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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  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: een hoek van de zogenaamde Moorse kamer in villa Allegonda te Katwijk. Foto: H. Vingerling. Zie bladzijde 9 en verder. 
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Inhoud  Redactioneel                                        3 Rectificaties Jaarboek 2014                4 Korte berichten                                   4 Terug naar villa Allegonda?             9 Nieuwe uitgaven                              15 Varia                                                   19  Redactioneel   Herman Wesselink  We zijn aan het einde van het jaar 2015. Het was voor het Cuypers-genootschap een goed jaar op het gebied van nieuwe publicaties. Als het goed is, hebt u een exemplaar van het jaarboek ontvangen met als thema kerkbouw in de negentiende en de twintigste eeuw. Nogmaals zijn wij onder de indruk van de bijdragen van alle auteurs. Andere leden van het genootschap hebben eveneens gepubliceerd. We noemen de nieuwe uitgave over Pierre Cuypers van ons erelid Wies van Leeuwen. Daarnaast mag de handelseditie van het proefschift van Marisa Melchers over kerkbouw in de twintigste eeuw niet ontbreken. Marisa heeft een belangrijke bedrage geleverd aan ontsluiting van een onmisbare schakel in de liturgie en kerkarchitectuur gedurende de vorige eeuw. Beide boeken komen in dit nummer aan de orde. In het nieuwe jaar staat ons weer veel te doen. Het wordt een 

belangrijk jaar omdat naar verwachting in juli a.s. de nieuwe erfgoedwet die al jaren op zich laat wachten van kracht wordt. In de nieuwe wet wordt de bestaande wet- en regelgeving voor instandhouding van cultureel erfgoed gebundeld. Wat dit gaat betekenen voor het gebouwde erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw en met name voor onze wijze van handelen zal na verloop van tijd duidelijk worden. In één van onze komende nummers komen wij hierop terug.  Dit is het laatste nummer dat onder mijn redacteurschap verschijnt. Vanwege de urgentie van mijn  promotieonderzoek moet ik nevenactiviteiten, waaronder de redactie voor het Cuypersgenootschap, voorlopig staken. Ik heb afgelopen zes jaar met genoegen dit werk gedaan, ook al verscheen het bulletin gedurende de afgelopen jaren soms minder vaak dan de bedoeling was. We streven ernaar dat het Cuypersbulletin ook komend jaar gewoon blijft verschijnen. Bestuurslid David Mulder neemt de redactie voorlopig over. Ik blijf in elk geval zo mogelijk wel assisteren met de werkzaam-heden van het genootschap. Namens het bestuur wens ik u prettige feestdagen en een voorspoedig 2016 toe! 
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Rectificaties Jaarboek 2014  Ondanks de noeste arbeid van de redactie zijn er helaas toch een paar storende fouten in het jaarboek Cuypersgenootschap 2014 geslopen. In de openingszin op p. 7 leze men “Het Jaarboek 2014” in plaats van “Het Jaarboek 2015”; in het bijschrift van afb. 3 op p. 115 staat de voormalige Talmud Toraschool niet in de Eerste Boerhaavestraat maar in de Tweede Boerhaavestraat. Mocht u nog andere fouten tegenkomen dan hoort de redactie dat graag.  Korte berichten  Heemstede wijst monumenten aan  Norman Vervat  Op verzoek van het Cuypersgenootschap heeft het college van B en W van de gemeente Heemstede medio oktober besloten om 5 objecten te beschermen als gemeentelijk monument. Het betreft onder andere een aantal bijzondere grafmonumenten uit de negentiende eeuw. De vijf objecten waren tot voor kort provinciaal monument. In het kader van de herijking van het provinciale monumentenbeleid van Noord-Holland zijn de objecten echter afgevoerd van de provinciale monumentenlijst. Heemstede had aanvankelijk geen plannen om de objecten als gemeentelijk monument te beschermen. Daarmee zouden ze na vele jaren goede bescherming 

