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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: G. Vermeer, 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: Albumblad J.Th.J. Cuypers voor het niet-gepubliceerde album voor Jan Stuyt en Louise Barozzi, 1928. Zie boekrecensie bladzijde 21.  
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Inhoud  Redactioneel                                         4 Najaarsexcursie Achterhoek              4 Excursie Havenstraat Amsterdam    7 Korte berichten                                    7 Korte samenvatting jaarverslag vereniging en stichting Cuypersgenootschap 2014                 9 De Sint-Laurentiuskerk in Weesp, een werk van arch. Th. Asseler       14 Nieuwe uitgaven                               21  Redactioneel   Herman Wesselink  Voor u ligt het derde nummer van het Cuypersbulletin 2015. In dit nummer wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke zaken. Ten eerste vindt onze aanstaande najaarsexcursie plaats op zaterdag 24 oktober a.s. Wij gaan een bezoek brengen aan de Achterhoek. Op het programma staan onder andere de 

gerestaureerde Cuyperskerk in Netterden en de DRU-fabriek in Ulft. Meer informatie over de excursie vindt u onderaan deze pagina. Vervolgens kunnen wij u de verheugende mededeling doen dat er in oktober weer een jaarboek verschijnt. Dit jaarboek gaat over religieuze architectuur in de negentiende- en twintigste eeuw. Een aantal van u heeft aan het boek een bijdrage geleverd en daarvoor zijn wij u zeer erkentelijk. Wij zijn benieuwd naar de inhoud. Verder bevat dit nummer van het bulletin het vervolg en slot van het artikel van Gerrit Vermeer over de St. Laurentiuskerk in Weesp. Behalve veel aandacht voor de kerken zijn er ook enkele succesvolle acties te melden, waaronder het definitieve behoud en de herontwikkeling van het Zuiderzeeziekenhuis in Rotterdam. Wij wensen u veel leesplezier en wellicht tot ziens op onze najaarsexcursie!  Najaarsexcursie en Algemene Ledenvergadering Achterhoek, zaterdag 24 oktober 2015 
De najaarsexcursie zal op zaterdag 24 oktober plaatsvinden in de Gelderse Achterhoek. We starten ’s morgens in de Oude IJsselstreek vanuit Doetinchem en rijden ’s middags naar Winterswijk. Het is een bijzondere regio waar we niet vaak zijn geweest. De Oude IJsselstreek was eeuwenlang een welvarend gebied vanwege de ijzerindustrie. We hebben voor u een veelzijdig programma opgezet. Het programma en de tijden luiden als volgt (onder voorbehoud): 
10.30: vertrek per bus vanaf NS-station Doetinchem. 10.45: bezichtiging St. Walburgiskerk in Netterden. De St. Walburgiskerk is 
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van oorsprong een middeleeuwse kerk die in 1876 ingrijpend werd verbouwd door Pierre Cuypers. Hij transformeerde de zwaar vervallen éénbeukige gotische kerk tot een driebeukige pseudobasiliek in neogotische trant. Cuypers verzorgde ook de aankleding van het interieur. Een jaar geleden werd de langlopende restauratie feestelijk afgerond (zie CB 2014-2 en CB 2014-3/4). Wij krijgen de zeldzame kans om dit bijzondere Cuypersmonument dat niet lang meer als kerk in gebruik zal zijn te bezichtigen. In de kerk krijgen we een rondleiding. 12.00: bezichtiging cultuurfabriek DRU in Ulft. De voormalige ijzergieterij DRU is één van de oudste industriële complexen van Nederland. In 1754 werd de eerste ijzerhut opgericht, die tevens één van de eerste hoogovens was. Aanvankelijk had het bedrijf weinig succes maar twee Duitse industriëlen, de heren Diepenbrock en Reigers, brachten daarin vanaf eind 18e eeuw verandering. Onder hun leiding werd het bedrijf succesvol en naar hen werd de fabriek genoemd. De fabriek beleefde haar grootste bloei gedurende de naoorlogse jaren van de vorige eeuw. Het bedrijf was gespecialiseerd in fabricage van kachels, haarden, geëmailleerde pannen en badkuipen. In de jaren ’70 zette het definitieve verval in, mede door de opkomst van centrale verwarming waardoor de vraag naar kachels sterk terugliep. Het bedrijf werd opgesplitst en vertrok uiteindelijk in 1999 uit Ulft. Sindsdien stond de oude fabriek leeg. Het fabrieksterrein werd deels herontwikkeld voor woningbouw en de overgebleven fabrieksgebouwen zijn nu beschermd. In de afgelopen tien jaar zijn deze door de industrieel erfgoedontwikkelaar Boei herontwikkeld tot de huidige cultuurfabriek. 12.45: lunch en aansluitend een korte ledenvergadering. De agenda voor deze vergadering is als losse bijlage bij het Cuypersbulletin gevoegd. 14.15: vertrek naar Winterswijk. 14.45: bezichtiging Strandbad. Het Strandbad bij Winterswijk werd in 1933 aangelegd, als werklozenproject tijdens de crisisjaren. In 1953 werd het zwembad verbouwd en uitgebreid. In de loop der decennia werd de kwaliteit van het zwemwater te slecht vanwege een nabijgelegen beek, waardoor het bad in 2001 worden moest gesloten. Het zwembad geldt als één van de zeldzame overgebleven openluchtzwembaden uit de vooroorlogse tijd en is daarom in 2005 op de rijksmonumentenlijst geplaatst. In de periode 2009-2011 vond een grote restauratie plaats. 15.30: vertrek naar Doetinchem. Onderweg passeren we in Winterswijk de voormalige Tricot-fabriek (vanaf 1888, G. & A. Beltman), het voormalige postkantoor (1936-1938, ir. G.C. Bremer) en het voormalige raadhuis (1937-1939, A.A. Kok). 
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16.00: bezichtiging r.-k. kerk O.L.V. ten Hemelopneming in Doetinchem (onder voorbehoud). De kerk uit 1932 staat in de gelijktijdig gebouwde uitbreidingswijk De Pas en verving een neogotische kerk van architect H.J. Wennekers in de binnenstad, die te klein was geworden voor de groeiende parochie. De driebeukige basilicale kruiskerk, één van de belangrijkste werken van architect H.W. Valk (1886-1973), heeft een zogenaamde christocentrische vorm, kenmerkend voor diens kerken. Het altaar staat in de viering onder een oprijzende vieringtoren. Een ander kenmerk van Valk’s bouwkunst zijn de handgevormde zg. kloostermoppen, waarmee ook deze kerk werd opgetrokken. 17.00: aankomst bij NS-station Doetinchem en einde excursie.  De kosten van de excursie bedragen € 39,00 per persoon. Wilt u aan de excursie deelnemen, dan wordt u verzocht u aan te melden bij penningmeester Jan Dekkers, Hogestraat 20 6651 BL Druten. Telefoon: 0487-512482 E-mail: jgwrdekkers@outlook.com. U wordt verzocht gelijktijdig het bedrag over te maken op rekeningnummer NL26INGB0004835002 ten name van 

