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Colofon

Het Cuypersbulletin verschijnt zo mogelijk vier maal per jaar. De redactie ontvangt graag mede-
delingen, wetenswaardigheden, brieven en korte artikelen over onderwerpen die het werkterrein 
van het genootschap in de ruimste zin van het woord betreffen. De opgenomen artikelen weer-
spiegelen niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van het bestuur en de redactie.

Redactie: drs. D. Mulder
Redactieadres: 1e Jacob van Campenstraat 14-3a Amsterdam
e-mail: davmulder@gmail.com

Omslagontwerp: Rosa Stigter
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. 06-233 98 363

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: NL26 INGB 0004 835 002  t.n.v. Cuypersgenootschap, Druten

De contributie bedraagt € 30,- per jaar.
In verband met verzendkosten betalen leden die buiten Nederland wonen € 40,-.

Foto omslag: Johannes Verhulststraat 89, Amsterdam. Foto: David Mulder.
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Redactioneel

 David Mulder

Voor u ligt alweer het derde nummer van het Cuypersbulletin 2016. In dit nummer vindt u een 
samenvatting van het secretarieel jaarverslag over 2015 – voor de uitgebreidere versie en voor 
de de lijst van behoudsacties kunt u terecht op onze website. Ook het jaarverslag van de werk-
groep Amsterdam kunt u op de website vinden. 
Verder kunt u uitgebreid lezen over een recente actie van de Werkgroep Amsterdam, die de 
gemeentelijke monumentenstatus heeft aangevraagd voor een bijzonder pand in Amsterdam-
Zuid: het vroegere woonhuis van componist Alphons Diepenbrock aan de Johannes 
Verhulststraat, dat momenteel bedreigd wordt door ingrijpende renovatieplannen. Niet alleen 
verkeert de woning – waarin muziekgeschiedenis geschreven is – op dit moment nog groten-
deels in de staat waarin het verkeerde toen Diepenbrock er woonde (1902–1921), opmerkelijk 
is bovendien de muziekzaal die de weduwe van Diepenbrock op het dak van het pand liet 
bouwen. Deze is weliswaar eenvoudig van vorm en uitvoering maar is in zijn soort uniek. Het 
Cuypersgenootschap ziet voldoende gronden om de woning met muziekzaal aan te wijzen als 
beschermd monument.
Ook voor het houten woonhuis Westzijde 118 te Enkhuizen, gebouwd omstreeks 1860–1870, 
is de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd. Het pand was in het verleden beschermd 
als gemeentelijk monument, maar op verzoek van de toenmalige eigenaar die sloopplannen had 
is het pand weer van de gemeentelijke monumentenlijst afgevoerd. Hopelijk zal het bijzondere 
pand, dat nog gaaf bewaard is gebleven, nu wel definitief beschermd worden. 
De herfst is inmiddels weer begonnen en dat betekent dat ik u de datum van de najaarsexcursie 
kan mededelen. Aan de vaststelling van het definitieve programma wordt op dit moment de laat-
ste hand gelegd, maar u kunt alvast de datum van zaterdag 29 oktober in uw agenda’s noteren! 
Achterin dit bulletin leest u meer over deze excursie en over de Algemene Ledenvergadering, 
die op dezelfde dag gehouden zal worden.

Namens het Cuypersgenootschap wens ik u veel leesplezier en hoop ik u allen te zien op onze 
najaarsexcursie!
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Korte berichten

 Norman Vervat

Gemeente Geertruidenberg wijst 
monumenten aan

In juni 2016 heeft de gemeente Geertruidenberg 
besloten om enkele bijgebouwen van de 
Dongecentrale aan de Centraleweg te 
Geertruidenberg te beschermen als gemeentelijk 
monument. Het hoofdgebouw, het filtergebouw 
en het transformatorstation van deze unieke 
vooroorlogse elektriciteitscentrale zijn reeds 
vele jaren rijksmonument. Diverse bijgebou-
wen van het complex, veelal gerealiseerd in de 
wederopbouwperiode naar ontwerp van C.H. de 
Bever, hadden tot op heden echter geen enkele 
bescherming. Gezien de grote ensemblewaarde 
en de kwetsbaarheid van de onbeschermde 
bijgebouwen heeft het Cuypersgenootschap de 
gemeente eind 2013 verzocht om deze gebou-
wen alsnog te beschermen. Na een zorgvuldige 
belangenafweging heeft dit geresulteerd in een 
positief besluit.

Monumentenaanvraagvoor Leidse woonwijk

In navolging van de Stichting Behoud de Oude 
Kooi en de Historische Vereniging Oud Leiden 
hebben Heemschut en het Cuypersgenootschap 
samen een monumentenaanvraag gedaan voor 
een bijzondere woonwijk uit het interbellum 
te Leiden. Het betreft de centrale blokken 
van de wijk de Oude Kooi, welke met sloop 
worden bedreigd. Aanvankelijk leek de 
eigenaar in te zetten op renovatie, maar deze 
kiest nu toch voor sloop. Volgens de eigenaar 

is sloop-nieuwbouw van de centrale blokken 
een stuk goedkoper dan renovatie. Met sloop 
verdwijnt een uniek voorbeeld van volkswo-
ningbouw van de hand van de voor Leiden 
en omgeving zeer belangrijke architect H.J. 
Jesse. Reeds in 2007 is vastgesteld dat de 
gehele wijk een bijzondere waarde heeft. Het 
Cuypersgenootschap hoopt dan ook dat Leiden 
positief besluit op de monumentenaanvraag en 
dat de voorgenomen sloop wordt afgeblazen.

Schoolgebouw Kampen behouden

In juli 2016 is het schoolgebouw van de Van 
Heutszkazerne te Kampen definitief gered. 
Na twee jaar discussie en onderzoek heeft 
de eigenaar, woningcorporatie Deltawonen, 
het gebouw overgedragen aan ontwikkelaar 
BOEi. In de komende tijd zal het schoolge-
bouw herontwikkeld worden tot woongebouw. 
Het Cuypersgenootschap heeft samen met 
o.a. de Stichting Stadsherstel Kampen en de 
Bond Heemschut ingezet op hergebruik en 
bescherming van het gebouw. Deze actie is 
nu succesvol afgerond. Het schoolgebouw 
uit 1874 is een belangrijk onderdeel van de 
voormalige Van Heutszkazerne, een beeldbe-
palend negentiende-eeuws rijksmonument in 
het centrum van Kampen. 

Beroep tegen sloop Finse school gegrond

De rechtbank te Groningen heeft het beroep 
van het Cuypersgenootschap en de Bond 
Heemschut tegen de sloop van één van de 
twee Finse scholen aan de Groningse Helper 
Westsingel gegrond verklaard. Beide Finse 
scholen zijn gemeentelijk monument. De Finse 
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Secretarieel jaarverslag Cuypersgenootschap 2015

Dit jaarverslag is een gecombineerd verslag over het jaar 2015  van de Vereniging en Stichting 
Cuypersgenootschap. Zowel vereniging als stichting zijn twee afzonderlijke organen die gezien 
hun doelstelling en werkzaamheden nauw met elkaar zijn verbonden. Beide organen hebben 
afzonderlijke statuten.

school is een type houten schoolgebouw dat 
in jaren 1948–1950 in heel Nederland is 
gebouwd. Het hout waarvan de scholen 
zijn gebouwd komt uit Finland en werd 
geleverd als onderdeel van een handels-
overeenkomst tussen Nederland en Finland, 
vandaar de naam ‘Finse School’. De beide 
scholen aan de Helper Westsingel vormen 
een ensemble en hebben voor Groningen een 
duidelijke architectuurhistorische en cultuur-
historische waarde.

De Finse school die de gemeente wil slopen 
is gemeentelijk eigendom en reeds in 2004 
aangewezen tot gemeentelijk monument. 