weer vogelvrij worden. Naar aanleiding van het verzoek van het Cuypersgenootschap heeft men nu toch besloten tot bescherming. Omdat in meer Noord-Hollandse gemeenten provinciale monumenten worden afgevoerd blijft het Cuypersgenootschap scherp. Zo nodig zullen we ook in andere gemeenten aanvragen doen voor bescherming van objecten als gemeentelijk monument.  Gemeente Hilversum zet in op sloop KRO-complex  Norman Vervat  Ondanks alle protesten lijkt de gemeente Hilversum de sloop van een uniek rijksmonument door te zetten.  De gemeente is van plan om een vergunning af te geven voor de herontwikkeling van het KRO-eiland aan de Emmastraat. Onderdeel van deze plannen is de sloop van een rijksmonumentaal studiogebouw uit het interbellum. Ook verdwijnt een bijzondere dubbele villa uit het begin van de twintigste eeuw. De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk, de Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Stichting het Cuypersgenootschap hebben al meerdere malen hun bezwaren tegen de plannen uitgesproken. Het is onwenselijk om uniek erfgoed te laten sneuvelen voor een grootschalig woningbouwplan. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) heeft ook aangegeven niet in te 
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kunnen stemmen met de sloop van de KRO-studio. De RCE is duidelijk van mening dat er geen enkele noodzaak is tot sloop. De RCE wijst in een recent advies aan de gemeente onder andere op de grote architectuurhistorische waarde van het gebouw en de zeldzaamheid van studiogebouwen uit het interbellum. Bouwkundig gezien is herbestemming goed mogelijk volgens de RCE. De erfgoedorganisaties bereiden op dit moment samen met omwonenden een bezwaarprocedure tegen de plannen voor.  Monumentenorganisaties willen handhaving Nieuwerkerk aan den IJssel Norman Vervat  De Bond Heemschut en de Stichting het Cuypersgenootschap maken zich zorgen over de toekomst van het rijksmonument de Geertuida-hoeve, 1e Tochtweg 25 te Nieuwerkerk aan den IJssel in de gemeente Zuidplas. Duidelijk is dat bij dit pand monumentale waarden in gevaar zijn door het uitblijven van een volledige restauratie. Ook is een monumentaal bijgebouw reeds verdwenen. Geconstateerd is dat in 2008 gestart is met de restauratie van het rijksmonument. Om onduidelijke redenen is deze restauratie echter gestagneerd. Al enkele jaren is het rieten dak van kleurig dekzeil voorzien. Gaten in het dak herstelt men niet. Het pand is in verval 

geraakt. Door het uitblijven van herstel van deze gebreken holt de conditie van het beschermde pand achteruit. Wij vrezen voor het voortbestaan van dit belangrijke rijksmonument. Sinds een aantal jaar is er heldere jurisprudentie over het onderhoud van monumenten. Eigenaren die hun monumentale bezit in gevaar brengen door het uitblijven van onderhoud of een onjuist gebruik van hun pand kunnen gedwongen worden om de belangrijkste gebreken aan te pakken. Ook eigenaren die hun pand verkeerd onderhouden kunnen aangeschreven worden. Op basis van deze actuele jurisprudentie hebben wij de gemeente Zuidplas recent verzocht om over te gaan tot handhaving en de eigenaar in ieder geval te dwingen om te zorgen dat het pand wind- en waterdicht is en te voorkomen dat het verder in verval raakt.   Fraterhuis Reusel blijft kwetsbaar  Norman Vervat  In oktober 2015 heeft het gemeentebestuur van Reusel-De Mierden besloten om het Fraterhuis aan de Groeneweg te Reusel toch niet aan te wijzen tot gemeentelijk monument. In 2014 was men wel  nog voornemens om het gebouw te beschermen. Het besluit om het gebouw niet te beschermen maakt het kwetsbaar. In 2012 stond het hele 
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 Fraterhuis Jos Bedaux, Groeneweg 9 te Reusel, 2015. Foto: Norman Vervat.   dorp op zijn kop toen duidelijk werd dat het leegstaande Fraterhuis gesloopt zou gaan worden om ruimte te maken voor een nieuw wooncomplex. Als gevolg van diverse acties kwam er rust rond het complex en leek herbestemming een goed alternatief te worden voor sloop. Nu het college van B en W heeft besloten om de eigenaar toch alle ruimte te geven voor planvorming zal de discussie ongetwijfeld weer oplaaien. Het Cuypersgenootschap zal in ieder geval bezwaar aantekenen tegen het afwijzingsbesluit. Volgens ons is het Fraterhuis, gebouwd naar ontwerp 