Cuypersgenootschap te Druten o.v.v. “najaarsexcursie 2015”. Na afloop van de excursie vindt een diner plaats op een nog nader te bepalen locatie in Doetinchem. Indien u aan dit diner wilt deelnemen, betaalt u € 30,00 extra. Bij deelname aan het diner gaarne aanmelden bij Jan Dekkers onder gelijktijdige overmaking van het bedrag.  Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van het Cuypersgenootschap, op zaterdag 24 oktober 2015, locatie DRU Cultuurfabriek te Ulft 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag van de vergadering d.d. 5 juni 2015 te Katwijk aan Zee 4. Vaststelling begroting 2016 5. Verslag Werkgroep toekomst en ledenwerving Cuypersgenootschap 6. Wat verder ter tafel komt 7. Rondvraag 8. Sluiting  De bijbehorende stukken worden na aanmelding per mail nagezonden en bij de vergadering uitgedeeld.  Prof.dr. V.V. Stissi, voorzitter L.W. Dubbelaar, secretaris 
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Najaarsexcursie werkgroep Amsterdam, vrijdag 23 oktober 2015  De najaarsexcursie van de werkgroep Amsterdam zal op vrijdag 23 oktober plaatsvinden. Het hoofddoel van de excursie is het voormalige Huis van Bewaring II, Havenstraat 6 te Amsterdam. Na het bezoek aan het gebouw wordt ook stilgestaan bij enkele bijzondere gebouwen in de directe omgeving. De excursie o.l.v. gids Alex Hendriksen duurt ca. 2 uur. Begintijd: 14.45 u., verzamelen voor de ingang van het gebouw. Voor deze excursie wordt een bijdrage gevraagd van € 7,50 per persoon. Gaarne contant en gepast betalen. Wilt u aan de excursie deelnemen, dan wordt u verzocht u aan te melden bij Alex Hendriksen: alex@architectuurtoursamsterdam.nl  Korte berichten   Norman Vervat  Zuiderziekenhuis Rotterdam behouden  Al eerder hebben wij geschreven over de reddingspoging voor het Rotterdamse Zuiderziekenhuis. Vlak voor de zomervakantie van 2015 werd duidelijk dat dit belangrijke complex uit het interbellum 

definitief behouden blijft. Erfgoed-ontwikkelaar BOEi neemt het ziekenhuis over en rond het complex wordt ruimte gemaakt voor nieuwbouw. In het ziekenhuis komen woningen en een school. De lokale pers heeft veel aandacht geschonken aan deze redding, waarbij ook ruim aandacht was voor de belangrijke rol van het Cuypers-genootschap in de strijd tegen de sloop van het Zuiderziekenhuis.  

 Het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, 2015. Opnamen: J. Molenaar. 
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Gemeente Meppel beschermt Klokkehuis  Na een jarenlange strijd lijkt het Klokkehuis aan de Groenmarkt van Meppel nu toch behouden te blijven. In juli 2015 heeft de gemeente Meppel besloten om het herenhuis te beschermen als gemeentelijk monument. De eerste oproepen aan de gemeente om het negentiende-eeuwse pand te behouden dateren uit 2011. Vele jaren is er weinig gedaan. Een projectontwikkelaar gaf er de voorkeur aan om het pand te slopen en de gemeente wachtte deze ontwikkeling af. Ondertussen raakte het pand zwaar in verval door leegstand en een lekke regenpijp. Begin 2015 werd door het Cuypersgenootschap besloten om de druk op de gemeente op te voeren. Met direct succes, zo blijkt nu. De bescherming van het pand is zeer positief voor de historische binnenstad van Meppel. Het Klokkehuis vormt één van de weinig historische panden aan de ooit zo belangrijke Groenmarkt. Het Cuypersgenootschap blijft het pand volgen. Het is van belang dat het huis gerenoveerd wordt en zorgvuldig wordt ingepast in een nieuwe gevelwand.  Tilburg wijst weer monumenten aan  In de zomer van 2015 heeft de gemeente Tilburg enkele industriële objecten in de Spoorzone, een bijzonder gebied direct achter het 

NS-station, aangewezen tot gemeentelijk monument. Ook heeft de gemeente aangekondigd later dit jaar vier naoorlogse gebouwen in procedure te brengen voor een gemeentelijke monumentenstatus. Deze ontwikkelingen zijn mede het gevolg van een jarenlange lobby van onder andere het Cuypersgenootschap voor een beter monumentenbeleid. Het vorige college van b en w (periode 2010-2014) had de monumentenlijst op slot gedaan. In het nieuwe coalitieakkoord uit 2014 is opgenomen dat er weer ruimte komt voor het aanwijzen van monumenten, wat in de herfst van 2014 bekrachtigd is met een motie van de gemeenteraad. Het Cuypersgenootschap wordt door de gemeente actief betrokken bij de ontwikkeling van de monumentenlijst. Als het goed is volgt er in 2016 wederom een aanwijzingsronde van naoorlogs erfgoed.   Betere bescherming voor het naoorlogs erfgoed van Utrecht  In de afgelopen jaren heeft de gemeente Utrecht samen met o.a. Oud-Utrecht, het Cuypersgenootschap en Heemschut de voorbereidingen getroffen voor een wederopbouwproject. Utrecht had al wel aandacht voor het naoorlogs erfgoed in de stad, er is bijvoorbeeld al zeer veel onderzoek 
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gedaan naar kenmerkende gebouwen en gebieden uit deze periode, maar voor veel gebouwen uit de jaren 1945-1970 ontbrak nog de benodigde bescherming. Als gevolg hiervan zijn in de afgelopen jaren diverse belangrijke gebouwen verminkt of gesloopt. Mede dankzij een lobby van het Cuypersgenootschap zal dat nu veranderen. Niet alleen is er een concreet voorstel opgesteld voor de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst met enige tientallen naoorlogse objecten, ook verschijnt er een publieksbrochure en zullen er diverse activiteiten rondom het thema georganiseerd worden. De bedoeling is dat het onderwerp meer gaat leven en de inwoners van de stad meer oog krijgen voor de kwaliteiten van de naoorlogse stedenbouw en architectuur.  Renovatie gemeentehuis Bussum  In 2016 fuseert Bussum met de buurgemeenten Naarden en Muiden. De organisatie van de nieuwe gemeente zal gevestigd worden in het huidige gemeentehuis van Bussum. Dit gebouw is gerealiseerd naar ontwerp van prof. ir. C. Wegener Sleeswijk en zijn compagnon ir. S.J.S. Wichers. De bouw werd tussen 1958 en 1974 in twee fasen uitgevoerd. Kenmerkend voor het gebouw zijn het strakke gevelbeeld, de grijze natuurstenen gevelbekleding en het bijbehorende 

