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Korte berichten // Norman Vervat
Schoolgebouw Zaandam op monumentenlijst
Naoorlogs schoolgebouwen zijn op dit mo-
ment zeer kwetsbaar. Al na enkele decen-
nia worden schoolgebouwen  afgeschreven. 
Schoolbesturen zien nieuwbouw vaak 
als noodzakelijk, zelden kiezen ze voor 
 renova tie. Om te voorkomen dat de  echte 
pareltjes van de naoorlogse scholenbouw 
verdwijnen, zet het Cuypersgenootschap 
in op bescherming van deze gebouwen.  
In 2015 hebben wij de gemeente Zaanstad 
verzocht om het scholencomplex van de 
voormalige openbare en bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs, Vlieland-
straat 2 te Zaandam, te beschermen. De 
school verrees in de jaren vijftig naar ontwerp 
van gemeente-architect G.M.G. Bakker. Het 
gebouw is opgetrokken in eigentijdse vor-
men en kent een bijzondere plattegrond. Tot 
op heden bleef het gebouw vrij gaaf behou-
den. Met een uitvoerige beschrijving hebben 
wij de gemeente weten te overtuigen van het 
belang van het gebouw. Sinds februari 2017 
staat het schoolgebouw op de gemeentelijke 
monumentenlijst.

Cuypersgenootschap betrokken bij 
ontwikkeling monumentenlijst Tilburg
Na jarenlange stilstand zijn mede dankzij een 
lobby van onder andere het Cuypersgenoot-
schap in 2015 en 2016 weer gemeentelijke 
monumenten in Tilburg aangewezen. Het 
monumentenbeleid zit niet meer op slot. Het 
huidige college erkent het belang van erf-
goedbeleid en wil doorpakken. In 2017 en 
2018 wil het in totaal 100 nieuwe monumen-
ten aanwijzen. Het betreft zowel naoorlogse 
objecten als vergeten oudere panden in de 

stad Tilburg en erfgoed in het buitengebied. 
Het Cuypersgenootschap en lokale erfgoed-
partijen zijn door de gemeente betrokken bij 
de selectie van de panden. De lijst van door 
de erfgoedorganisaties voorgedragen panden 
bevat naast diverse beeldbepalende naoor-
logse gebouwen, veel woonhuizen en andere 
kleine ontwerpen van lokale architecten als 
Jos. Donders, Jos. Bedaux en Stef Barenbrug.

Nieuw erfgoedbeleid Rotterdam
Rotterdam kent sinds enkele weken een nieu-
we erfgoedagenda. Voor de jaren  2017 - 2020 
is nieuw beleid vastgesteld met aandacht voor 
de aanwijzing van nieuwe monumenten, de 
herbestemming van leegstaande historische 
panden en kennisoverdracht. Het Cuypers-
genootschap is samen met Heemschut en de 
lokale vereniging Roterodamum betrokken 
bij de ontwikkeling van het beleid. Zo zullen 
wij in de komende jaren betrokken blijven bij 
de jaarlijkse uitbreiding van de gemeentelijke 
monumentenlijst. De samenwerking met de 
gemeente is goed, maar indien nodig schu-
wen wij de discussie niet. Zo is het Cuypers-
genootschap van mening dat de gemeente 
Rotterdam nog steeds met enige regelmaat te 
gemakkelijk ruimte maakt voor de sloop van 
bijzondere bouwwerken. Ook is er te weinig 
aandacht voor het behoud van architectuur-
gebonden kunst. In samenwerking met de 
gemeenteraad en andere partijen proberen we 
het college scherp te houden.

Sint Josephkerk te Heelsum
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit acht de 
Sint Josephkerk in Heelsum uit 1961 monu-
mentwaardig.
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In de weilanden in oud Osdorp, onder de 
rook van Amsterdam, ligt een markant mo-
nument. Boven het maaiveld stijgt, ietsje 
van de weg af, een klein begraafplaatsje uit, 
daar waar eens de Pancratiuskerk stond. 
Deze rooms-katholieke kerk bediende pa-
rochianen in de wijde omgeving, vooral ‘de 
tuinders van Sloten’. Ten tijde van de Her-
vorming waren de katholieken naar deze 
uithoek op het platteland uitgeweken, waar 
verschillende opeenvolgende kerkgebouwen 
hebben gestaan. Vijftien jaar wist het dorps-
bestuur na 1836 de aanleg van een dodenak-
ker bij de kerk tegen te houden, aangezien dit 
voor de andere begraafplaatsen derving van 
inkomsten zou betekenen.