van architect Jos. Bedaux, onmisbaar voor het dorpsgezicht van Reusel.   Gemeente Wassenaar wijst monumentenaanvraag af  Norman Vervat  Eind september heeft de gemeente Wassenaar besloten om de Villa De Pasch aan de Van Bergenlaan te Wassenaar niet aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Om politieke redenen is besloten om de villa niet voor de toekomst te beschermen. Het Cuypersgenootschap betreurt het besluit van de gemeente, vooral 
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vanwege de onzekere toekomst van het pand. Villa De Pasch is in 1925 gebouwd naar ontwerp van A.H. Wegerif en heeft onder andere als belangrijk en bijzonder voorbeeld van de villabouw van de belangwekkende architect A.H. Wegerif en als goed voorbeeld van woonhuisarchitectuur uit de jaren twintig een grote monumentale waarde voor Wassenaar. Begin november heeft het Cuypersgenootschap dan ook bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente. Tevens blijft het Cuypersgenootschap zich actief inzetten voor een verbetering van het erfgoedbeleid in het cultuurhistorisch zeer rijke villadorp.  P.C. Hoofthuis in Amsterdam gemeentelijk monument  David Mulder  De bestuurscommissie van het stadsdeel Amsterdam Centrum heeft op 13 oktober het P.C. Hoofthuis van de Letterenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Spuistraat 134, aangewezen als gemeentelijk monument. Het gebouw, voltooid in 1984, geldt als hoogtepunt in het structuralistisch bouwen en als één van de hoogtepunten van het structuralisme van de architecten Aldo van Eyck (1918-1999) en Theo Bosch (1940-1994). Het gebouw is tevens een geslaagd voorbeeld van stedenbouwkundige inpassing, 

waarbij gepoogd is aan te sluiten bij de schaal van de binnenstad. In een volgend nummer van het Cuypersbulletin leest u hierover meer.   Huis van Bewaring II in Amsterdam gemeentelijk monument  David Mulder  Nog meer goed nieuws uit Amsterdam: in de commissievergadering Algemene Zaken, Ruimtelijke Ordening en Samenleving van de bestuurs-commissie Amsterdam Zuid van 2 december is positief geadviseerd op de voorgenomen aanwijzing tot gemeentelijk monument van het Huis van Bewaring II aan de Havenstraat met de bijbehorende bewaarders-woningen aan de Amstelveenseweg en de Vaartstraat. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 december zal de definitieve aanwijzing plaatsvinden. Het complex is thans in gebruik als vluchtelingenopvang maar zal volgens planning vanaf zomer 2016 worden verbouwd tot huisvesting van de British School of Amsterdam– thans gevestigd op drie locaties in de stad. Medio 2018 of 2019 zal de school haar intrek nemen in het voormalige Huis van Bewaring II. Welke (ingrijpende) wijzigingen de nieuwe functie met zich mee zal brengen is nog onbekend, de werkgroep Amsterdam volgt de ontwikkelingen op de voet. 
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De Werkspoorhallen op Oostenburg in Amsterdam gedeeltelijk monument?  David Mulder  Stadsdeel Amsterdam Centrum is voornemens één van de beide Langhouthallen of Werkspoorhallen (‘Grote Stelplaats’) op Oostenburg aan te wijzen tot gemeentelijk monument. De twee geschakelde hallen zijn in respectievelijk 1929-1930 en 1939 gebouwd voor het monteren en beproeven van grote dieselmotoren door Werkspoor. Het Cuypersgenootschap heeft in 2014 de gemeentelijke monumentenstatus voor de hallen aangevraagd omdat de eigenaar, woningcorporatie Stadgenoot, met sloop- en nieuwbouwplannen kwam. Aanvankelijk was het de bedoeling de hallen in te passen in de herontwikkelingsplannen voor het noordelijk gedeelte van Oostenburg, maar onder andere vanwege de economische crisis besloot Stadgenoot over te gaan tot sloop. Naar aanleiding van het aanwijzingsverzoek van het Cuypersgenootschap zijn diverse onderzoekingen verricht, door onder andere Monumenten en Archeologie en door Bureau Urhahn in samenwerking met de TU-Delft, waaruit duidelijk de evidente monumentwaardigheid van het complex is aangetoond. Om diverse redenen wordt echter besloten om slechts de oudste van de twee hallen op de gemeentelijke 