carillon. Het gemeentehuis is nog geen monument, maar wel een zeer behoudenswaardig voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Vanwege de betrokkenheid bij de monumentenzorg in Bussum is het Cuypersgenootschap uitgenodigd om mee te denken over de renovatie van het gemeentehuis. De complete nieuwe gemeentelijke organisatie past in het oude pand. De vraag is echter hoe de buitenzijde gerenoveerd gaat worden, waar en hoe de nieuwe raadzaal wordt gerealiseerd en welke duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn. Het Cuypersgenootschap is toegevoegd aan een gemeentelijke beoordelingscommissie die in de komende tijd de inzendingen van verschillende architecten zal beoordelen. Deze herfst wordt duidelijk wie de opdracht voor renovatie krijgt.  Korte samenvatting jaarverslag vereniging en stichting Cuypersgenootschap 2014  Bijgaand geef ik u een samenvatting van het jaarverslag 2014 van het Cuypersgenootschap. Gezien de omvang is gekozen om in het bulletin een samenvatting te geven. Het volledige jaarverslag is geplaatst op de website of bij de secretaris op te vragen. Voor de activiteiten in Amsterdam, verwijs ik u naar het jaarverslag van de Werkgroep dat 
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afzonderlijk op de website is gepubliceerd.  Ter gelegenheid van het 30-jarige jubileum werd in het weekend van 10 t/m 12 oktober 2014 een geslaagde jubileumreis in Duitsland langs de Rijn georganiseerd in de voetsporen van de naamgever van ons genootschap. In het Cuypersbulletin 2014, nrs. 3/4 is een uitgebreid verslag van de reis met de groepsfoto opgenomen.  Op 31 december 2014 waren er statutair 341 leden ingeschreven. Per 1 januari 2015 waren er statutair 324 leden ingeschreven. Er zijn 4 nieuwe leden bijgekomen. De ledendaling blijft een zorgelijke ontwikkeling. Daarnaast zijn nog een groot aantal leden die hun contributie nog niet tijdig hebben voldaan.   In 2014 zijn er geen bestuurswisselingen geweest. Het bestuur werd bijgestaan door Herman Wesselink (redacteur Cuypersbulletin), Marc Stegeman (ledenadministratie), Norman Vervat (actief vrijwilliger), Ivan Kisjes (webmaster) en Edzard Lisser (secretaris werkgroep Amsterdam). In 2014 is het secretariaat van Boskoop verhuisd naar Zoetermeer, het woonadres van de secretaris.   Op 10 mei 2014 werd de voorjaarsexcursie gehouden in de industrienederzetting Budel-

Dorplein en langs wederopbouwobjecten van Pierre Weegels in Weert. De Algemene Ledenvergadering werd in Budel-Dorplein gehouden. 27 leden hebben deelgenomen aan de excursie. Vanwege de jubileumreis naar Duitsland is in het najaar 2014 geen najaarsexcursie gehouden.  In 2014 zijn drie Cuypersbulletins verschenen met dank aan redacteur Herman Wesselink. De nummers 3 en 4 zijn gecombineerd. De bulletins zijn geplaatst op de website. Ook is een jaarboek verschenen. Het is een Liber Amicorum voor prof.dr. Manfred Bock, in de periode 1986-2006 Hoogleraar Geschiedenis van de Bouwkunst aan de Universiteit van Amsterdam. De bundel bevat naast een beknopte biografie en lijst van publicaties, diverse bijdragen van oud-leerlingen van Bock met uiteenlopende onderwerpen.   Voor het financieel jaarverslag 2014 wordt verwezen naar het verslag en uitleg van de penningmeester.  In 2014 heeft het genootschap deelgenomen in gemeentelijke werk- en klankbordgroepen en commissies voor bijvoorbeeld uitbreiding van gemeentelijke monumentenlijsten, monumenten- c.q. erfgoedbeleid. In de gemeenten Amsterdam, Hilversum, Bloemendaal, Alphen aan den Rijn, Katwijk, Wassenaar, Voorschoten, Tilburg, Valkenburg 
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a/d. Geul, Landgraaf en Eijsden-Margraten zijn door het Cuypersgenootschap vertegenwoordigers namens het bestuur afgevaardigd.   De meeste behoudsacties zijn georganiseerd in samenwerking met diverse lokale behoudsorganisaties en Bond Heemschut. Ik beperk me tot een aantal in het oog springende behoudsacties waarbij in 2014 belangrijke ontwikkelingen zijn gebeurd. Een volledig overzicht van de acties staat in het uitgebreide jaarverslag.   In het verslagjaar is wel een einde gekomen aan de langstlopende behoudsactie. Helaas niet met het gewenste resultaat. Het St. Ludwig-complex in Vlodrop is alsnog gesloopt na een pittige strijd met de Maharishi-beweging om het behoud, die van 1997-2014 heeft geduurd. Ons aanvankelijke succes tot plaatsing op de rijksmonumentenlijst is door verdere jurisprudentie op het gebied van gebouwd erfgoed teniet gegaan. Wel krijgt de strijd van St. Ludwig een plaats in de geschiedenis van de Nederlandse Monumentenzorg. In Cuypersbulletin 1 van dit jaar heb ik een uitgebreid verslag gedaan over de ondergang van dit belangrijke monument.  Voor het Cuypersgenootschap is ook in 2014 een grote uitdaging om met 