Toen tegen het einde van de negentiende 
eeuw in Sloten aan de stadsrand van Amster-
dam de nodige nieuwbouw verrees, bouwde 
architect Jan Stuyt na drie eeuwen een nieu-
we Pancratiuskerk met kerkhof in Sloten. De 
kerk in Osdorp werd daarop afgebroken en de 
begraafheuvel en het baarhuisje op het maai-
veld ernaast, bleven eenzaam achter. Er staat 
nog een bijzondere kelder, het familiegraf 
Decker. Om dit tastbare overblijfsel van zo’n 
belangrijke stukje godsdienstgeschiedenis 
te behouden, plaatste stadsdeel West van de 
gemeente Amsterdam de begraafplaats in de-
cember 2015 op de gemeentelijke monumen-
tenlijst. Daartegen heeft het bisdom bezwaar 
gemaakt en deze procedure loopt nog.

De negentIende-eeuwse dorpsbegraafplaats van osdorp / Margriet de roever

Begraafplaats Osdorp. De volkstuintjes met hun huisjes hierachter zijn nu verdwenen, evenals de brug.
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De Vereeniging tot Christelijke Verzorging 
van Krankzinnigen in Nederland richtte de 
Valeriuskliniek op in samenwerking met de 
Vrije Universiteit. Voor het ontwerp bena-
derde deze in 1908 architect H. Bonda (1862-
1941), een leerling van H.P. Berlage, die 
enkele jaren eerder onder meer de gerefor-
meerde kerken van Delfshaven (Duyststraat-
kerk, 1902) en Enkhuizen (Ontmoetingskerk, 
1904) gebouwd had, beide in een karakteris-
tieke mengvorm met neoromaanse en ‘ratio-
nalistische’ stijlelementen. De opening van de 
Psychiatrische en Neurologische Kliniek, die 

Actie voor ramen Matthieu Wiegman Valeriuskliniek / David Mulder

Op het moment van verschijnen van dit Cuypersbulletin wordt de laatste hand gelegd 
aan de sloop van de voormalige Valeriuskliniek aan het Valeriusplein te Amsterdam. Het 
 Cuypers  genootschap en de Bond Heemschut voeren actie voor de herplaatsing van twee 
 monumentale glas-in-loodramen uit het gebouw, waarvoor in de nieuwbouw geen plaats is 
ingeruimd. 

plaats bood aan zestig patiënten in drie klas-
sen, vond plaats op donderdag 3 november 
1910. 

Het complex stond met de lange zij-
de met aan weerszijden een vleugel haaks 
naar het Valeriusplein gericht en telde twee 
bouwlagen boven een souterrain (afb. 1). De 
geleding van de bouwmassa kende een tra-
ditionele opzet met een hoog opgetrokken 
middenpartij en een hoekpartijen, met daar-
op steile zadeldaken. De middenrisaliet viel 
bovendien op door hogere hoektorens aan 
weerszijden. De tussenliggende vleugels had-

Exterieur van de Valeriuskliniek aan het Valeriusplein kort na de bouw, circa 1910. 
Fotograaf onbekend. Stadsarchief Amsterdam.
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den platte daken. Het monumentale geheel 
deed enigszins aan een burcht denken. De lig-
ging aan het weidse en groene Valeriusplein 
versterkte deze indruk nog meer. In over-
eenstemming met de functie van het gebouw 
koos de architect voor een sobere vormge-
ving, waarbij de ornamentering beperkt bleef 
tot groen-witte ‘bricorna’-gevelelementen en 
siermetselwerk aan de gevelbeëindigingen. 
Natuursteen bleef conform de rationalisti-
sche beginselen beperkt tot de plaatsen waar 
de constructie of het gebruik daarom vroeg, 
zoals bij aanzetstenen, plinten en waterlijsten.