monumentenlijst te plaatsen, die na restauratie een belangrijke functie in de openbare routing van het te ontwikkelen fabrieksterrein zal gaan vervullen – ook hierover zult u in een volgend bulletin meer lezen.  Wies van Leeuwen ontvangt Brabant Bokaal 2015  Herman Wesselink  Opnieuw is één van de Brabant Bokalen naar een lid van ons genootschap gegaan, naar niemand minder dan de oprichter en tevens erelid Wies van Leeuwen. Wies ontvangt de prijs vanwege zijn decennialange inzet voor het Brabantse erfgoed, waarvan vooral kerkgebouwen. Hij heeft tot voor kort gewerkt als beleidsmedewerker monumenten zorg bij de provincie Noord-Brabant. Door zijn inzet zijn tientallen, vooral negentiende- en twintigste-eeuwse, kerkgebouwen in de provincie tot op heden behouden. Het Cuypersgenootschap feliciteert Wies van harte met het behalen van deze eervolle vermelding die hij in onze ogen terecht heeft verdiend. Wies gaat met pensioen maar hij zal allesbehalve stilzitten. Momenteel werkt hij aan nieuwe publicaties waaronder het zojuist verschenen nieuwe boek over Pierre Cuypers. Wij kijken uit naar zijn andere publicaties en hopen in de toekomst nog veel van zijn belangrijke werk mee te maken. 
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Terug naar Villa Allegonda?  Is architectuur vogelvrij?  Deze vraag stelde architect J.J.P. Oud in de Groene Amsterdammer van 20 juli 1957.   De voormalige villa Allegonda was na de dood van de laatste eigenaar nagelaten aan de Jezuïeten die de villa verkochten. Er werd aanvankelijk een restaurant in gevestigd dat al snel tot hotel wilde uitbreiden. Oud kwam er achter dat er het nodige aan zijn schepping veranderd ging worden zonder dat hem om advies was gevraagd.  

Hij wendde zich zowel tot de architect als tot het gemeentebestuur van Katwijk en bood aan, om zonder betaling, met een aanpassing te komen. Naar het bleek vruchteloos, men nam zelfs niet de moeite op dit aanbod te reageren.  Sindsdien werd hotel Savoy, zoals de villa werd herdoopt, door allerlei aanbouwen uit verband gerukt. Er kwam een opbouw op het dak en aan de zeezijde een aanbouw in de vorm van een serre. Aan de landzijde volgden opbouwen op de garages. Ook in noordelijke richting, achter de Moorse Kamer, werd uitgebreid.   

 Afb. 1: J.J.P. Oud, villa Allegonda, kort na de bouw in 1917. Foto: Katwijks Museum.   
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 Nadien werd geprobeerd nog meer uitbreidingen toe te voegen of zelfs het hele gebouw af te breken en een nieuw hoog hotel neer te zetten. Gelukkig werd dat voorkomen doordat het gebouw, dat ontworpen is in de tijd dat De Stijl ontstond, op de gemeentelijke monumentenlijst was geplaatst.   J.J.P. Oud was in 1913, als net afgestudeerd architect, naar Leiden verhuisd op zoek naar grote opdrachten. Hij werkte er enige tijd met architect Dudok aan de plannen voor een kantoor van het Leids Dagblad en met prof. van der Steur aan een agentschap van de Nederlandsche Bank.  Op de tekenacademie Ars Aemula Naturae leerde hij Harm Kamerlingh Onnes kennen en maakte later contact met Theo van Doesburg, de grote initiator achter De Stijl. Met laatstgenoemde voerde hij vele gesprekken. Hoe moet de nieuwe kunst, waar zoveel kunstenaars en architecten naar zochten, er uit zien? Het werk van Mondriaan en Rietveld zijn bekende voorbeelden van de resultaten van die zoektocht.  In 1916 kreeg de toen net afgestudeerde architect Oud via de vader van zijn vriend Harm Kamerlingh Onnes het verzoek een ontwerp te maken voor de verbouw van het huis van diens overbuurman J.E.R. Trousselot. Dit vakantiehuis, 

destijds ontworpen door een plaatselijke aannemer, zou meer op moeten gaan in het duin. Kamerlingh Onnes dacht aan de bouwstijl die hij in Noord Afrika had gezien. Oud dacht in volumes die met elkaar in evenwicht waren. Hierin vonden zij elkaar en Oud kwam in 1916 met een voorstel dat uitgevoerd werd in 1917. (afb. 1)  