name de bedreigde “parels” van het religieus erfgoed van de ondergang te redden. De kerkenproblematiek is u allen bekend. In de praktijk biedt de monumentenstatus (helaas) niet langer garantie voor behoud van het religieus erfgoed. Bepalend is of er voor het kerkgebouw een herbestemming kan worden gevonden om gevallen zoals bij St. Ludwig in Vlodrop te voorkomen. Door een flinke toename van bedreigde of op termijn bedreigde monumentale kerkgebouwen worden de behoudsacties van het genootschap, ten opzichte van overige categorieën monumenten die bij leegstand makkelijker kunnen worden herbestemd, voor het grootste deel gedomineerd door religieuze gebouwen.   In 2014 zijn door onze inzet de volgende panden juridisch beschermd: 
- Stiens, Locomotiefloods NFLS, 1903. 
- Kerkdriel, Herv. Kerk, 1952-1953, H.A. en G. Pothoven. 
- Kerkdriel, RK-H. Martinuskerk, 1954-1955, Deur en Pouderoyen. 
- Ammerzoden, RK-H. Willibrorduskerk, 1952-1953, H. van Putten. 
- Broek in Waterland, Woningbouwcomplex Burg. P.Ph. Paulplantsoen voor bejaarden, 1954, K.F. Simons. 
- Hank, RK-kerk OLV. 
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Onbevlekt Ontvangen, 1912-1915/1957-1958, J. van Groenendael/J. de Jong. 
- Standdaarbuiten, Sint Jan de Doperkerk, 1924, J. Oomen. 
- Vinkel, RK-kerk OLV. Rozenkrans, 1954-1955, J.A. de Reus (definitief na bezwaar). 
- Neerkant, Sint Willibrorduskerk, Dorpsstraat 31, 1956-1957, Jos Deltrap. 
- Maashees, H. Antonius Abtkerk, 1951, C.H. de Bever. 
- Meerssen, RK-H. Jozef Arbeiderskerk, 1958-1959, Charles Eyck & Harry Koene (rijksmonument).  In januari 2014 is de RK-Sint Jozefkerk van Budel-Dorplein (1951-1952, N.H. Pontzen) door de minister als rijksmonument aangewezen. Op grond van het bezwaar van het kerkbestuur heeft de minister in juli 2014 opnieuw een heroverwegingsbesluit genomen en geconcludeerd dat de kerk is getoetst op onjuiste beleidsregels. De beleidsregels wederopbouw zijn zo streng dat een monument moet behoren tot de top. De minister is van mening dat de kerk niet behoort tot de top en heeft alsnog de kerk van de lijst afgevoerd. Het bezwaar van het kerkbestuur is voor 80 procent ongegrond verklaard. In september 2014 is de gemeente Cranendonck verzocht om de kerk op gemeentelijk niveau te beschermen.  

In januari/februari 2014 is de Pius X-kerk te Echt (1958-1959, J. Zollner) gesloopt. De rechtbank heeft ons beroep tegen de afwijzing als gemeentelijk monument in juli 2013 ongegrond verklaard.   Eind februari 2014 is het rijksmonument De Geveerde Kikker te Egmond aan Zee door brand zeer zwaar beschadigd. Het pand uit 1922 was een houten bouwpakket van de fa. Christoph & Unmack. De RCE concludeert dat herstel van de verbrande onderdelen niet meer mogelijk is en heeft ingestemd met de sloop van het restant. Er zal ingezet worden op reconstructie van het verwoeste pand op een andere plek binnen Egmond.  Het bezwaar tegen het intrekken gemeentelijke monumentenstatus boerderij Dorpsstraat 1 te Onstwedde is door gemeente Stadskanaal ongegrond verklaard omdat door de gemeente wordt aangegeven dat in het bestemmingsplan en beschermd dorpsgezicht zorgvuldig wordt omgegaan met de invulling van het gebied. De boerderij was als monument aangewezen vanwege de prominente plaats in het beschermd dorpsgezicht en niet vanwege de architectuur en ouderdom.   In april 2014 is door de gemeente Utrecht op ons verzoek gemeld dat handhavend wordt opgetreden 
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tegen illegale reclames op beeldbepalende panden en monumenten en niet wordt opgetreden tegen reclames waarvoor een vergunning is afgegeven.  In mei 2014 zijn grote delen van het Rotterdamse tuindorp Vreewijk (1920-1935, M.J. Granpré Molière) op rijksniveau beschermd. In 2007 is de aanvraag tot bescherming bij het rijk ingediend en door deze aanvraag is de daadwerkelijke bescherming van dit belangrijke tuindorp op nationaal en gemeentelijk niveau opgestart. Alleen de panden Bree 110-206, Klaphek 1-2 en Maarland 5-67 worden niet door het rijk aangewezen. Voor deze panden is bescherming op gemeentelijk niveau aangevraagd.  Het nieuwe college van Den Helder heeft in juni 2014 een streep gehaald door de nieuwbouwplannen stadhuis/station. Het station (1958, G.J. van der Grinten) en het nabij gelegen postkantoor blijven behouden en er komt nieuw erfgoedbeleid.   In augustus 2014 heeft de Raad van State (RvS) echter besloten dat de gemeente in de besluitvorming tot bescherming van de RK-kerk Christus Koning te Heerlen-Vrieheide (1964-1965, J.J. Fanchamps) niet zorgvuldig is geweest, waarbij het aanwijzingsbesluit in 2011 tot 