Door een gebrek aan onderhoud verkeert 
het monument in matige staat. Dit is echter 
geen argument voor sloop. De gemeente 
Groningen heeft zelf weinig geïnvesteerd in 
het onderhoud van het gebouw. De andere 
Finse school heeft men wel goed onderhou-
den. Ook is nooit goed onderzocht of her-
gebruik van het monument mogelijk is. De 
gemeente wil, zoals bevestigd werd tijdens de 
zitting bij de rechtbank, gewoon de handen 
vrij hebben in het gebied. Mogelijk dat op de 
plek van de school in de toekomst woningen 
kunnen komen. Door de uitspraak van de 
rechtbank moet de gemeente opnieuw kijken 
naar de toekomst van het gebouw. 

Werkgroep Ledenwerving/toekomst 
Cuypersgenootschap
De Algemene Ledenvergadering heeft in juni 
2015 besloten om nader onderzoek te doen 
om het dalende ledenaantal te stoppen en te 
gaan kijken naar de toekomst. Hiervoor is 
een werkgroep Ledenwerving in het leven 
geroepen. Op 2 oktober 2015 is de eerste 
bijeenkomst van de werkgroep gehouden, 
waarbij het “Vijfjarenmasterplan” dat in 2010 
is vastgesteld en in  2014 is herzien, is mee-
genomen. Een eerste aanzet is het maken en 
verspreiding van een nieuwe wervingsfolder 
dat in het jaarboek zal worden gevoegd. Dit 

jaar zal nog een vervolgbijeenkomst worden 
georganiseerd. 

Ledenadministratie
Op 31 december 2015 waren er statutair 324 
leden ingeschreven. Op 31 december   2014 
waren er 341 leden. De ledendaling blijft 
een zorgelijke ontwikkeling. De aanmelding 
van nieuwe leden compenseert niet de al 
jaren ingezette daling van het ledenaantal. 
Daarnaast zijn nog een groot aantal leden 
die hun contributie nog niet tijdig hebben 
voldaan. Per 1 januari 2016 waren er statutair 
311 leden ingeschreven.
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Bestuurssamenstelling
Op 31 december 2015 bestaat het bestuur 
van de Vereniging Cuypersgenootschap en 
Stichting Cuypersgenootschap uit: prof. dr. 
Vladimir Stissi (voorzitter), Leo Dubbelaar 
(secretaris), drs. Jan Dekkers (penningmees-
ter), David Mulder (voorzitter werkgroep 
Amsterdam, 2e secretaris en redacteur jaar-
boek) en mr. Marcel Richter.

Herman Wesselink heeft tot 1 januari 2016 
het redacteurschap van het Cuypersbulletin 
vervuld en aangegeven dat hij in verband 
met zijn promotie het redacteurschap niet 
meer kan combineren. Zijn werkzaamheden 
zijn overgenomen door David Mulder. De 
ledenadministratie wordt gedaan door Marc 
Stegeman. De heren Wesselink en Stegeman 
maken geen deel uit van het bestuur van 
vereniging en stichting. 

Het bestuurslidmaatschap wordt door de 
bestuursleden gecombineerd met hun dage-
lijkse drukke werkzaamheden wat soms niet 
eenvoudig is en veel tijd vraagt. We hopen 
dat u daarvoor begrip toont en dat sommige 
zaken noodgedwongen niet vlekkeloos gaan 
zoals het eigenlijk zal moeten gebeuren. 
Uitbreiding van het bestuur of hulp aan activi-
teiten door leden wordt zeer op prijs gesteld.

De behoudsacties in Amsterdam en directe 
omgeving worden geleid door een actieve 
werkgroep die door een aparte voorzitter 
(David Mulder) en secretaris (Edzard Lisser) 
wordt gecoördineerd. Het bestuur blijft 
verantwoordelijk voor de activiteiten van 
de werkgroep. 

De behoudsacties elders in het land worden 
geleid en gecoördineerd door de secretaris, 
bijgestaan door actief vrijwilliger Norman 
Vervat. Dankzij de inzet van Norman kunnen 
we een groot aantal behoudsacties voor 
bedreigd erfgoed oppakken. 

Huisvesting secretariaat
In 2015 is het secretariaat van de vereni-
ging en stichting gevestigd in Zoetermeer, 
het woonadres van de secretaris. Het 
postadres (postbus 575, 6800 an Arnhem) 
blijft ondanks de zeer hoge kosten gehand-
haafd om verwarring in de adressering te 
voorkomen. Statutair is de vereniging het 
Cuypersgenootschap gevestigd in Ohé en 
Laak, gemeente Maasgouw. De Stichting 
Cuypersgenootschap is statutair gevestigd in 
Linne, gemeente Maasgouw. 

Excursies en lezingen
Op 6 juni 2015 werd de voorjaarsexcursie 
gehouden in Wassenaar en Katwijk. Vanaf 
station Den Haag CS werd onder begeleiding 
van de secretaris een bezoek gebracht aan 
de Goede Herderkerk in Wassenaar-Zuid uit 
1931-1932 van architect Jan van de Laan. 
Vervolgens ging de tocht langs een aantal 
villaparken van Wassenaar en is er een stop 
gemaakt bij de barakken van het voormalige 
Vliegveld Valkenburg dat in de oorlogsjaren 
door de Duitse bezetter is gebouwd. Het 
Cuypersgenootschap heeft met succes kunnen 
bewerkstelligen dat het complex gemeen-
telijk is beschermd en onderdelen van de 
Atlantikwall zijn gepromoveerd tot rijksmo-
nument. Op dit moment wordt gekeken naar 
de toekomst en bestemming van het complex. 
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Lunch en de Algemene Ledenvergadering 
werden gehouden in Hotel Savoy, voorheen 
Villa Allegonda in Katwijk aan Zee dat 
door J.J.P. Oud is getransformeerd en op 
dit moment haar oorspronkelijke functie en 
uiterlijk van Oud weer terugkrijgt. 
In de middag werd een bezoek gebracht aan 
het raadhuis van Katwijk uit 1931-1932 en 
de Hervormde Nieuwe Kerk van Katwijk aan 
Zee uit 1885-1887 van architect H.J. Jesse. 
De rondleidingen in het raadhuis en Nieuwe 
Kerk werden door de secretaris gehouden.

Op 17 mei 2015 heeft de Werkgroep 
Amsterdam een wandeling georganiseerd 
door de Staatsliedenbuurt. 

Najaarsexcursie
Op 24 oktober 2015 werd de najaarsexcursie 
gehouden in de Gelderse Achterhoek. Vanaf 
het station van Doetinchem ging de tocht 
naar de Sint Walburgiskerk van Netterden. 
Cuypers heeft de gotische kerk in 1876 
getransformeerd en verzorgde ook de aankle-
ding van het interieur dat gaaf is behouden 
en onlangs vakkundig is gerestaureerd. We 
zijn geconfronteerd met de problematiek van 
de komende sluiting als kerk en het toekom-
stig gebruik door een enthousiaste dorpsge-
meenschap. Vervolgens ging de tocht naar 
het complex van de voormalige ijzergieterij 
dru in Ulft, één van de oudste industriële 
complexen in Nederland dat nu een waar-
dige herbestemming tot cultuurfabriek heeft. 
Lunch en Algemene Ledenvergadering zijn 
daar gehouden. 
In de middag werd een bezoek gebracht 
aan de in 1933 aangelegde Strandbad bij 

Winterswijk dat onlangs als rijksmonument 
is aangewezen en vakkundig is gerestau-
reerd zodat dit unieke monument behouden 
blijft en nog steeds fungeert als openlucht-
zwembad. Aan het eind van de middag 
besloten we onze excursie met een bezoek 
aan de Sint Werenfriduskerk van Zieuwent, 
de kathedraal van de Achterhoek uit 1898-
1899 van architect J.W. Boerbooms. 
Dank aan Herman Wesselink voor het 
organiseren van de geslaagde excursie in 
zijn Achterhoek.

Op vrijdag 23 oktober zijn door de 
Werkgroep Amsterdam het voormalige 
Haarlemmermeerstation en omgeving 
bezocht, alsmede de loodsen met his-
torisch materieel van de Electrische 
Museumtramlijn Amsterdam.

Er zijn in het verslagjaar geen lezingen 
georganiseerd.

Publicaties
In het verslagjaar zijn vier Cuypersbulletins 
verschenen met dank aan redacteur Herman 
Wesselink. De bulletins zijn geplaatst op 
de website. 