 Afb. 2: Een hoek van de Moorse kamer in villa Allegonda. Foto: H. Vingerling.  Menso Kamerlingh Onnes ontwierp samen met zoon Harm de Byzantijnse of Moorse Kamer aan de noordzijde. Een buffet, een fonteintje aan de oostelijke muur en een aantal lampen werden in oriëntaalse stijl ontworpen. De ceramische tegels die 
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erbij gebruikt werden door een andere vriend, de ceramist W.C. Brouwer vervaardigd. (afb. 2)  Harm ontwierp vervolgens ook de naamplaat voor de villa die bij de koop in 1909 veranderd was in Allegonda, vernoemd naar de vrouw van de nieuwe eigenaar.  Aan Theo van Doesburg werd gevraagd glas-in-loodramen te ontwerpen. Eén ervan werd gerealiseerd op de overgang van de nieuwe toren naar de plek waar de oude muren van het oorspronkelijke huis stonden. Waar het tweede raam kwam is onduidelijk, er bestaat een ontwerp in relatie tot de villa en het eerste raam. Maar beide ramen zijn niet meer aanwezig.(afb.3)  

In 1927 werden in opdracht van de zoon R.P.R Trousselot (René) die intussen het huis geërfd had, door Oud verbouwingen uitgevoerd. Deze leidden tot een grotere villa waarbij de verschillende volumes waaruit het huis bestond in evenwicht bleven. Het huis werd nu permanent bewoond.  Oud accepteerde de opdracht omdat hij de vrije hand kreeg om naar eigen opvattingen een ontwerp te maken voor de verbouwingen, inclusief het interieur en de meubels. Een belangrijke rol daarbij speelde de grote waardering die het gebouw  intussen verkregen had binnen de internationale wereld van kunst en architectuur. Het was aantrekkelijk om zijn oorspronkelijke ontwerp

 Afb. 3: Glas-in-loodramen voor villa Allegonda, ontworpen door Theo van Doesburg. Links Glas-in-loodcompositie II, rechts Glas-in-loodcompositie V. Foto: Instituut Collectie Nederland.  
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 Afb. 4: Interier van villa Allegonda na de modernisering in 1927. Foto: Het Nieuwe Instituut.   verder uit te bouwen en te vervolmaken. Het ruimtelijk concept van de villa werd aan de noordkant nog verder verrijkt door de aanbouw van een serre met daarop een dakterras. De houten kozijnen werden vervangen door staal. Ook de woonkamer werd vernieuwd. Oud ontwierp de inrichting en de meubels, geheel in de modernistische stijl van zijn tijd. (afb.4) Ze zijn vergelijkbaar met ontwerpen van zijn hand voor de Weissenhofsiedlung in 1927 te Stuttgart. Daar werd nagedacht over wonen en indeling. De keuken werd belangrijk, Bruynzeel leverde  

uitgewerkte ontwerpen. In 1931 volgde weer een verbouwing. René Trousselot speelde graag biljart en wilde een biljartkamer. Oud realiseerde die wens door de hele voorgevel ca. zes meter naar het zuiden te verplaatsen, met kolommen en al. Er kwam een groot raam aan de zeezijde. Boven ontstond ruimte voor een extra slaapkamer en badkamer. (afb. 5) De serre rechts achter werd bij de Byzantijnse kamer gevoegd.  De laatste verbouwing stamt uit 1936 toen een garage en een kelder aan de oostzijde werden toegevoegd. In de Tweede Wereldoorlog  
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 Afb. 5: Exterieur van villa Allegonda na de uitbreiding in 1931. Foto: Katwijks Museum.   