gemeentelijk monument is vernietigd. In 2008 werd gestart met de aanvraag tot bescherming van de leegstaande kerk waarbij inmiddels ook de sloopvergunning is afgegeven. Inmiddels komt de passende herbestemming als gemeentearchief in zicht. De uitspraak van de RvS heeft nieuwe jurisprudentie opgeleverd met betrekking tot bescherming van erfgoed dat door leegstand nog niet is herbestemd. Inmiddels is de kerk geselecteerd als rijksmonument in het kader van het aanwijzingsprogramma 1959-1965 van het rijk.  In de zomer van 2014 is de leegstaande en verlaten 19e-eeuwse boerderij Hearewei 6 in het Friese Pietersbierum door brand zwaar beschadigd. De RCE heeft na de brand het voornemen om de restanten van de boerderij van de rijksmonumentenlijst af te voeren. De restanten zijn dit jaar alsnog gesloopt.  In Aalten is de 19e-eeuwse boerderij Hogestraat 69 afgevoerd van de gemeentelijke monumentenlijst vanwege voortschrijdend verval. In overleg met de gemeente is besloten het bezwaar niet door te zetten onder voorwaarde dat bij de nieuwbouw de beeldbepalende kenmerken worden opgenomen.   Door onze inbreng heeft de 
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gemeente Leusden nieuw monumentenbeleid vastgesteld waarbij de gemeentelijke monumentenlijst wordt uitgebreid.  21 gemeentelijke monumenten van Sassenheim zijn afgevoerd na vaststellen nieuw monumentenbeleid van de gemeente Teylingen. Onze zienswijzen zijn door de gemeente niet overgenomen. Eén afgevoerd pand is inmiddels gesloopt.  In oktober 2014 heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard en het besluit van de gemeente Heusden in stand gehouden waarbij de H. Goddelijke Voorzienigheidkerk van Vlijmen-Vliedberg (1961-1962, H.M. Koldewey) niet wordt beschermd en mag worden gesloopt met uitzondering van de toren.  In november 2014 is het verzoek tot bescherming van het Groene Kruisgebouw te IJsselstein (1934-1935, J. van der Krift) door de gemeente afgewezen na een negatief advies van de monumentencommissie. De gemeente wil het kasteelterrein herinrichten en het pand staat in de weg en zal dus gesloopt worden.   De gemeente Alphen aan den Rijn moet naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank in december 2014 haar huiswerk 

opnieuw overdoen met betrekking tot bescherming als monument van 19 panden in de voormalige gemeente Boskoop waarbij een goede belangenafweging moet worden gemaakt op grond van de monumentwaarde en belangen van de eigenaar. Door de uitspraak van de rechtbank kunnen gemeenten niet zomaar bescherming van monumenten afwijzen als de eigenaar niet mee instemt.   Zoetermeer, juni 2015 Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap  De Sint-Laurentiuskerk in Weesp, een werk van architect Th. Asseler (Aarlanderveen, 12 maart 1823 -Amsterdam, 27 december 1879) Gerrit Vermeer (vervolg en slot)  In het vorige nummer van het Cuypersbulletin las u het eerste deel van het artikel over de Sint-Laurentiuskerk in Weesp, ontworpen in 1874 door de rooms-katholieke architect Theo Asseler en in 1876 voltooid. Met de door architect A.A.M. Bruning in 1900 voltooide toren bepaalt deze kerk het silhouet van Weesp.   Materiaal Het zichtbare muurwerk bestaat uit rode waalsteen in kruisverband. In alle vensters bevindt zich een binnenrand van gele baksteen. Ook in het bekronende fries van de gevels van de lichtbeuk zijn gele bakstenen 
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 Hardstenen bladkapiteel in de gevel van de Sint-Laurentiuskerk in Weesp, 2015.   verwerkt. In het bestek komen deze niet voor. De meeste decoraties bestaan uit lijsten en friezen, die gemetseld zijn uit gewone bakstenen. Alleen op enkele plaatsen zijn voor bijzondere accenten gebakken profielstenen gebruikt, zoals in de hoge spitsboog aan de voorzijde van de toren. Met natuursteen ging Asseler betrekkelijk zuinig om. Hij gebruikte de nodige plintstukken en drempels van ‘Escauzijnsche steen’ ofwel arduinsteen uit de groeven van Ecaussines in Henegouwen, een blauwachtige, harde kalksteen, vergelijkbaar met Naamse steen. Daarnaast schuwde Asseler niet om 

kunststeen gegoten uit portlandcement toe te passen, bijvoorbeeld voor een aantal kolommen, basementen, kapitelen, de sluitstenen van de spitsbogen en dekplaten van de steunberen en andere uitstekende onderdelen. Deze stukken mocht de aannemer zelf gieten. Het venster in de voorgevel van de toren en de grote roosvensters in de sluitgevels van de transeptarmen zijn van ‘Luxemburger Bollendorfer zandsteen’. Alle natuurstenen onderdelen werden uitgevoerd volgens de detailtekeningen van Asseler. De daken kregen een dekking met de beste Engelse leien in Maasverband.  Eenvoudige en doelmatige neogotiek  In de toepassing van de gotische vormen streefde Asseler niet een historisch aanwijsbaar voorbeeld of gotisch ideaal na, maar maakte hij vooral gebruik van de mogelijkheden de constructieve en compositorische mogelijkheden van de gotische bouwwijze in baksteen, zonder zich te laten verleiden tot ingewikkelde gewelfconstructies, zoals die bij P.J.H. Cuypers gebruikelijk waren. Tegen de zijbeuken en de kapellen staan steunberen die licht en onopvallend zijn versneden aan de bovenzijde van de plint en ongeveer  
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 De Sint-Laurentiuskerk in Weesp gezien vanuit het noordoosten, 2015.   halverwege met een schuine dekplaat. De zijbeuken ontvangen daglicht door telkens twee kleine spitsboogvensters met tussen de spitsen telkens een klein rondvenster. De steunberen tegen de lichtbeuk gaat onversneden op tot onder de goot. In elke travee zitten in de lichtbeuk drie spitsboogvensters, waarvan de middelste even breed is, maar hoger. Door het gebruik van houten gewelven binnen, konden luchtbogen achterwege blijven. Tegen de eindgevels van de transeptarmen staat een weerszijden een hoge, driemaal met dekplaten versneden steunbeer. De uit de transeptgevel stekende biechtkamer vertoont op de hoeken haaks op 