Najaar   2014 verscheen het langverwachte 
jaarboek met als titel “Een huis voor de 
geest” en bevat studies over kerkbouw in de 
negentiende en twintigste eeuw. Bijdragen 
zijn geleverd door Wilfred van Leeuwen, 
Wies van Leeuwen, Guido Hoogewoud, 
Coert Peter Krabbe, Hugo Landheer, 
Thomas von der Dunk, David Mulder en 
Vincent van Rossem.
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Er is een ontwikkeling voor het reeds 
aangekondigde en langverwachte uitgave 
van de door de secretaris vervaardigde 
dvd “3500 Katholieke Parochiekerken in 
Nederland 1853-1995” over de rooms- 
katholieke kerkbouw in Nederland. Medio 
2015 is dan ook besloten om samen te wer-
ken met BOEi die de site “www.Reliwiki.
nl” in eigendom heeft. Door ontwikkelin-
gen is uitgifte van een dvd inmiddels ach-
terhaald en de informatie over de kerken is 
beter toegankelijk door een goede website 
die overzichtelijk is en aangevuld kan 
worden. Bovendien staan al veel foto’s van 
de kerken op Reliwiki.

Algemene ledenvergaderingen
Op 6 juni 2015 werd de Algemene 
Ledenvergadering gehouden in Hotel 
Savoy, Boulevard 1 te Katwijk aan Zee. In 
de vergadering werd o.m. de jaarrekening   
2014 vastgesteld.

Op 24 oktober 2015 werd de Algemene 
Ledenvergadering gehouden in dru 
Cultuurfabriek, Hutteweg 24 te Ulft. In 
de vergadering werd o.m. de begroting 
2015 vastgesteld.

Financiën
Voor het financieel jaarverslag 2015 wordt 
verwezen naar het verslag van de penning-
meester, dat op de website is geplaatst.

Website/sociale media
Een groot aantal gegevens op de website 
zijn verouderd en een aantal zaken ontbre-
ken nog. Door gebrek aan mankracht is er 

nog geen begin gemaakt aan de aangekon-
digde actualisering van de site. Verder wordt 
nog nagedacht over de inzet van de sociale 
media. Er is wel een aparte twitteraccount 
“Cuypersgenoten”, waar korte tweets wor-
den geplaatst. 

Deelname in werk- en klankbordgroepen
In het verenigingsjaar 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 a/d. Geul, Landgraaf 
en Eijsden-Margraten zijn door het 
Cuypersgenootschap vertegenwoordigers 
namens het bestuur afgevaardigd. 

Behoudsacties
De meeste behoudsacties zijn georgani-
seerd in samenwerking met diverse lokale 
behoudsorganisaties en erfgoedvereniging 
Bond Heemschut. Een overzicht en beschrij-
ving van de acties staan aangegeven op een 
aparte bijlage als onderdeel van het verslag. 
Op de website staat een compleet overzicht 
van de lopende behoudsacties. 
Dieptepunten zijn onder meer de sloop in 
2015 van het St. Ludwig-complex in Vlodrop 
waarbij een einde is gekomen aan de langst-
lopende behoudsactie dat in 1997 begon en 
juridisch in  2014 is beëindigd. Ook werd in 
2015 de Goddelijke Voorzienigheidskerk in 
Vlijmen gesloopt na een mislukte behouds-
actie. In Moerdijk was het niet gelukt om op 
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een korte termijn een investeerder te vinden 
die de Stephanuskerk van Moerdijk wil gaan 
exploiteren zodat het lot van de kerk in han-
den blijft van kerkbestuur en gemeente die 
aansturen op sloop van de kerk. 
Hoogtepunten zijn onder meer dat het 
voormalige stadhuis van Almelo en het 
Zuiderziekenhuis van Rotterdam van sloop 
zijn gered, een aantal panden zijn beschermd 
als monument en dat het erfgoedbeleid van 
Alphen aan den Rijn, Wassenaar en Sluis in 
positieve zin is bijgesteld.

De ontkerkelijking in Nederland is inmiddels 
een bekend gegeven. Ook in 2015 hebben 
een groot aantal monumentale kerkgebouwen 
hun oorspronkelijke functie verloren. Inzet 
is overleg met onder andere bisdommen, 
kerkbesturen, gemeentebesturen, Rijksdienst 
en plaatselijke en landelijke behoudsorgani-
saties om te komen tot behoud en een goede 
bestemming van het religieus erfgoed. 

Zoetermeer, 8 september 2016. Leo 
Dubbelaar, secretaris

Plaats van herinnering
Sommige plaatsen in Nederland zijn belang-
rijk voor de herinnering die daaraan is ver-
bonden. Vanwege de functie van Amsterdam 
voor Nederland, is die hier groot in aantal 
en belangrijk op nationale schaal. In de 
monumentenzorg is het nog niet gebruikelijk 
om dat mee te nemen voor de waardering 
van een object.
In Frankrijk bijvoorbeeld zijn die plaatsen 
al langer belangrijk. In de serie boeken Les 
Lieux de mémoire legt Pierre Nora in de peri-
ode 1984-1992 daar de basis voor, waarna 
een vergelijkbare en succesvolle Nederlandse 
serie Plaatsen van herinnering volgt in 2005. 
Hij geeft weer dat plaatsen van herinne-
ring ons helpen bij het begrijpen van onze 
geschiedenis. Daarmee overlappen ze voor 
een belangrijk deel de functie van monu-
menten en verdienen in bijzondere gevallen 
waardering en bescherming. 

Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus Johannes Verhulststraat 89 te Amsterdam

Studioportret van Alphons Diepenbrock door F. Hisgen.  

Foto: Stadsarchief Amsterdam.



Cuypersbulletin 2016 − 3

10

Johannes Verhulststraat 89 is zo’n bijzon-
dere plaats van herinnering. In dit huis is 
de muzikale ontwikkeling van Nederland in 
de periode 1901-1921, tijdens het werk-
zame leven van de componist Alphons 
Diepenbrock (1862-1921), [afb.1] in een 
stroomversnelling gekomen. Dit wordt 
vervolgd door de periode 1936-1945, waarin 
de weduwe Elisabeth Diepenbrock en haar 
dochters Thea en Johanna een op het dak 
geplaatste concertzaal exploiteren met de 
meest toonaangevende musici, ook interna-
tionaal, uit die tijd. Behalve een hoge cul-
tuurhistorische waarde als lieu de mémoire, 
zal hierna blijken dat het huis en vooral 
de concertzaal tevens van belang tot groot 
belang zijn als materieel erfgoed. 

De woning en de concertzaal worden 
momenteel bedreigd door ingrijpende ver-
bouwingsplannen door de huidige eigenaar 
van het pand. Dit was voor de werkgroep 
Amsterdam van het Cuypersgenootschap 
aanleiding om in juli de gemeentelijke 
monumentenstatus aan te vragen voor dit 
bijzondere pand.

Positie van Alphons Diepenbrock in de 
Nederlandse cultuur
Al in 1916 wordt Alphons Diepenbrock 
gezien als de grootste componist van 
Nederland sinds Sweelinck. Zijn tijdgeno-
ten en de componisten uit de negentiende 
eeuw verloren veel van hun aanzien door 
de vernieuwing die Diepenbrock door zijn 
muziek teweegbracht. Waren toen bekende 
componisten als Johannes Verhulst, Johan 
Wagenaar en Julius Röntgen nog in de ban 