 Afb. 6: Villa Allegonda als kantine en uitkijkpost voor de Wehrmacht, als onderdeel  van de Atlantikwall tijdens de Tweede Wereldoorlog. Foto: Katwijks Museum.   
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 ontsnapte het gebouw aan de afbraak die een groot deel van de boulevard trof. De bezetter wilde daar de Atlantikwall bouwen tegen een eventuele invasie vanuit Engeland. De villa diende als kantine voor de Wehrmacht en als uitkijkpost. (afb.6)  Door de aan- en opbouw uit 1957 en later werd het door Oud zorgvuldig bewaakte evenwicht verstoord en verdween de belangstelling die tot die tijd had bestaan voor de villa. Dit aspect werd jarenlang genegeerd door de toenmalige eigenaars. Het zou hen wellicht geen windeieren hebben gelegd als zij daar bij stil hadden gestaan.   Ruim tien jaar geleden gingen er in Katwijk stemmen op het hotel te slopen en een nieuw gebouw neer te zetten. De eigenaar wilde uitbreiden. Gelukkig ging de gemeente hier niet op in en een aantal gealarmeerde personen vormden het Comité Allegonda, met als doel het gebouw voor sloop te behoeden en te streven naar restauratie naar het ontwerp van 1936. Vele instellingen zoals RAP Architectuurcentrum in Leiden, het Cuypersgenootschap, Vereniging Hendrick de Keyser en de TU Delft werden benaderd om te inventariseren wat de mogelijkheden waren. Ook volgde overleg met de gemeente Katwijk en de eigenaar. Helaas was de reactie van de laatste 

niet positief en de verkoopprijs bleek dusdanig hoog dat verdere initiatieven niet zinvol bleken. Nu, meer dan tien jaar later, in 2015 is het hotel in particuliere handen overgegaan.  Comité Allegonda is weer bijeen geroepen en houdt de vinger aan de pols. Gelukkig is het gebouw een gemeentelijk monument. Men zou toch mogen verwachten dat de wanhoopskreet van Oud geen werkelijkheid wordt. Steun daarbij uit de wereld van architecten en cultuur met historisch besef is van harte welkom!  Annemarie Kingmans Kunsthistoricus en secretaris van Comité Allegonda comite.allegonda@gmail.com 30-11-2015  Literatuur en bronnen: -Ed Taverne e.a, J.J.P. Oud 1890-1963, compleet werk, NAI uitgevers Rotterdam 2001 -Hans Oud, J.J.P. Oud,architect 1890-1963, Den Haag 1984 -J.J.P. Oud, Architecturalia voor bouwheren en architecten, Den Haag 1963. p.11-12 -K. Wiekart ,J.J.P.Oud, Beeldende Kunst en Bouwkunst in Nederland, Amsterdam, 1965 -Bouwkundig Weekblad 1918, no.5 -Elsbeth Herfst, Menso Kamerlingh Onnes, ongepubliceerde doctoraal-scriptie, Leiden oktober 1975 
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Nieuwe uitgaven  
Marisa Melchers, Het nieuwe religieuze bouwen. Liturgie, kerk en stedenbouw Verschenen in 2015 Uitgave: Architectura & Natura Pers ISBN: 9789 461 400 345 Aantal pagina’s: 400 Prijs: € 49,50 Fotografie: Walter Herfst  
 

  Dit boek is een handelseditie van het proefschrift van Marisa Melchers over liturgie en kerkbouw in het Nederland van de twintigste eeuw, het onderwerp waarop zij begin 2011 promoveerde. Het is de eerste belangrijke publicatie over de Nederlandse twintigste-eeuwse kerkbouw sinds jaren. In elk geval is er niet eerder een dergelijke omvangrijke publicatie verschenen, 