De vertrekken grensden aan lange 
gangen die het complex als een ruggengraat 
doorsneden. In de middenvleugel bevonden 

zich de belangrijkste vertrekken van de in-
stelling: het hoofdtrappenhuis met annexe 
wachtkamers, het physiologisch laboratori-
um en op de verdieping de collegezaal met 
ter weerszijden het chemisch laboratorium 
en het anatomisch laboratorium. Daarnaast 
bood het gebouw uiteraard plaats aan zit- 
en slaapkamers voor patiënten en personeel 
en een bibliotheek. Pas in een later stadium 
kreeg de instelling een grote keuken. 

In de periode 1937-1941 volgde een om-
vangrijke verbouwing door architect Arnold 
Ingwersen (1882-1959), die enkele jaren eer-
der het quasi-historiserende ontwerp van het 
Gereformeerd Gymnasium aan de Keizers-
gracht leverde. Aan het Valeriusplein koos 

Middenvleugel van de Valeriuskliniek, 1973. Foto J.M. Arsath Ro’is, Stadsarchief Amsterdam. 
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de architect voor een andere benadering. Het 
schilderachtige silhouet van de kliniek maak-
te plaats voor strakke belijningen: de kappen 
werden gesloopt en in hun plaats en op de 
vleugels ertussen, trok Ingwersen een nieuwe 
bouwlaag op (afb. 2). Op de naar voren ste-
kende vleugels kwamen daktuinen met per-
gola’s. Halverwege 1938 kwam als eerste het 
vernieuwde middendeel gereed. Dit bouw-
deel met de entree en het trappenhuis kreeg 
een nieuwe, sobere gevel met een enorme, in 
beton uitgevoerde raampartij, afgesloten door 
een rechte kroonlijst, waarin met grote, ver-
gulde letters de naam van de instelling stond. 
Met een hoogte van 18 meter bezat de nieu-
we hal een ongekende allure en monumen-
taliteit. De afwerking van het interieur was 
eveneens sober maar verzorgd en met oog 
voor detail: vloeren, traptreden en bordessen 
van glanzend gepolijst comblancien marmer 

en ijle, verchroomde metalen leuningen. De 
lichtgesausde wanden staken helder af tegen 
de blank eiken zoldering. Door deze doelbe-
wust nagestreefde soberheid trok het monu-
mentale glasraam van Matthieu Wiegman 
(1886-1971) van vijf meter breed en dertien 
meter hoog optimaal de aandacht (afb. 3, 4). 
Ingwersen en Wiegman wilden een vreugde-
vol raam scheppen: ‘Wat konden wij voor hen 
[de patiënten] beter doen dan hen bij het bin-
nentreden te laten genieten van de kleur, die 
immers de muziek van het licht is!’1

Matthieu Wiegman, leerling van An-
toon Derkinderen, geldt als één van de be-
langrijkste vertegenwoordigers van de Ber-
gense School. Zijn werken speelden een 
be langrijke rol in het kunstdebat van het 
inter bellum en critici merkten hem reeds 

1 Algemeen Handelsblad, 15 juni 1938.

Trappenhuis van de Valeriuskliniek met glas-in-loodraam van Matthieu Wiegman, 2013. 
Foto Ton van Rijn, Stadsarchief Amsterdam.
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in 1931 aan als ‘de begaafdste van deze zoo 
rijkgeschakeerde groep schilders in Bergen’. 
De kunstenaar bracht naast een groot oeu-
vre van expressionistische schilderijen en 
wandschilderingen, ook diverse belangrij-
ke glas-in-loodramen voort. Zijn ramen in 
de Amsterdamse Obrechtkerk en het raam 
voor de Valeriuskliniek (1938) behoren tot de 
hoogtepunten van zijn monumentale oeuvre. 
Wiegman beschouwde het raam zelf als zijn 
levenswerk en hij heeft zijn ideeën daarover 
uitvoerig toegelicht: ‘De voorstelling is volko-
men ondergeschikt gemaakt aan het wonder 
van het licht’.2 Slechts de benedenzone van het 
grote raam is figuratief, met een fluit spelende 
herder met enkele schapen onder een boom. 
Daarboven springen herten en eekhoorns en 
kaketoes, weer hoger vliegende duiven in de 
kruin, waarboven zich een uitwaaiering van 
2 Algemeen Handelsblad, 15 juni 1938.