van de klassieke school van Brahms, bij 
Diepenbrock ontstaat een ware muzikale 
revolutie in Nederland door zijn muziek die 
wordt geïnspireerd door Wagner.
Opgevoed in een katholiek Amsterdams 
hoger middenstandsmilieu met vooraan-
staande familieleden als Joseph Alberdingk 
Thijm en zijn jongste zoon Karel (Lodewijk 
van Deyssel) en de architect P.J.H. Cuypers 
en zijn zoon Joseph, wordt hij het middel-
punt van het Amsterdamse intellectuele en 
artistieke milieu. Hij neemt al jong deel aan 
de literaire kring De Violierstruik van Joseph 
Alberdingk Thijm, waardoor zijn voor-
keur voor taal vroeg wordt gevormd. Later 
uit zich dat in zijn muziek, die altijd een 
verband met taal heeft door vocale compo-
sities of de enkele symfonische werken die 
verhalend zijn. 
Na een korte periode in Den Bosch verhuist 
Diepenbrock in 1895 naar de Parkweg (nu 
Willemsparkweg) in Amsterdam, waarna 
hij zijn indrukwekkende vriendenkring 
niet alleen meer hoeft te schrijven, maar 
nu ook frequent kan ontmoeten. Namen 
van zijn vrienden als Antoon Derkinderen, 
Herman Gorter, Jan Veth, Albert Verwey, 
Willem Kloos en Mathijs Vermeulen krijgen 
nu nog een persoonlijke inkleuring door 
de 3500 brieven aan en over hen die door 
Diepenbrock zijn nagelaten en in 10 delen 
zijn uitgegeven onder leiding van prof. 
Eduard Reeser.
Diepenbrock heeft zijn werk niet ambachte-
lijk overgedragen aan zijn leerlingen. Veel 
meer heeft hij ze direct beïnvloed door zijn 
esthetische en filosofische gedachten aan 
hen over te dragen. De muziek van Hendrik 
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Andriessen, Mathijs Vermeulen en Willem 
Pijper is door dit gedachtegoed losgekomen 
van de regels en wetmatigheden van de 
negentiende eeuw. 
De vernieuwing vindt ook plaats door zijn 
internationale contacten. Gustav Mahler is 
een intieme vriend van Diepenbrock. Ze 
spelen elkaar voor en laten hun nieuwste 
composities horen. Alban Berg en Anton 
Webern maken er hun opwachting samen 
met hun leermeester Arnold Schönberg. Met 
die contacten vernieuwt Diepenbrock niet 
alleen de Nederlandse muziek, maar laat 
Nederland ook in Europa meetellen.
Ook op dit moment is Alphons Diepenbrock 
één van de weinige Nederlandse com-
ponisten die op de grote muziekpodia te 
beluisteren valt. Alleen van Louis, de zoon 
van de door hem ook beïnvloede Hendrik 
Andriessen, kan dat ook worden gezegd. Zijn 
eigenzinnige combinatie van het Palestrina-
contrapunt met de melodische en harmoni-
sche melodieën van Richard Wagner en later 
de etherische klanken van Debussy maken de 
composities meteen herkenbaar als een eigen 
hoogtepunt in de Nederlandse muziek.

Positie van de Johannes Verhulststraat 89 
in het leven van Alphons Diepenbrock
Op 12 september 1912 wordt een feest-
concert door het Concertgebouworkest aan 
Diepenbrock aangeboden ter gelegenheid 
van zijn vijftigste verjaardag met uitslui-
tend werken van de jarige. Het langdurige 
diner na afloop wordt gevolgd door een 
bijeenkomst bij de familie Diepenbrock. 
Iedereen die in de Nederlandse muziek 
iets betekent is daarbij aanwezig met als 

belangrijkste namen Willem Mengelberg, 
Willem Royaards, Cornelis Dopper en 
Gérard Hekking. Dit is maar één voorbeeld 
van de bijeenkomsten in het bovenhuis 
van de Johannes Verhulststraat 89 die de 
geschiedenis hebben geschreven van de 
Nederlandse cultuur.
In dit huis waren van 1901 tot zijn dood 
in 1921 zijn buitenlandse vrienden als 
Gustav Mahler en Edward Grieg en hun 
muzikale echtgenotes kind aan huis. Hier 
beïnvloedden Diepenbrock en zijn gasten 
elkaar in lange gesprekken, onder meer 
rond de Erardvleugel op de toen bovenste 
verdieping. Hier kwamen zij in contact met 
de coryfeeën uit de Nederlandse muziek met 
de dirigent Willem Mengelberg voorop. Het 
was een komen en gaan van buitenlandse 
gasten en daardoor ook buitenlandse invloe-
den op de Nederlandse muziek.
Diepenbrock was een zwoeger en verbe-
terde zijn werk voortdurend in zijn streven 
naar volmaakte composities. Dat betekent 
dat in de Johannes Verhulststraat al zijn 
eerdere composities zijn verbeterd en veel 
nieuwe tot stand zijn gekomen. Zo heeft hij 
zijn hoofdwerk uit de periode voor 1901, de 
Missa in die festo nog talloze keren in dit 
huis verbeterd en zijn hier de andere grote 
werken als Im grossen Schweigen, Veni 
Creator Spiritus, Marsyas en De Vogels tot 
stand gekomen.
In zijn bovenwoning heeft hij de jonge 
generaties achter de vleugel en tijdens lange 
gesprekken beïnvloed en heeft Mathijs 
Vermeulen zijn ideeën over de zelfstandig-
heid van de verschillende partijen omgezet 
tot tonale onafhankelijkheid.
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Positie van de concertzaal op het dak van de 
Johannes Verhulststraat 89
Na de dood van Alphons Diepenbrock in 
1921 blijven zijn weduwe Elisabeth en hun 
dochters Thea en Johanna in dit huis wonen. 
In het najaar van 1935 ontstaat bij Elisabeth 
de gedachte om op het dak een kleine 
concertzaal te laten bouwen voor 50 tot 80 
personen voor hedendaagse composities en 
lezingen over vernieuwende onderwerpen. Zij 
vroeg de architect F.A. Warners, die schuin 
achter hen woonde en daar kantoor hield, 
daarvoor een ontwerp te maken en kreeg 
toestemming van de eigenaren. Voor een - 
ook toen - beperkt budget van 2.000 gulden 
bleek dit mogelijk. [afb. 2] Al snel werd 
deze zaal een klein middelpunt voor kunst 
en cultuur in eigentijds cultureel Amsterdam. 
Niet alleen Diepenbrocks muzikale dochters 
gaven concerten, maar ook componisten als 

Francis Poulenc, Marius Flothuis en Hendrik 
Andriessen. Daarnaast was het een plaats 
van lezing en discussie voor de smaakmakers 
van de literaire cultuur in het interbellum 
zoals Martinus Nijhoff, Adriaan Roland 
Holst en Johan Brouwer (ook bekend uit het 
Amsterdamse verzet), later aangevuld met 
bekende namen van andere cultuurvormen als 
Ton Lutz en Lodewijk de Boer en architecten 
als Wijdeveld en Warners. Ook na de dood 
van Elisabeth bleef de zaal een centrum voor 
kunst en cultuur met in de oorlog uitvoerin-
gen door illegaal verklaarde kunstenaars. In 
latere jaren ontstonden nieuwe relaties aan 
de Johannes Verhulststraat 89. Eerst tussen 
Johanna en de dichter en kunstcriticus Jan 
Engelman en later tussen Thea en compo-
nist Mathijs Vermeulen. Uit de eerste relatie 
wordt Florian Diepenbrock geboren die daar 
nog steeds woont. Hij verblijft in een plaats 
van herinnering met een interieur dat nog 
grotendeels stamt uit de tijd van Alphons en 
voor wat betreft de concertzaal aangepast 
door Elisabeth.

Beschrijvende analyse van huis en 
concertzaal
Johannes Verhulststraat 89 is onderdeel 
van de architectuureenheid Johannes 
Verhulststraat 85-91, die in 1900 ontworpen 
is door de bouwkundige L. van der Tas. 
Van der Tas heeft niet alleen in de Johannes 
Verhulststraat (nrs. 45-53, nrs. 72-86, nrs. 
93-107, nrs. 96-126, nrs. 123-141), maar 
ook in de omliggende straten (Valeriusstraat 
2-8, id. 7-23, id. 47-53, id.64-72 en meer) en 
in andere delen van de negentiende-eeuwse 
ring woonhuizen gebouwd (onder andere 

De concertzaal van Johannes Verhulststraat 89.  