die de relatie tussen kerkbouw, liturgie en stedenbouw in Nederland aan de orde stelt. In het boek worden een aantal belangrijke zaken onthuld. Eén daarvan is de onmiskenbare rol van de liturgie in de vormgeving en het ontwerpproces van kerkgebouwen. De twintigste eeuw heeft als gevolg van liturgische keerpunten in zowel de protestantse kerkgenootschappen als de rooms-katholieke kerk een indrukwekkende reeks kerkgebouwen met een nieuwe ruimtevorm opgeleverd. Vooral de Liturgische Beweging aan het begin van de eeuw en het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren ’60 hebben de opvattingen over kerkbouw en de plaats van kerkgebouwen in de stedenbouw-kundige context doen veranderen. Kennis van de liturgie is onmisbaar om de “taal” van de kerkbouw en –inrichting te kunnen verstaan. Een andere zaak is het gedurende de twintigste eeuw langdurig aanwezige spanningsveld tussen traditie en moderniteit in de kerkarchitectuur. De kerkgenoot-schappen konden zich gedurende de vorige eeuw moeizaam verzoenen met de modernisering van de samenleving. Niettemin deden vernieuwingsgezinde theologen en architecten goede pogingen om de vormgeving van het kerkgebouw te laten aansluiten bij de nieuwe inzichten. Wij zien bijvoorbeeld dat in de eerste helft van de eeuw 
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mondjesmaat moderne materialen zoals gewapend beton worden toegepast en tot de jaren ’60 nemen we in hoofdlijnen een veelal moeizame synthese tussen een nieuwe ruimtevorm en aansluiting bij de bestaande bouwtraditie waar. De rooms-katholieken blijven zich lang vasthouden aan een vormentaal die op de middeleeuwen teruggrijpt. Bij de protestanten zien wij vanaf het interbellum een boeiende ontwikkeling, namelijk dat onder invloed van de Liturgische Beweging de uitwendige vormgeving van hun kerkgebouwen min of meer door de middeleeuwse kerkbouw wordt beïnvloed. Dit is in tegenstelling tot de oriëntatie op de klassieke reformatorische centraalbouw uit de zeventiende eeuw die in de voorgaande periode gebruikelijk was. Vanaf de jaren ’60 is echter het (internationale) modernisme in zijn geheel tot de liturgie en kerkbouw doorgedrongen, zowel bij de protestanten als de rooms-katholieken. Voor de verklaring van dit alles en nog meer is het zeer aanbevelenswaardig het boek te lezen. Het boek heeft een indrukwekkende dikte en hoofdstukindeling. Na in te gaan op de voorontwikkelingen in de liturgie en kerkbouw gedurende de negentiende eeuw, behandelt de auteur uitvoerig alle liturgische, architectonische en stedenbouwkundige aspecten van de grote kerkgenootschappen in de 

twintigste eeuw. De betekenis van dit omvangrijke erfgoed wordt verduidelijkt door middel van diepgravende regionale casestudies. Deze casestudies behandelen de ontwikkeling en plaats van het twintigste-eeuwse kerkgebouw in drie gebieden die een voorbeeld zijn van de moderne Nederlandse ruimtelijke ordening. Veel twintigste-eeuwse kerkgebouwen maken onmiskenbaar deel uit van stedenbouwkundige plannen, vooral in de buitenwijken van de steden. De gebieden die in de casestudies worden behandeld zijn de oostelijke Betuwe, de Wieringermeerpolder en de naoorlogse buitenwijk Zuidwijk en satellietstad Hoogvliet van Rotterdam. Tesamen met de bovengenoemde vraagstukken rond liturgie en kerkbouw geven zij een boeiend inzicht in dit tot op heden weinig behandelde onderwerp. Ten slotte is het boek door Marisa zeer helder, leesbaar en goed geschreven.  
Wies van Leeuwen, Pierre Cuypers  Verschenen in 2015 Uitgave: WBooks  ISBN: 9462581177 Aantal pagina’s: 176  Prijs: € 24,95 
 Pierre Cuypers, het is de naam die verbonden blijft aan het boegbeeld van ons genootschap. In dit boek komen zijn belangrijkste gebouwen en projecten, waaronder het 
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Rijksmuseum, de Vondelstraat en een aantal kerken, opnieuw aan de orde.  