elkaar staande steunberen. Boven deze uitbouw gaan vier spitsbogen op, waarvan de twee middelste lager zijn, om plaats te kunnen bieden aan een royaal uitgevallen roosvenster. Daarboven verbindt een stompe, licht uitkragende spitsboog de beide steunberen. Hoog in de zijgevels van de transeptarmen zitten weer twee spitsboogvenster met een klein roosvenster boven de spitsen. In Asselers vroegste kerken komen rondvensters en grote roosvensters niet voor, maar in de Ursula en Gezelinnenkerk in Warmenhuizen uit 1872-1873 vormen deze al een belangrijk thema en zitten ze bijna rondom. Op het idee van de rondvensters borduurde hij ook 
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voort in de in 1874-1875 gebouwde Sint-Werenfriduskerk in Wervershoof bij Medemblik.1 Omvangrijke roosvensters zoals in het transept in Weesp, paste hij opnieuw toe in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in Den Helder uit 1875-1876 en de in Sint-Urbanuskerk in Duivendrecht uit 1878, waar deze in de gevel tussen de twee westtorens prijkt. Een samenvattende, ondiepe boog als in de transeptarm boven het roosvenster, maar dan in de vorm van een klimmende rondboog, is ook te vinden op voorzijde van de zijbeuk van de Laurentius, boven de apsiden. Dit motief paste Asseler op deze plaats wel vaker toe, bijvoorbeeld in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangenkerk in Hansweert uit 1870, in de reeds genoemde kerk in Warmenhuizen, en in de in 1873 gebouwde Johannes de Doperkerk in Catrijp (gesloopt in 1971). Het priesterkoor aan de noordzijde maakt een rijzige indruk door de driemaal versneden steunberen en een relatief smal, hoog opgaand spitsboogvenster. Boven de spitsboog zit boven elk venster een rondvenster. De bovenzijde van het muurwerk van de lichtbeuk versierde Asseler met geleidelijk uitkragende bloklijsten. Als kraagstenen gebruikte hij gele  baksteen. In de nog bewaard 
                                                 
1 Aanbesteding kerk en pastorie op 24 maart 1874, ruim een 
half jaar voor de kerk in Weesp. De Tijd, 4, 13 en 18 maart 
1874. 

 De Sint-Werenfriduskerk in Wervershoof, 2015.  gebleven tekening, voorzag Asseler in het priesterkoor een bekronende lijst die duidelijk verschilde van die boven het schip, maar in het gerealiseerde gebouw is de lijst rondom hetzelfde. Op de nog in het archief aanwezige tekening toont hoe Asseler de toren voltooid had willen zien: hij had de onderste geleding en de traptorens nog wat verder op willen trekken en daarop een hoge, achtkante spits willen plaatsen met ronde torens in de hoeken en ondiepe uitbouwtje daartussen in de vorm van een driehoekige geveltop met daarin galmgaten en de wijzerplaten van het uurwerk. Uiteindelijk bouwde architect Bruning een geheel andere toren met een nogal onhandige overgang tussen de bovenste, vierkante geleding en de achthoekige spits. Op elk van de gevels van de bovenste geleding van Bruning staat een steile, driehoekige schijngevel, die vermoedelijk het idee van een  gotische wimperg moet oproepen. 
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 A.A.M. Bruning, ontwerp voor de torenspits van de Sint-Laurentiuskerk in Weesp, 1900.  Het logische en doelmatige, dat het werk van Asseler kenmerkt, ontbreekt hier. In zijn ontwerp komt de driehoekige geveltop, zoals vermeld, ook voor, maar dan als een echte gevel van de uitbouw tegen de achthoekige spits en met een duidelijke functie, namelijk om ruimte te bieden aan galmgaten en wijzerplaten. Door de hoge toren won de kerk in 1900 uiteindelijk aan stedenbouwkundig belang en werd het eens te meer een niet te missen 

herkenningspunt binnen het oude centrum van Weesp, ook al is het uitgevoerde ontwerp minder geslaagd dan dat van Asseler. Die bracht bijna hetzelfde torenplan als voor Weesp in 1874-1875 wel tot uitvoering in de reeds genoemde Sint-Werenfriduskerk in Wervershoof bij Medemblik. Het ontwerp betekende vergeleken met zijn eerdere torens een duidelijke vernieuwing. In zijn vroegere werk kwam een dergelijke subtiele en tegelijk complexe overgang tussen vierkante geleding en achthoekige spits niet voor. Daarin waren de overgangen tussen de geledingen van de toren veel abrupter. Het idee voor deze overgang met geveltoppen en hoektorentjes ontleende Asseler mogelijk aan het niet uitgevoerde, maar wel gepubliceerde torenontwerp voor de in 1858-1861 gebouwde Sint-Laurentiuskerk in Alkmaar van architect P.J.H. Cuypers. Van 1855 tot 1863 bouwde Cuypers een dergelijke toren al bij de Sint-Lambertus in Veghel.2 Asseler maakte de hoektorens robuuster en versmolt deze met de spits, zodat het geheel een hechtere indruk maakte.  Interieur In het interieur volgde Asseler een gotisch systeem, waarvoor geen specifiek historisch voorbeeld valt aan te wijzen. De pijlers tussen de 
                                                 
2 A.J.C. van Leeuwen, Pierre Cuypers. Architect 1827-1921, 
Zwolle, Amersfoort/Zeist 2007, 186, 188-189 (met 
afbeeldingen), 282, 284.  



2015-3 Cuypersbulletin 

 19

middenbeuk en de zijbeuken hebben een vierkante basis en gaan aan de vier kanten vergezeld van een halfronde deelzuil, een motief dat veel voorkomt in de vroege gotiek in Frankrijk. De driedelige wandopbouw met een lichtbeuk, waarvan de onderzijde zich onder de aanzetten van de gordelbogen bevindt, verwijst naar de ontwikkelingen in de hoge gotiek sinds de bouw van de kathedraal van Chartres, die zich kenmerkte door hoge lichtbeuken. Het triforium boven de spitse, ruime scheibogen vertoont drie spitsboognissen. De lichtbeuk verwijst naar de hooggotiek. Tussen de scheibogen, triforium en lichtbeuk bevindt zich telkens een horizontale lijst. De slanke colonetten tegen de wand, die op de pijlers staan, vormen van deze horizontale lijsten de enige onderbreking, waardoor de verticalen het totaalbeeld licht domineren. Vierdelige kruisribgewelven van hout tussen zwaarder uitgevoerde gordelbogen, de gewelfvakken oorspronkelijk aangestreken, sluiten de kerk van boven af. Het koor, waarvan het gewelf lager hangt dan in de rest van de kerk, vertoont een afwijkende wandopbouw. De veel smallere vensterassen in de koorsluiting bestaan binnen uit een onderbouw met ondiepe spitsboognissen en daarboven een zone met tamelijk hoge spitsboogvensters en een 