kleuren en florale vormen voordoet, waarbij 
de kleuren naar boven toe telkens lichter wor-
den. Wiegman had hiermee een uitgesproken 
bedoeling: ‘de gedachte, dat niet een bepaalde 
voorstelling, maar louter de idee van het won-
der van het licht moest worden uitgebeeld, 
ligt er aan ten grondslag. De figuren zijn dus 
geen symbolen, gelijk te doen gebruikelijk 
is’. Dat licht het belangrijkste aspect van de 
compositie uitmaakte ontging ook de recen-
senten niet, die zonder uitzondering vol lof 
waren de schepping van Wiegman: ‘Het gan-
sche venster schijnt een verheerlijking van het 
licht te willen wezen’.3 De Telegraaf opende 
haar beschouwing op het raam zelfs met een 
bijbelcitaat: ‘….Daar zij licht, en daar werd 
licht’.4 Het raam is opgebouwd uit maar liefst 
15.200 stukken glas in meer dan 100 ver-
3 De Tijd, 10 juli 1938.
4 De Telegraaf, 15 juni 1938.

Trappenhuis van de Valeriuskliniek met glas-in-loodraam van Matthieu Wiegman. Detail met fluit spelende 
herder, 1989. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 406.169.
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schillende kleuren, die bovendien niet, zoals 
gebruikelijk gebrandschilderd werden, maar 
grotendeels in hun ‘natuurlijke’ heldere vorm 
toegepast werden. Slechts op plekken waar 
de kunstenaar dat nodig achtte is de grisail-
letechniek toegepast. In de compositie speelt 
bovendien de ornamentele toepassing van de 
loodlijnen een belangrijke rol, iets dat tot dan 
toe vrij ongebruikelijk was en waarmee thans 
door eigentijdse glazeniers ook volop geëxpe-
rimenteerd wordt. Anders van karakter is het 
smalle zijraam, dat, in tegenstelling hiermee, 
een stuk klassieker van opbouw en vormge-
ving is, met duidelijk herkenbare plant- en 
vruchtmotieven. De uitvoering was in han-
den van de firma G. Mesterom en Zoon te 
Bunde bij Maastricht

De grote betekenis van het raam blijkt 
ook uit de aandacht die het kreeg in het stan-
daardwerk over moderne glasschilderkunst in 
Nederland: Glas in lood in Nederland 1817-
1968 van Carine Hoogveld e.a. (1989). Recent 
is door Bernadette van Hellenberg Hubar het 
belang van Wiegman voor de ontwikkeling 
van de monumentale kunst in het interbellum 
in Nederland aangetoond in De genade van de 
steiger. Monumentale kerkelijke schilderkunst 
in het interbellum (2013), een uitgave van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

De kliniek is, na verhuizing van eige-
naar GGZ InGeest naar een nieuwe locatie in 
2013, verkocht aan projectontwikkelaar De 
Jong Groep. In eerste instantie was er sprake 
van een plan om de bestaande kliniek te ver-
bouwen tot zorgappartementen met bijbe-
horende voorzieningen. Dit plan, waarbij de 
glas-in-loodramen behouden zouden blijven, 
werd vergund in maart 2016. Een maand la-
ter kwam daar een nieuwe aanvraag overheen 
voor ‘het deels veranderen van de kelder, de 
indeling en de entree’. Deze formulering in 
de officiële bekendmaking bleek echter een 
rookgordijn voor een andere aanpak. Pas 
nadat deze vergunning verleend en de be-
zwaartermijn verlopen was, attendeerde een 

buurtbewoner het Cuypersgenootschap op de 
naderende sloop van het pand. Het pand ge-
noot geen bescherming als monument en er 
waren daarom geen gronden voor weigering 
van de sloop. De Commissie voor Welstand 
en Monumenten (CWM), die zich bij de be-
oordeling van de verbouwingsplannen sterk 
maakte voor herstel en versterking van de 
bestaande architectonische waarden, richtte 
zich nu noodgedwongen hoofdzakelijk op de 
beoordeling van de kwaliteit van te herbou-
wen gevels. De commissie zag daarbij echter 
een belangrijk ‘detail’ over het hoofd: archi-
tect Dik Smeding verving in zijn laatst aange-
leverde tekeningen de glas-in-loodramen op 
een detailtekening door HR-isolatieglas. Exit 
kunstwerk. 

