriftverschil in 
de details.  
Bijvoorbeeld de bloemen van 
Cuypers zijn volgens de “regels” van 
de neogotiek veel grafischer dan het 
‘dorpsschilderswerk’. Al kenmerkt 
het atelier van Cuypers zich juist 
door meer zwierige penseelstreken  
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dan andere ateliers uit die tijd. Pierre 
Cuypers ging voor zijn schetsen ook 
letterlijk terug naar de natuur! Vader 
en zoon Kapelle hadden als 
naoorlogse dorpsschilders veel meer 
een vrije schildershand. Ook is hun 
kleurgebruik iets soberder gekozen, 
met soms een paar felle uitschieters.  
In de gewelven van de zuidbeuk 
verkeerde het onderliggende 
originele rankwerk van Cuypers 
soms in betere conditie en zijn er 
verschillende bloemen blootgelegd. 
De meeldraden aan de bloemen zijn 
in alle gewelven blootgelegd en 
overschilderd. Elke meeldraad bleek 
uniek. Er was niet gewerkt met een 
sjabloon. 
 

 
Cuypersbloem, met meeldraden en rode 
balletjes blootgelegd en sleets, al een paar 
draden gereconstrueerd. 
 
Naast het verwijderen van een 

enorme roet en vuil laag van het 
oppervlak stond er nόg een grote 
verwijderingsactie op het 
programma. Het opgaand 
muurwerk van twee traveeën was 
volledig voorzien van een plastic 
structuurverflaag (granol). Deze laag 
was aangebracht voorafgaand aan 
een reconstructiepoging van de 
polychromie in de jaren ’70. 
Waarschijnlijk goed bedoeld om alle 
oneffenheden van een beschadigde 
ondergrond te camoufleren. 
Technisch gezien een regelrechte 
ramp. De laag laat absoluut geen 
vocht door, terwijl voor het behoud 
van het gebouw het metselwerk met 
het pleisterwerk en de verflaag 
moeten kunnen ademen. De 
structuurverflaag moest eraf! Tijdens 
het verwijderen van deze laag bleek 
ook dat de pleisterlaag eronder 
onnodig veel schade had opgelopen. 
Na het conserveren en in kaart 
brengen van het historische 
materiaal was de volgende stap: 
reconstructie van het oorspronkelijk 
decoratieconcept. Er is gekozen om 
hierin tot het uiterste te gaan. De 
onderliggende gedachte is dat in 
principe elke bies bijdraagt aan de 
beleving van het grote geheel. 
Vereenvoudiging van de 
polychromie betekent afbraak van 
het gesamtkunstwerk. Een okergeel 
rib is heel anders van kleur als het 
niet om de 40 centimeter 
onderbroken wordt door een witte 
voeg met 2 rode biezen er omheen.  
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Het eventueel ontbreken van witte 
biezen op de donkergroene 
raamtraceringen zou een 
onevenwichtig beeld geven naast de 
rode schijnvoegen op het 
mergelkleurige omliggende 
muurwerk. Ook qua kleurgebruik is 
er zo goed als mogelijk geprobeerd 
de oorspronkelijke kleurstelling van 
Cuypers te benaderen. 
Er is met een team van freelance 
restauratoren en decoratieschilders 
in heel 2013 en een deel van 2014 
gewerkt aan het realiseren van dit 
plan. Er zijn veel kleuren gemengd 
en kleurvlakken opgezet. Er werden 
duizenden biezen getrokken, 
sjablonen gemaakt en decoraties 
getamponneerd of geschilderd. 
Het resultaat is een mengeling van 
oorspronkelijke decoraties en 
kleurstellingen van het atelier van 
Pierre Cuypers, naoorlogse 
overschilderingen en reconstructies 
van 2013‐2014. Het gebouw ademt 
nu weer de neogotiek uit, met een 
zichtbaar duidelijke Cuyperssfeer. 
Een kerk die we nog een lange adem 
toewensen te midden van de recente 
ontwikkelingen op het gebied van 
kerksluitingen. 
 
Bronnen: 
*’Het Kerspel en Gemeente 
Netterden’, W.J. Winands , 
Megchelen, 11/1976 
**RCE interne nota/aantekeningen 
1978 en 1979 + 19/10/1999, H.H.J. 
Kurvers 

***Vooronderzoek en restauratieplan 
2009, uitgevoerd door Bouwhuis en 
Journee, info@bouwhuisjournee.nl/ 
www.bouwhuisjournee.nl  
 

 
Dorpsschilderbloem, zwaar vervuild en 
grenzend aan verwoest pleisterwerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 28

 
Kerk na restauratie, kijkend naar torenportaal (foto’s: Bouwhuis/Journée, 2014). 
 