rondvenster. De straalsgewijs geplaatste ribben en de hoge vensters dragen er toe bij, dat het priesterkoor in ruimtelijke zin het middelpunt van de kerk vormt. Aan de zuidzijde, de kant van de toren, valt licht vanuit het grote venster in de toren rechtstreeks in het schip. In 1951 verloor het interieur veel van zijn oorspronkelijke karakter, doordat de bonte polychromie onder het witsel op de wanden en achter de blauwe verf van de gewelven kwam te zitten. Sindsdien verdwenen ook een aantal belangrijke stukken uit het interieur. Een aantal elementen bleven bewaard. In 1911 voorzag het glasatelier Nicolas & Zn uit Roermond een deel van de kerk, zoals de zijbeuken en de transeptarmen van gebrandschilderd glas met een uitgebreid iconografisch programma. Een ander belangrijk element in het interieur vormen de zeven ramen met de sacramenten van de bekende katholieke kunstenaar Pieter C.J. van Velzen (1911-1990), die werd geboren in Weesp en afstudeerde aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Tot 1947 had Van Velzen zijn atelier ook in Weesp, waarna hij naar Nieuw-Loosdrecht verhuisde, waar hij overleed. Zijn ramen in de Sint-Laurentius dateren uit omstreeks 1950. Dezelfde kunstenaar, die bekend werd als schilder, beeldhouwer en glasschilder vervaardigde ook in 1951 de 
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wandschilderingen rond de orgelgalerij in de toren met voorstellingen uit de Openbaring van Johannes.3 De ruimtewerking van het interieur met het priesterkoor als middelpunt bleef, ondanks het ontbreken van de vroegere interieurafwerking, intact. 
 
Conclusie De kerk met de kruisingstoren van architect Theo Asseler uit 1876 en sinds 1900 ook de bijbehorende toren vormen een belangrijk en onmisbaar onderdeel van het van rijkswege beschermde stadsgezicht van Weesp. Vanuit vrijwel alle richtingen rijzen het dak van de kerk, de kruisingstoren en de toren voor de ingang aan de Herengracht boven de bestaande bebouwing uit, waardoor deze voor een belangrijk deel het silhouet van Weesp bepalen, vooral ook vanuit westelijke en noordwestelijke richting en vanaf vrijwel iedere plek van de Herengracht. Voor het stadsbeeld van Weesp vertegenwoordigen kerk en toren een niet te onderschatten waarde. De katholieken vormden in Weesp sinds de Alteratie een aanzienlijke minderheid, die wel altijd de gelegenheid kregen een geschikte ruimte in te richten, maar zonder dat deze al te veel opviel, conform de toenmalige regels. Net voor de Franse tijd verhuisde het bedehuis al naar een 
                                                 
3 De Tijd, 15 december 1951. 

stedenbouwkundig prominente plaats aan de brede Herengracht, waar de kerk voluit in het zicht kwam te staan op een opvallende plek. Aanvankelijk stond hier een kerk in de vorm van een ruim pakhuis, maar door het gebouw van Asseler ontstond er zelfs een situatie, waarbij de katholieke parochie in het stadsbeeld de hervormde gemeente in de oude middeleeuwse kerk als bepalend element in het stadsbeeld naar de kroon stak. Het werk van Theo Asseler kenmerkt zich door een combinatie van praktisch vernuft en een goed oog voor verhoudingen en combinaties van vormen. Zeker beschikte hij niet over een hoge opleiding en wellicht ook niet over een grote geleerdheid wat betreft de gotiek, zoals zijn tijdgenoot Cuypers, maar met een goed afgewogen oordeel wist hij kerken te bouwen die zowel bekend stonden om hun doelmatigheid, degelijkheid als om hun afgewogen vorm en hun gunstige prijs. Dit laatste bereikte hij door af te zien van complexe gewelfconstructies en door te kiezen voor een betrekkelijk eenvoudige afwerking zonder al te veel dure materialen, zoals sinds Cuypers gebruikelijk werd. Geleidelijk aan kreeg Asseler steeds aantrekkelijker opdrachten. Vanuit zijn praktische werkzaamheden in het bouwvak kon hij zich ontpoppen als een architect die uiteindelijk algehele waardering  
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 De Sint-Willibrorduskerk in ‘s-Heerenhoek 2015.  oogstte. Asseler is tot op heden geen bekende architect; een studie over zijn werk ontbreekt zelfs. Hoewel onbekend en soms zelfs anoniem kwam toch een aanzienlijk deel van zijn oeuvre op monumentenlijsten terecht. Van zijn kerken zijn er al een groot aantal gesloopt, maar zijn overgebleven kerken zijn vrijwel allemaal als rijksmonument beschermd. Dit geldt voor de Sint-Werenfridus in Wervershoof (met pastorie), de Sint-Laurentius in Voorschoten, Ursula en gezellinnen in Warmenhuizen, de Sint-Willibrordus in ’s-Heerenhoek, kloosterkapellen in Velp, en de O.L.V. Altijddurende Bijstand in Roosendaal. Van de Sint-Urbanus in Duivendrecht, één van zijn mooiste 

kerken, werd de door het Cuypersgenootschap aangevraagde Rijksmonumentenstatus in 2013 afgewezen. Ook veel van zijn overige gebouwen zijn beschermd. Zo kreeg de pastorie in het naburige Muiden als anoniem object de status van rijksmonument. Uit de aanbesteding in 1872 blijkt dat dit een bouwwerk van Asseler betreft.4 Aan het einde van zijn loopbaan stond hij, gezien de steeds belangrijker opdrachten die hij kreeg en zijn steeds belangrijker positie binnen de katholieke gemeenschap in Amsterdam, net op het punt van doorbreken, maar door zijn plotselinge dood kwam het daar niet van.  Nieuwe uitgaven  Vrienden van Jan Stuyt en Louise Barozzi.   Jan Stuyt is een architect die lang van het podium was verdwenen maar die duidelijk een comeback maakt. De laatste jaren verschenen er meerdere studies en artikelen over hem; je zou kunnen zeggen dat deze architect die vooral in het interbellum kerken, scholen, raadhuizen, kloosters, villa’s en woningen bouwde, en die zo een groot oeuvre opbouwde, herontdekt is. In deze herontdekking is een  
                                                 