De projectontwikkelaar kreeg vergun-
ning voor reconstructie van het complex na 
sloop, maar heeft inmiddels architect Roberto 
Meyer van MVSA Architects opdracht gege-
ven een geheel nieuw ontwerp uit te werken, 
want: ‘een gebouw terugbouwen dat qua ont-
werp gebaseerd is op de oorspronkelijke ge-
dachte van renovatie van een gebouw dat er 
niet meer staat, is niet meer logisch’. Het is 
de treurige climax van een proces dat eens te 
meer laat zien dat belangrijke kunstwerken in 
handen van onwillige projectontwikkelaars 
vogelvrij zijn. ‘Holland op zijn smalst’ heeft 
niets aan actualiteitswaarde ingeboet.

Een brief van het Cuypersgenootschap 
en de Bond Heemschut aan het Stadsdeel 
voor het behoud en terugplaatsing van de 
ramen in de nieuwbouw kreeg al vrij snel 
ondersteuning door een brief aan de gemeen-
teraad van tien museumdirecteuren, waar-
onder Taco Dibbits van het Rijksmuseum en 
 Andreas Blühm van het Groninger Museum; 
ook de Nederlandse Vereniging van Kunst-
historici (VNK) stuurde op 16 maart een brief 
aan de gemeente met een pleidooi voor te-
rugkeer van de ramen aan het Valeriusplein. 
De uitkomst is vooralsnog ongewis maar het 
laatste woord is hier nog niet over gezegd!
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Tot 13 april mag de academische gemeen-
schap van de Universiteit van Amsterdam 
(UvA) zich uitlaten over een alternatief voor 
het reeds uitgewerkte en vergunde plan voor 
de nieuwe bibliotheek van de faculteit der 
Geesteswetenschappen op het Binnengast-
huisterrein. In het bestaande plan, Plan A 
genoemd, krijgt de bibliotheek een plaats in 
de vroegere Tweede Chirurgische Kliniek 
van F.W.M. Poggenbeek en het aangrenzen-
de zusterhuis aan de Nieuwe Doelenstraat. 

Plan B voor de Bibliotheek / Gert Eijkelboom en Gerrit Vermeer

Het aantrekkelijke punt in dit plan vormt de 
huidige binnenplaats, die een glazen overkap-
ping krijgt, zoals het Scheepvaartmuseum, en 
als atrium voor uiteenlopende activiteiten ge-
bruikt kan worden. Dit herbestemmingsplan 
is van de hand van André van Stigt. Roberto 
Meyer tekende de nieuwbouw aan de Nieuwe 
Doelenstraat op de plaats van het al geruime 
tijd geleden gesloopt hoekdeel. Dit plan A is 
een alternatief voor de aanvankelijk bedoel-
de grootschalige sloop van de kliniek en de 

Het gebouw van Jan Leupen aan de Oudezijds Achterburgwal op de hoek met de Slijksteeg, Foto auteurs.
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daarvoor in de plaats komende nieuwbouw 
en is na jarenlang procederen tot stand is ge-
komen.

Onder druk van de protesten, die niet 
eens over de nieuwe bibliotheek gingen, be-
sloot het College van Bestuur van de UvA 
een alternatief plan te laten ontwikkelen voor 
de bibliotheek op een andere locatie dan het 
beoogde Binnengasthuiscomplex. In de de-
cennialange procedure voor de bouw van de 
bibliotheek waren de gebouwen van de UvA 
aan de Oudemanhuispoort al eens in beeld 
gekomen. Dit complex strekt zich uit tot aan 
de Slijksteeg. Voor deze locatie liet de univer-
siteit een plan ontwikkelen door het architec-
tenbureau Grosfeld van der Velde. Dat bureau 
presenteerde zijn Plan B vorige maand. 

Met dat plan B is toch wat aan de hand. 
De Oudemanhuispoort biedt meer ruimte dan 
voor het programma nodig is, wat het bureau 
ertoe bracht het gebouw een nieuw gezicht te 
geven aan de Oudezijds Achterburgwal. Het 
plan voorziet in de sloop van alle bebouwing 
langs de Slijksteeg. Deels komt daar nieuw-
bouw. Waar nu een hoekgebouw staat, en 
op de ruimte daarachter, wil het bureau een 
ruim plein creëren, schuin tegenover de Ag-
nietenkapel, met daaraan een nieuwe entree. 
Dit brengt met zich mee dat, in strijd met de 
in het bestemmingsplan aangegeven waarden, 
de uit de veertiende eeuw daterende rooilijn 
en andere ruimtelijke kenmerken hier moeten 
wijken. Dit zou een zeer vergaande ingreep 
betekenen in de historische structuur van de 

stad, waartegen monumentenorganisaties ze-
ker bezwaren zullen maken. Een nieuwe peri-
ode van eindeloos procederen doemt op. 