Foto: David Mulder.
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Javastraat, Kanaalstraat, Kuipersstraat, 
Nicolaas Maesstraat). Van der Tas bouwde 
zowel arbeiderswoningen als woningen voor 
de gegoede middenstand. Zijn oeuvre is 
vergelijkbaar met dat van andere aannemers/
bouwondernemers in deze periode, zoals E. 
van der Eijk en J.A. de Waal die ook aan-
zienlijke delen van de Concertgebouwbuurt 
ontwikkelden. De opzet van de woonhuizen 
is vrijwel altijd gelijk: het tweebeukige 
woonhuis, met in de brede beuk de woon-
vertrekken en in de smalle beuk trappenhuis, 
gangen, keukens en toiletten. De architectuur 
is niet vernieuwend maar in deze periode een 
uitgeklede variant van een op de Hollandse 
renaissance geïnspireerde architectuur. De 
bakstenen gevels zijn, zo ook in de Johannes 
Verhulststraat, conform de heersende mode 
van de tijd sober vormgegeven, met geen of 
weinig toepassing van ornament. Het vlakke 
metselwerk is zorgvuldig uitgevoerd, met 
slechts onder de goten eenvoudige gemet-
selde boogfriezen. De huizen Johannes 
Verhulststraat 85-91 werden gebouwd voor 
de gegoede burgerklasse en bestaan uit dub-
bele beneden- en bovenhuizen. De beneden-
huizen zijn onderkelderd, zodat deze ruimer 
zijn dan de bovenhuizen. Zoals wel vaker 
voorkomt zijn de panden niet geheel overeen-
komstig de ontwerptekeningen uitgevoerd: op 
de tekeningen liggen de ingangen van de vier 
woonhuizen en de trappenhuizen telkens in 
de rechter (smalle) beuk, terwijl in werke-
lijkheid door de ontwerper gespeeld is met 
symmetrieassen, wat een levendig gevelbeeld 
tot gevolg heeft. De huizen zijn twee-aan-
twee gekoppeld, zodat de smalle beuken met 
ingangen en trappenhuizen tegen elkaar bij 

de huizenparen links en rechts. In de gevels 
is daarentegen ook een ‘brede’ symmetrieas 
bewerkstelligd door spiegeling van de twee 
buitenste huizen aan elkaar – voorzien van 
houten erkers over de twee bovenverdiepin-
gen – en door spiegeling van de twee huizen 
in het midden die op de verdiepingen van 
Franse balkons in de middentravee voorzien 
zijn. Van der Tas heeft verder gevarieerd met 
de vormgeving van de vensters, dakkapellen 
en de detailleringen van de plinten van de 
gebouwen. Hoewel er sprake lijkt te zijn van 
kappen – de huizen zijn aan de straat voor-
zien van evenwijdig aan de straat lopende 
dakschilden – is dit niet het geval: de dak-
schilden zijn voor volwaardige verdiepingen 
geplaatst en de huizen worden door platte 
daken op afschot afgesloten.
Johannes Verhulststraat 89, waarvan het 
bovenhuis sinds 1901 door leden van de 
familie Diepenbrock gehuurd wordt, verkeert 
alleen op de bovenste verdiepingen nog gro-
tendeels in de staat waarin het bij oplevering 
was; het benedenhuis is onlangs leeggesloopt 
vooruitlopend op een ingrijpende renovatie 
en funderingsherstel. Het bovenhuis heeft op 
de tweede- en derde verdieping nog de oor-
spronkelijke indeling waarbij op de hoofdver-
dieping (tweede etage) geen suitewand maar 
een kastenwand met vier vaste inbouwkasten 
de kamers aan respectievelijk voor- en ach-
terzijde van elkaar scheidt. Ook de keuken, 
met aanrecht en marmeren blad, vaste glazen-
kast en rookkanaal zijn nog oorspronkelijk. 
Hetzelfde geldt voor de marmeren schouwen, 
stucplafonds, trappen, trapleuningen en 
paneeldeuren. Deze interieurafwerkingen 
zijn typerend voor dergelijke woonhuizen in 
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deze buurt en elders in de negentiende-eeuwse 
ring en komen nog op veel plaatsen voor, zij 
het dat er toch sprake is van een voortgaande 
erosie van dergelijke interieuronderdelen door 
opeenvolgende verbouwingen. Niet oorspron-
kelijk is de delendeur met halfronde afslui-
ting tussen de voorkamer en de daarnaast 
gelegen zijkamer op de tweede verdieping, 
die mogelijk door architect F.A. Warners is 
aangebracht. De oorspronkelijke serre aan 
de tuinzijde is bij de huiskamer getrokken; 
de oorspronkelijke kozijnen, schuifdeuren 
en bovenlichten die de afscheiding vormden 
tussen de serre en deze kamer zijn volgens de 
overlevering in de oorlogsjaren uitgebroken 
om het hout op te stoken.
De trap naar de derde verdieping heeft nog 
de oorspronkelijke gesneden balusters en 

leuningen. Op de derde- of zolderverdieping 
bevinden zich aan de achterzijde van het huis 
een ruime slaapkamer, de badkamer en het 
toilet, alle uiterst sober van afwerking. De 
interieurafwerking van de badkamer dateert 
niet uit de bouwtijd van het huis maar is van 
later datum en is sterk verwaarloosd. Aan de 
voorzijde bevinden zich de zolderkamer en 
de meidenkamer, waarvan de wanden zijn 
afgewerkt met kraaldelen. Tussen deze ver-
trekken en de slaapkamer aan de achterzijde 
bevindt zich een houten trap met kwart en 
met lambriseringen van elzentriplex, daterend 
uit 1936. [afb. 3] Voor de aanleg van deze 
trap – die dwars op de lengterichting van het 
huis is aangebracht – is de zolderkamer aan 
de voorzijde iets verkleind; de deur naar deze 
kamer en de afkomende kraaldelen zijn om 

Trap naar de concertzaal van Johannes Verhulststraat 89 en wastafelombouw. 

Foto's: David Mulder.
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kosten te besparen hergebruikt. 
Deze trap voert naar een concertzaal op het 
dak van het woonhuis, die architect Warners 
in opdracht van de weduwe Diepenbrock in 
1936 heeft gebouwd. Deze concertzaal, thans 
danig verwaarloosd, maar eveneens nog 
volledig in oorspronkelijke staat, bestaat uit 
een eenvoudige houten spantconstructie, aan 
de buitenzijde afgewerkt met gerabatte delen 
en oorspronkelijk bekleed met Martinit-leien 
(asbesthoudend) die thans alleen nog aan de 
achtergevel aanwezig zijn. Mastiekshingles 
hebben de oorspronkelijke gevelbekleding 
grotendeels vervangen. Het venster aan de 
achterzijde is een vijflicht met stolpende 
ramen over vrijwel de volledige breedte van 
de zaal, voorzien van afwisselend vaste en 
bewegende bovenlichten. Aan de voorzijde 
bevindt zich ter rechterzijde (vanuit het inte-
rieur gezien) een deur naar het plat. De bin-
nenafwerking bestaat uit stucwerk op tengels 
en riet; voor de opgaande muurdelen is het 
stucwerk op bimsplaten aangebracht. Volgens 
het bestek zijn de plafondhangers bekleed 
met Solomite-platen, vermoedelijk even-
eens een asbesthoudend materiaal. De vloer 
bestaat uit houten delen van 7 cm breed. In 
de ruimte bevinden zich diverse vaste kasten 
van triplex, deel uitmakend van de interieu-
rafwerking uit 1936. [afb. 4] De trapombouw 
is eveneens met elzentriplex bekleed. 

F.A. Warners
Philip Anne Warners behoort tot de betere 
architecten van zijn tijd en heeft vooral 
in Amsterdam een aanzienlijk oeuvre 
gerealiseerd. Zijn faam berust in hoofd-
zaak op de introductie van het moderne 

appartementen- of flatgebouw in ons land. 
Huize Loma (1913) aan de De Lairessestraat 
was het eerste in zijn soort in Nederland. 
Na dit succesvolle bouwproject volgden 
nog vele andere, de meeste ook aan de De 
Lairessestraat gelegen. Om de bouw daarvan 
financieel mogelijk te maken richtte hij met 
onder andere zijn schoonvader een exploi-
tatiemaatschappij op, die later ook enkele 
kantoorpanden (Atlanta, Candida) zou 
realiseren. Warners bouwde verder diverse 
villa’s en landhuizen. De concertzaal voor 
de familie Diepenbrock is in zijn oeuvre 
een uitzondering. Het ontwerp daarvan is 
vermoedelijk als vriendendienst geleverd 
en is ‘low-budget’ uitgevoerd. Typologisch 
is het in ons land hoogst zeldzaam. Van een 
heel ander kaliber is Huize Gaudeamus in 
Bilthoven, dat componist Julius Röntgen 
(1855-1932) door zijn zoon Frantz in 1924 
liet bouwen. Dit monumentale huis in 
Amsterdamse School-stijl, uitgerust met 
een muziekkamer voor uitvoeringen, is op 
een geheel andere wijze opgezet dan deze 
woning met concertzaal in Amsterdam.