  Wies van Leeuwen beschrijft in het boek het leven en werk van de architect die tevens als kunstenaar en projectontwikkelaar werkte. Het is geschreven in een heldere taal en tevens doordrenkt van kennis en boeiende anekdotes. Wies behandelt chronologisch de hoogtepunten uit zowel het leven als het werk van Pierre Cuypers en laat zien hoe autobiografie en oeuvre elkaar wederzijds beïnvloeden en versterken. De recente restauraties van het Rijksmuseum, het Centraal Station, kasteel De Haar en het Cuypershuis in Roermond laten bovendien zien dat zijn werk door de jaren heen relevant is gebleven.  In het boek gaat Wies in op onder andere Cuypers’ opleiding tot architect in Antwerpen, de oprichting van zijn werkplaats en atelier in Roermond en zijn relatie met de Amsterdammer Jozef Alberdink Thijm. Ook zijn rol als netwerker krijgt aandacht. Zo rolde 

hij van de ene kerkbouwopdracht in de andere. Als eerste Limburgse architect wist Cuypers met zijn werk landelijk door te breken. Hoe was dit allemaal mogelijk? Ontwikkelingen in de tweede helft van de negentiende eeuw, zoals de opkomst van moderne transport- en communicatiemiddelen en de rooms-katholieke emancipatie speelden een belangrijke rol hierin. Maar, zoals al vaker bleek, waren diens krachtige en dominante persoonlijkheid en zijn artistieke begaafdheid, naast zijn afkomst, waarschijnlijk de belangrijkste factoren die Cuypers naar zijn succesvolle carrière als architect hebben geleid. Ondanks het feit dat een aantal zaken in het boek al in eerdere publicaties aan de orde is geweest, is het boek voor elke Cuyperskenner en liefhebber van negentiende-eeuwse architectuur en decoratie een zeer waardevolle aanvulling in de boekenkast.  (recensies door Herman Wesselink)  
Bernadette van Hellenberg Hubar, Ad orientem | gericht op het oosten, De nieuwe Bavo te Haarlem Verschijnt op 4 maart 2016 Uitgave: WBooks  ISBN: 9789462581197 Prijs: tot de verschijningsdatum voor de intekenprijs van € 39,95 (daarna: € 49,95), via de winkel van 
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de Bavo, NieuweBavo@gmail.com of bij de uitgever: www.wbooks.com.  
 Voor het eerst sinds ruim een eeuw stond de kathedrale basiliek van Haarlem, beter bekend als de nieuwe Bavo, van binnen en buiten in de steigers. Tijdens de restauratie was er alle gelegenheid om dit ontwerp 

van Joseph Cuypers (1861-1949) – zoon van Pierre Cuypers – van dichtbij te onderzoeken. Dat leidde tot ontdekkingen die het aanzien van de kathedraal hebben veranderd. Wat te denken van het herstel van de polychromie aan de buitenkant van traptorens, topgevels en bouwsculptuur die in Nederland zonder weerga is. Of van de blauwe
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 voegen in het interieur en de rijk versierde terracotta’s binnen en buiten. Door de reparatie en de uitbreiding van het glas-in-lood kwam de bijzondere visie van de architect op het licht in deze kerk aan de oppervlakte. Weinig andere vakbroeders waren zo bewust bezig om de atmosfeer van het Hollandse landschap naar binnen te halen. Maar ook een fenomeen dat al vanaf het ontstaan van de kathedraal zichtbaar was, maar niettemin vrijwel onopgemerkt bleef, kon dankzij de steigers minutieus onderzocht worden: het onvoltooide karakter van de nieuwe Bavo. Achter dit gesamtkunstwerk gaat een fascinerend programma schuil. Samengevat in de titel Ad orientem (Gericht op het oosten) behelst dit ruim twintig eeuwen cultuur, wat in dit boek over het voetlicht wordt gebracht.  In dit boek wordt dat ruim geïllustreerd over het voetlicht gebracht.  
 Varia   Ons lid C. Mooij te Amsterdam biedt uit een nalatenschap het bekende werk aan van P.J.H. Cuypers en J. Kalf: De katholieke kerken in Nederland: dat is de tegenwoordige staat dier kerken 

met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld.   Het van oorsprong in afleveringen verschenen werk heeft een moderne halflinnen binding met kalfslederen rug (door de Abdij van Egmond) en is voorzien van vergulde preegletters. Het geheel is compleet en verkeert in goede staat. Geïnteresseerden kunnen telefonisch contact opnemen met dhr. Mooij: 020-4121932. Prijs n.o.t.k.                          
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