4 Nr. 511947. Aanbesteding 11 juni 1872, Algemeen 
Handelsblad, 13-6-1872. De Tijd, 13-6-1872; De Gooi- en 
Eemlander, 15-6-1872. 
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  grote rol weggelegd voor Agnes van der Linden. Recentelijk verscheen van haar een nieuwe publicatie in de reeks van de Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies, Vrienden van Jan Stuyt en Louise Barozzi. Bijdragen aan een album Anno 1928.  In het bezit van de familie Stuyt bevindt zich een map met 23 losse bladen die ooit een album hadden moeten worden. Dat is niet gebeurd en de auteur ging op zoek naar de reden daarvan, alsmede naar de personen die een blad voor het album in oprichting hadden toegezonden. Die speurtocht zou je een kunsthistorische detective kunnen noemen. Zo ervoer ik het boek dat ik met plezier las. Zorgvuldig fileerde Van der Linden wat er op de bladen te vinden viel en stelde van alle inzenders een kort signalement samen. Daarbij stootte 

zij onder andere op kunstenaars die in hun dagen een bekende en zeer goede naam hadden maar waarover men in de diverse publicaties van na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks iets van kan vinden. Kunstenaars dus die evenals Jan stuyt in de vergeten hoek terecht zijn gekomen. Zo’n man is bijvoorbeeld August van Os, in zijn tijd horend tot de top drie maar, zoals Van der Linden meedeelt, in de recente naslagwerken niet eens te vinden.  Agnes haalt met haar onderzoek allerlei kunstenaars en kunstlievenden tevoorschijn waarbij de context het album is dat de echtgenote van Jan Stuyt is, Louise Barozzi, wilde samenstellen.  Van der Linden betrekt in haar onderzoek albums die wel gerealiseerd werden en die daardoor een nieuw licht werpen op de verzameling die Louise Barozzi aan het vergaren was. De auteur maakt aannemelijk dat het album met een bijzonder doel voor ogen tot stand kwam en onderscheidt dit kunstenaarsalbum bovendien van andere typen albums; daarmee voegt zij een nieuwe, bruikbare term toe aan de albumcategorie. Zoals Agnes van der Linden en haar Stuytgezelschap de architect Stuyt uit de schaduw van de oude Cuypers en Alfred Tepe haalden, doet deze publicatie dat met andere kunstenaars uit het interbellum. Op dit moment lees ik ook de biografie van de Nijmeegse 
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hoogleraar Gerard Brom, geschreven door Paul Luykx. Het is interessant om soms dezelfde namen tegen te komen. Het katholieke wereldje is niet zo groot.   Vrienden van Jan Stuyt en Louise Barozzi. Bijdragen aan een album anno 1928 is een interessant boek dat nieuwe gezichten opent; het is mooi geïllustreerd, alle bladen zijn afgebeeld en het levert veel nieuwe gegevens. Uitgave: Uitgeverij Vantilt, 2015. Prijs: € 14,50 ISBN 978-94-91226-00-7.  Casper Staal  Dominicuskerk Amsterdam: een Cuypersmonument  Onlangs is een handzame, rijk geïllustreerde gids verschenen die het interieur beschrijft van de Amsterdamse Dominicuskerk. Er valt ontzettend veel te zien in dit 19e-eeuwse neogotische bouwwerk van architect Pierre Cuypers, die ook o.a. het Rijksmuseum ontwierp. Dr. Wies van Leeuwen, oprichter van het Cuypers Genootschap, schreef het voorwoord. De Dominicuskerk staat aan het begin van de Spuistraat, op loopafstand van het Centraal Station.  Met dit boekje kunnen Cuypers-liefhebbers en andere geïnteresseerden een rondgang door deze fraaie kerk maken. Dankzij de gedetailleerde informatie en de vele  

  foto’s kan dat thuis op de bank, maar nog boeiender is het om met de gids  in de hand door de kerk te lopen. Aandachtig kijken kan veel vragen oproepen: ‘Wie zijn al die figuren op de ramen? Wat wordt er uitgebeeld in de voorstellingen op de muren en het meubilair? Wat betekenen de vele Latijnse teksten?’ Maar ook: ‘Wat zijn de ideeën achter de vormgeving? Hoe oud zijn de verschillende onderdelen en wie heeft dit allemaal gemaakt?’ Deze gids geeft antwoorden en wijst aan wat anders misschien over het hoofd gezien zou worden. Zo wordt een rondgang door de Dominicus een boeiende ontdekkingstocht.   De gids telt 114 pagina’s, kost € 10,- en is verkrijgbaar in de 
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Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam, op zondag na de dienst. Het boekje is ook verkrijgbaar in de Stadsboekwinkel, Vijzelstraat 32 in Amsterdam en het Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1 in Roermond.  ISBN 978-90-9029016-4  NB: De oecumenische viering begint om 11.00 uur. Kijk voor meer informatie op: www.dominicusamsterdam.nl   SEMINAR: HET WERK VAN DUDOK, 100 JAAR BETEKENIS.  Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Willem Marinus Dudok (1884-1974) in Hilversum kwam werken. De gemeente Hilversum heeft daarom 2015 tot Dudokjaar uitgeroepen. Op vrijdag 16 oktober 2015 organiseert stichting Docomomo Nederland in samenwerking met de Gemeente Hilversum een seminar over het werk van deze veelzijdige architect en stedenbouwkundige.  De publicatie en het seminar behandelen onder andere de volgende onderwerpen: de persoon Dudok, de positie van Dudok in de architectuur van de twintigste eeuw, de invloed van Dudok op anderen, zijn kleurgebruik en de omgang met zijn erfgoed.   U kunt zich aanmelden voor het seminar door het sturen van een e-

mail naar info@docomomo.nl. De kosten voor het seminar bedragen 35 euro, studenten betalen een gereduceerd tarief van 15 euro. Alle ingeschreven (en betalende) deelnemers ontvangen de publicatie.  Het seminar vindt plaats op vrijdag 16 oktober 2015 van 13.00 uur tot 18.00 uur in het Raadhuis in Hilversum. Het definitieve programma is vanaf eind september te lezen op: www.docomomo.nl  <http://www.docomomo.nl>.   De publicatie “Het moderne interieur, hoe lang gaat het mee?” is de vijfde thematische publicatie die door Stichting Docomomo Nederland is samengesteld. Ook de eerdere publicaties: Het Moderne Interieur uit 2014 (ISBN 978-90-5269-416-0), Tempmomo uit 2012 (ISBN 978-90-5269-410-8), Ecomomo uit 2010 (ISBN  978-90-5269-397-2), Recomomo uit 2011 (ISBN 978-90-5269-396-5) zijn nog steeds verkrijgbaar via de (internet) boekhandel of downloadbaar via www.docomomo.nl.   