Waardestelling
Plaats van herinnering van Alphons 
Diepenbrock 
De monumentenzorg in Nederland kent 
geen traditie van het bewaren van lieux de 
mémoire van Nederlanders die een belang-
rijke positie innemen in de Nederlandse 
geschiedenis van cultuur en wetenschap. Een 
voorbeeld als het woonhuis van professor 
Ehrenfest aan de Witte Rozenstraat 57 in 
Leiden, waar de natuurkunde zich versneld 
heeft ontwikkeld en waar onder anderen 
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Einstein en Bohr hun handtekening in de 
logeerkamer hebben achtergelaten, is een 
uitzondering. De Johannes Verhulststraat 
89 komt daar ook voor in aanmerking. In 
dit huis zijn de luiken van de Nederlandse 
muziek opengegaan voor de Duitse stro-
ming van Wagner, die afweek van Brahms, 
in Nederland gerepresenteerd door Julius 
Röntgen, en na 1914 door de Franse vernieu-
wing via Debussy. In dit huis was Mahler 
een trouwe bezoeker en speelde nieuw eigen 
werk voor Diepenbrock. Op zijn beurt liet de 
laatste zijn muziek horen aan de buitenlan-
ders. Zo groot was het ontzag voor wat hier 
gebeurde dat Alban Berg en Anton Webern 
buiten in de regen bleven wachten tot zij, 
dankzij hun leermeester Arnold Schönberg, 
in het huis werden toegelaten. In de studeer-
kamer van Diepenbrock is de basis gelegd 
voor een visie op de nieuwe muziek in 
lange gesprekken met Mathijs Vermeulen en 
Hendrik Andriessen.

Plaats van herinnering van de vernieuwing 
van de Nederlandse cultuur in en na het 
interbellum 
Na de dood van Diepenbrock is, zeker na 
de bouw van de concertzaal, het huis onder 
leiding van zijn vrouw Elisabeth en zijn 
dochters Thea en Johanna een centrum voor 
culturele vernieuwing gebleven, niet alleen 
voor de muziek van Vermeulen en Pijper, 
maar ook voor die van Poulenc en zijn 
tijdgenoten uit Frankrijk. De uitwisseling 
tussen muziek en literatuur heeft in allerlei 
activiteiten in de concertzaal plaatsgevonden, 
waarbij soms 70 personen plaatsnamen in 
de kleine ruimte om te luisteren naar deze 

nieuwe muziek en naar de bijdragen van 
Roland Holst, Nijhoff en Brouwer. Ook in 
de oorlog bleef dit doorgaan, toen de familie 
het opnam voor Joodse kunstenaars en leden 
van het verzet. Daarmee is het een plaats van 
herinnering van de culturele ontwikkeling in 
en na het interbellum.

Specifiek voorbeeld van een concertzaal aan 
huis in Amsterdam 
Het type van een concertzaal aan een bur-
gerwoonhuis is zeldzaam in Amsterdam en 
mogelijk ook in Nederland. Zelfs in de zeer 
grote stads- en landhuizen is vrijwel nooit 
sprake van een concertzaal, hoogstens van 
een balzaal waarin ook wel werd gemusi-
ceerd. Een passend voorbeeld is de feestzaal 
die Joseph Cuypers in 1907-1908 in het 
Roermondse woonhuis voor zijn vader ont-
wierp, met een klein podium voor de piano. 
Er kan dus niet alleen worden gesproken van 
een hoge zeldzaamheidswaarde, mogelijk is 
er zelfs sprake van een unieke situatie. 

Behoort tot de snel minder wordende interi-
eurs uit 1900 
Er zijn in Amsterdam nog hooguit 100-200 
vrijwel geheel gave interieurs uit 1900 over-
gebleven van de grote middenstandswonin-
gen, gebouwd met behulp van een vorm van 
aannemersarchitectuur. Hoewel het interieur 
van de Johannes Verhulststraat daarmee 
nog niet zeldzaam kan worden genoemd, 
behoort het wel tot een groep waarvan er 
jaarlijks tientallen in de container geraken. 
Het is van belang daarvan tijdig een aantal te 
beschermen, voordat blijkt dat ook de laatste 
is verdwenen.
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Resumerend kan gesteld worden dat 
Johannes Verhulststraat 89 met zijn con-
certzaal van een zodanig algemeen belang 
moet worden beschouwd, dat het onder de 

bescherming moet worden gebracht van de 
vigerende gemeentelijke Erfgoedverordening.
Dr. Bernadette van Hellenberg-Hubar, Gert 
van Kleef, David Mulder

Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus Westeinde 118 te Enkhuizen

In Enkhuizen staat een bijzonder houten 
woonhuis dat met sloop bedreigd wordt. 
In 1993 was het reeds geselecteerd als 
gemeentelijk monument, maar na een 
bezwaar daartegen van de toenmalige 
eigenaar om gezondheidsredenen1, ging 
de aanwijzing niet door. Vanwege de actu-
ele bedreiging van het pand en vanwege 
de hoge cultuurhistorische waarde heeft 
het Cuypersgenootschap het gemeente-
bestuur van Enkhuizen verzocht het pand 
alsnog op de gemeentelijke monumenten-
lijst te plaatsen.

Beschrijving
Situering
Het Westeinde in het verlengde van de 
Westerstraat in Enkhuizen bestaat uit 
een nagenoeg rechte weg die dwars door 
de Streek loopt. Deze vormde ooit de 
ontginningsbasis van de tussen Hoorn 
en Enkhuizen gelegen polders. Op enige 
afstand loopt ten noorden van dit gedeelte 
van de weg een brede sloot. Tussen de 
weg en de sloot lagen vooral tuinen met 
hier en daar bebouwing, overwegend 
kleinschalig. Het in de negentiende eeuw 
verrezen huisje staat pal aan de weg. In de 
jaren veertig van de twintigste eeuw bood 

1 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1853 Gemeentebestuur 
Enkhuizen 1980 - 1995, 2590, Stukken betreffende de 
vaststelling van de gemeentelijke monumentenlijst, 1988-
1994, Inventarisatie, Procedure vaststelling, Aanwijzing, 
Vaststelling, Bezwaar Dijk 58, Bezwaar Westeinde 118, 
Bezwaar Zuider Havendijk 41.

2 Dagblad voor Noord-Holland. Westfriesche editie, 1 mei 
1943 p. 2 en 1 juni 1943, p.2; Dagblad voor Noord-Holland. 
Westfriesche editie, 30 maart 1944, p. 2; Nieuw Noordhol-
lands Dagblad, 19 mei 1949, p. 2.

Voorgevel van Westzijde 118, Enkhuizen.  

Foto: Gerrit Vermeer.
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3 G. Vermeer, ‘Van eiken en grenen, gebinten en krommers. 
Het Zaanse houten huis in de zeventiende, achttiende 
en negentiende eeuw’, in E. Beukers & C. van Sijl (Eds.), 
Geschiedenis van de Zaanstreek deel 2, Zwolle: WBooks, 
2012, pp 471-492.

4 G. Vermeer, ‘Zaanse houten huizen in Amsterdam’, Bin-
nenstad, 266 (2014), 72-73.

de bewoner, Piet Botman, in lokale dagbladen 
per advertentie geregeld koolplanten te koop 
aan.² De grote tuin zal meestal als moestuin 
zijn gebruikt. Bij de sloot staan tot op heden 
twee oude schuren voor agrarisch gebruik.

Houtbouw
Westeinde 118 betreft een voorbeeld uit 
de negentiende eeuw, van de traditionele 
houtbouw benoorden het IJ, waartoe ook de 
bijna wereldwijd bekende Zaanse houtbouw 
behoort.³ Zelfs in de Jordaan in Amsterdam 
stonden in de zeventiende eeuw enkele van 
dit type houten huizen.4 Al vanaf de acht-
tiende eeuw deden in de houtbouw bakstenen 
onderpuien en andere gedeeltelijke halfsteens 
gemetselde wandafdichtingen hun intrede. 
In de late negentiende eeuw zette de verste-
ning definitief door en verrezen er ook op 
het Noord-Hollandse platteland nog vrijwel 
uitsluitend bakstenen huizen.
Westeinde 118 heeft een rechthoekige plat-
tegrond van 9,95 bij 5,15 meter. Het bestaat 
uit een begane grond en een met Hollandse 
pannen belegd zadeldak (afb. 1). Het huis 
is grotendeels van hout: de constructie, de 
vloeren, de oostgevel, de achtergevel en het 
bovenste gedeelte van de voorgevel. De bijna 
blinde westgevel, waarop het vaakst de wind 
en de regen staat, is van halfsteens muurwerk 
in halfsteens verband. Een stenen muur bood 
aan deze zijde een betere bescherming tegen 
het weer dan een houten gevel.

Voorgevel
De onderpui van de voorgevel bestaat even-
eens uit halfsteens muurwerk, maar dit is 
opgetrokken uit een iets kleinere baksteen. De 
voorgevel steekt op een aantal plaatsen met 
inkassingen in de zijgevel. Dit duidt er op dat 
de bakstenen onderpui voor een latere wijziging 
betreft. Vermoedelijk was oorspronkelijk ook 
de onderpui van hout, zoals bij de achtergevel. 
De schieters van de ankers tegen de zijgevel, 

Makelaar op de voorgevel van Westzijde 118, Enkhuizen. 

Foto: Gerrit Vermeer.
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zijn van het traditionele type, bestaande uit een 
vierkant gesmede staaf. Aan de voorzijde zitten 
geornamenteerde schieters van gietijzer. Het 
verschil tussen de ankers zou eveneens kunnen 
duiden op een andere bouwfase.
De geveltop aan de voorzijde vertoont een tra-
ditioneel voorschot (licht naar voren stekende 
houten geveltop met verticale planken) met 
windveren langs de top, een kurketrekkermake-
laar die ver boven de top uitsteekt en waterbor-
den over de windveren en gedeeltelijk over de 
voorste pannen. In de makelaar zijn subtiele 
classicistische details gesneden (afb. 2). Het 
hout van het voorschot is in het nabije verleden 
vervangen. Daarbij is van de oorspronkelijke 
makelaar een nauwkeurige kopie gesneden. 
De met portland aangestreken, iets naar voren 

stekende voet van de muur reikt even hoog als 
de voeting van de oostgevel, waarop de houten 
weeg staat. Op deze voeting moet de houten 
onderpui van de voorgevel gestaan hebben. De 
oostelijke zijgevel en de achtergevel hebben 
eveneens een bakstenen voeting.

Oostelijke zijgevel
De oostelijke zijgevel bestaat uit horizontale 
delen met groef en messing, die mogelijk nog 
oorspronkelijk zijn. (afb. 3) Onder de houten 
goot tegen de oostelijke zijgevel zitten sierlijk 
uitgezaagde steunen (afb. 4). De oorspronke-
lijke zijn te herkennen aan een uitgediepte ruit. 
Slechts een enkele steun werd later vervangen. 
Langs de bakstenen westgevel zit een veel 
recentere goot. Om te zorgen dat er geen dieren 

Oostgevel van Westzijde 118, Enkhuizen.  

Foto: Gerrit Vermeer.
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Steunen onder de goot tegen de oostgevel van Westzijde 118, Enkhuizen.  

Foto: Klaas Koeman.

of rommel in de kruipruimte onder de vloer 
van het huis kwam, werd deze onder de oudste 
Zaanse huizen doorgaans afgeschermd met 
luchtschotten, die voldoende ventilatie toelie-
ten. Onder de houten oostgevel en achtergevel 
zit in Westeinde 118, zoals in de meeste latere 
houten huizen, een steens voeting in kruis-
verband met aan de oostzijde twee ventila-
tiegaten. De voeting is aan de bovenzijde 
afgesloten met een rollaag.

Achtergevel
De achtergevel bestaat uit een onderpui van 
horizontale en een voorschot van verticale 

delen, die in beide gevallen niet meer 
oorspronkelijk zijn. Hetzelfde geldt voor de 
windveren en de kozijnen. De houten gevel 
staat op dezelfde voeting als de oostelijke 
zijgevel. Links tegen de achtergevel staat 
een latere keukenaanbouw zonder bakstenen 
voeting, waardoor de vloer ongeveer 30 
centimeter lager ligt.

Kruipruimte
Karakteristiek voor de traditionele houten 
huizen boven het IJ is hun positie boven het 
maaiveld. De balken van de houten vloer 
liggen op bakstenen poeren, waardoor de 
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houten vloer zich een eind boven het maai-
veld bevindt. De vloerbalken van Westeinde 
118 rusten op precies zulke poeren. Bovenin 
versmallen de poertjes zich in twee versnijdin-
gen tot een klein brokje baksteen, waarop dan 
een tamelijk zware vloerbalk rust (afb. 5). De 
kruipruimte onder de vloer staat vol met van 
die kleine poeren. Ze worden ook genoemd 
in de bezwaarprocedure voor de aanwijzing 
tot monument in 1994.⁵ De uiteinden van de 
vloerbalken zitten halfsteens ingekast in de 
voeting van de oostelijke zijgevel.

Kelder en bedsteewand
Langs de westelijke zijmuur van het huis 
ligt een langwerpige, ondiepe kelderbak met 
een vloer van groen en geel geglazuurde 
plavuizen. De kelder is nu erg ondiep, maar 
oorspronkelijk stak deze ruimte, zo herinnert 
zich nog een vroegere bewoner, onder de 
vroegere bedstee, boven de vloer van het huis 
uit.6 Op een plattegrond uit 1954 staat de wand 
met kasten en bedstee nog weergegeven.7 Een 
dergelijke combinatie van kleine kelder met 
een bedstee kwam in de negentiende eeuw wel 
vaker voor, bijvoorbeeld in de twee huizen uit 
Elburg in het Zuiderzeemuseum.8

Begane grond
Door de latere interieurafwerking valt er van 
de houtconstructie op de begane grond niet 
veel te zien. Achterin het huis zijn een aantal 
balken in de zoldering zichtbaar Op een 
lengtedoorsnede uit 1954 staan er 9 getekend. 
De stijlen in de muren worden geheel aan 
het zicht onttrokken. Tussen de stijlen en de 
balken in de zoldering zijn geen schoren of 
korbelen geplaatst die de constructie behoeden 

voor zijwaarts schranken. Daarvoor in 
de plaats zorgen twee binnenwanden, die 
het huis in de lengterichting verdelen in 
drie compartimenten, voor verstijving. In 
1994 bij het bezwaar tegen de aanwijzing, 
klaagde de toenmalige eigenaar over deze 
wanden, die vanwege hun constructieve 
functie niet zonder meer verwijderd konden 
worden: ‘De indeling van het pand hangt 
samen met een tweetal dragende dwarsmu-
ren, die, zonder zeer hoge kosten, niet te 
verwijderen zijn en die ten gevolge hebben 
dat het pand zeer onvoordelig is ingedeeld’.

De kap 
De lengtedoorsnede uit 1954 geeft ook 
de vier spanten van de kap weer. Uit een 
dwarsdoorsnede bij de aanvraag van de nog 
altijd aanwezige dakkapel aan de oostzijde 
uit 1973, blijkt dat het A-spanten betrof, die 
later bijna geheel weggewerkt zijn.9 In het 
verwarmingshok is een spant nog gedeel-
telijk zichtbaar. De balk tussen de twee 
spantbenen is bevestigd met een halfhoutse 
verbinding. Tussen de spanten zitten onder 
de beide dakvlakken op twee niveaus gor-
dingen, waarop het dakbeschot is beves-
tigd. Verder loopt er een balk in de nok. 
Dergelijke kappen kwamen in de Zaanse 

7 WA, 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunnin-
gen 1905-1979, 4675, Westeinde 118, veranderen woning, 
16-4-1954.

8 G. Vermeer, Bouwhistorische en waardestellende beschri-
jving van de eenkamerwoningen uit Elburg: EB-1 en EB-2. 
Enkhuizen: Zuiderzeemuseum, 2014.

9 WA, 1325_BD, 4676 Enkhuizen, Westeinde 118; Veran-
deren woning, 6-12-1973
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Najaarsexcursie en Algemene Ledenvergadering

Geacht lid,

Namens het bestuur van het Cuypersgenootschap wil ik u uitnodigen voor de najaarsexcursie en 
Algemene Ledenvergadering die gehouden worden te Heerlen op zaterdag 29 oktober 2016. 

Van de Limburgse kolenmijnen, die vanaf ongeveer 1900 produceerden en omstreeks 1970 
werden gesloten, zijn vrijwel geen gebouwen bewaard gebleven. Ook de steenbergen zal men in 
het landschap niet meer tegenkomen, tenzij als skibaan. Maar aan Heerlen, de hoofdstad van de 
Mijnstreek, is de bloeitijd van de mijnbouw nog duidelijk af te lezen.

houtbouw al in de loop van de zeventiende 
eeuw voor. De houten delen van de vloer 
van de zolder en van het dakbeschot verto-
nen bewerkingssporen met de bolschaaf en 
verschillen in breedte.

Conclusie
Het pand betreft een zeldzaam laat voor-
beeld van traditionele houtbouw in West-
Friesland met tal van bijzondere details. 
Binnen die traditie passen de bakstenen 
poertjes, het voorschot van de voor- en 
achtergevel en 
de houten constructie met de a-spanten. 
Typisch voor de latere ontwikkelingen zijn 
de classicistische details op de kurketrek-
kersmakelaar, de gesneden steunen onder 
de oostelijke goot, de bakstenen voetin-
gen, de bakstenen oostgevel en de weeg 
met messing en groef aan de oostzijde. 
Afgaande op de architectonische details 
en de bewerkingssporen en het voorkomen 
van houtbouw in Noord-Holland in het 
algemeen, zal het pand uit het derde kwart 
van de negentiende eeuw dateren. Dat de 

houten beschieting van de voor- en ach-
tergevel en de kozijnen al eens vervangen 
zijn, doet geen afbreuk aan de gaafheid, 
aangezien de gemakkelijke vervangbaar-
heid van de onderdelen en de aanpasbaar-
heid juist de bijzondere voordelen van 
deze houtbouw uitmaakten.
In het gedeelte van het Westeinde, waarin 
het huisje staat, vormt het nog meer dan 
voorheen een van de weinige nog reste-
rende elementen en herinneringen aan 
de vroegere, veel kleinere schaal van de 
bebouwing. Alle bij de in 1994 volgens de 
mip-methode aangemerkte kwaliteiten, in 
het bijzonder het beeldbepalende karak-
ter en de uniciteit, blijken ook bij nadere 
beschouwing aanwezig. Daarbij is het pand 
een relatief zeer gaaf voorbeeld van de 
traditionele houtbouw in Noord-Holland. 
Derhalve luidt de conclusie dat het pand 
in hoge mate monumentwaardig is en uit 
oogpunt van monumentenzorg bescherming 
zou moeten genieten.

Drs. Gerrit Vermeer
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De excursie start om 10.30 vanaf ns-station Heerlen en zal daar later op de dag ook weer ein-
digen. Het centrum van de stad bekijken we te voet, buitenwijken en omgeving per bus. Bezocht 
worden onder meer een mijnschachtgebouw, villawijken en mijnwerkersbuurten uit verschillende 
perioden, een raadhuis, een kraamkliniek en natuurlijk (rooms-katholieke) kerken, waaronder de 
Sint Pancratius in het centrum van Heerlen. 

De lunch en de Algemene Ledenvergadering (alv) vinden ook plaats op deze dag. Tijdstip: 
15:30-16.30 (met thee/koffie). Locatie: Brasserie La Valeur, Parc Imstenrade 66, 6418 pp 
Heerlen. Deze vergadering is ook toegankelijk voor leden die niet aan de excursie deelnemen. 

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de vergadering d.d. 4 juni 2016 te Haarlem
4. Vaststelling begroting 2017
5. Toekomst en ledenwerving Cuypersgenootschap
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting

Het definitieve programma en de stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering 
worden na aanmelding per mail nagezonden en bij de vergadering uitgedeeld.

U kunt zich voor de excursie aanmelden via penningmeester Jan Dekkers, Hogestraat 20, 6651 
BL Druten, 0487-512482 of e-mail jgwrdekkers@outlook.com of via Postbus 575, 6800 AN 
Arnhem. Graag onder gelijktijdige overmaking van het excursiegeld € 39,- per persoon op 
IBAN-rekeningnummer NL26 INGB 0004 835 002.  t.n.v. Cuypersgenootschap te Druten. Als 
u aan het diner wilt deelnemen, kosten € 35,- dan verzoek ik u dit te vermelden bij uw aanmel-
ding en het bijkomende bedrag gelijktijdig over te maken. Tijdens de excursie zijn wij bereik-
baar via 06-23398363 en 06-14526991. 

Graag hoop ik u op 29 oktober te zien. Voor overige inlichtingen en vragen kunt u zich wenden 
op het centrale mailadres secretaris@cuypersgenootschap.nl.

Met vriendelijke groet,
Prof.dr. V.V. Stissi. voorzitter
L.W. Dubbelaar, secretaris
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Nieuwe publicaties
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de fraaie publicatie werden overhandigd 
aan minister Jet Bussemaker van OCW, 
kardinaal Adrianus Simonis en aan de 
Haarlemse wethouder Monumentenzorg J. 
van Spijk. De wethouder deed na ontvangst 
van het boek een verheugende mededeling: 
namens het college van Burgemeester en 
Wethouders liet hij weten dat het college 
750.000 euro zal bijdragen aan de laatste 
fase van de restauratie van het imposante 
rijksmonument. De druk bezochte bij-
eenkomst werd verder opgeluisterd door 
diverse toespraken, orgelbespelingen en 
muzikale intermezzo’s. In het volgende 
Cuypersbulletin volgt een bespreking van 
het boek.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel, 
in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo en kan 
via de website van Wbooks besteld worden: 
www.wbooks.com. 

400 pagina’s, ca. 250 afbeeldingen, in 
gebonden uitvoering. 
Introductieprijs tot 9 december 2016 
€ 39,95 daarna € 49,95 
isbn: 9789462581197

Onlangs verscheen van de hand van Wies 
van Leeuwen en Martin Bergevoet de 
brochure ‘Onze Lieve Vrouwekerk 1912-
1914, architect Pierre Cuypers’, ter gele-
genheid van het eeuwfeest van de Onze 
Lieve Vrouwe Parochie in Venlo. Het rijk 
geïllustreerde drukwerk geeft een beknopt 
overzicht van de geschiedenis en van de 
inrichting van het bijzondere bouwwerk, 
de laatste grote kerk die Cuypers aan het 
einde van zijn leven heeft ontworpen. De 
brochure kan besteld worden via het con-
tactformulier op de website van de Onze 
Lieve Vrouwe Parochie: 
www.rkvenlo/?contact 
Kosten: 2 euro plus verzendkosten.

Op vrijdag 9 september verscheen de 
langverwachte publicatie van dr. Bernadette 
van Hellenberg Hubar ‘De Nieuwe Bavo 
te Haarlem. Ad Orientem – gericht op 
het Oosten’. Het boek werd feestelijk 
gepresenteerd in de Nieuwe Bavo, welke 
gelegenheid tevens de opening van het 
Haarlemse Open Monumentenweekend 
inluidde. De eerste drie exemplaren van 