Er is nog een probleem. Het hoekpand 
is een gebouw uit 1964 van de architect van 
Publieke Werken Jan Leupen. Het ritme van 
de vensteropeningen sluit naadloos aan bij de 
aangrenzende achttiende-eeuwse panden en 
voegt zich daardoor als vanzelf in de omge-
ving. Leupen paste wel een eigentijds klezo-
renverband toe in het metselwerk en maakte 
een eigen variant van de klassieke lijstgevel 
in beton. Het gebouw van Leupen is tot op 
heden niet op monumentale waarden onder-
zocht. Momenteel vindt dat onzerzoek als-
nog plaats. Het pand zou best nog de moeite 
waard kunnen blijken te zijn. Jan Leupen ont-
wierp bijvoorbeeld ook het aulagebouw op 
de Nieuwe Ooster (1938), samen met H.G.J. 
Schelling het Muiderpoortstation en het Am-
stelstation (1939), en het herdenkingsmonu-
ment in de Hollandsche Schouwburg (1961). 
Voor de universiteit bouwde hij aan het einde 
van zijn loopbaan dit hoekgebouw, dat inte-
ressant is door de inpassing in de omgeving 
in eigentijdse vormen. Zelfs is niet uitgeslo-
ten dat dit pand als gemeentelijk monument 
zal worden aangewezen.

Een verstandige keuze lijkt dit Plan B 
kortom niet. Het zal kunnen rekenen op de 
nodige protesten en procedures, die opnieuw 
tot aanzienlijke vertragingen van de plannen 
en zelfs tot een complete impasse kunnen 
 leiden.

In MeMorIaM Manfred bock / Jenny BierenBroodspot

Manfred Bock (geboren in 1943), vanaf 1980 
medewerker en van 1986 tot 2006 Hoogle-
raar Geschiedenis van de Bouwkunde aan 
de Universiteit van Amsterdam, overleed op 
18 februari dit jaar. Dat hij ons zo snel is ont-
vallen na het verschijnen van het voor hem 
geschreven Liber Amicorum, dat als Jaarboek 

Cuypersgenootschap 2013 werd uitgegeven, 
is een schok. Het bericht van zijn overlijden 
stemt veel leden van het Cuypersgenootschap 
uitermate verdrietig. Dat geldt vooral voor 
diegenen die bij hem studeerden en het voor-
recht hadden te zijn opgeleid door iemand 
met zo’n kritisch intellect en voor diegenen 
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lijk brede kennis en benadering van Manfreds 
onderwerpen blijkt goed uit de inleiding ‘Het 
ontstaan van een conceptie’ die hij schreef 
voor het Jaarboek Cuypersgenootschap 1996, 
‘De inrichting van De Beurs van Berlage’. Het 
artikel bevat een schat aan informatie over 
de lange weg naar het definitieve ontwerp en 
welke invloeden een rol speelden bij deze ‘ar-
chitectonische metamorfose’. Mede door zijn 
opleiding in Duitsland kon Manfred de bete-
kenis van dit gebouw goed in internationaal 
perspectief plaatsen. Door de gemeentelijke 
politieke situatie in die periode te analyseren 
en hoe Berlage daarvan gebruik maakte, wierp 
hij daarin een nieuw licht op de totstand-
koming van dit icoon van de Nederlandse 
bouwkunst. Manfred hield toen ook een voor-
dracht tijdens het door het Cuypersgenoot-
schap georganiseerde symposium rond de 
plannen voor restauratie en herbestemming 
van de Beurs. Daarbij steunde hij de actie 
van het genootschap tegen de voorgenomen 
verplaatsing van één van de tegel tableaus van 
Jan Toorop in de vestibule. Dit tableau bleef 
op zijn bestaande plaats behouden en behield 
daarmee ook zijn symbolische betekenis in 
de ruimtelijke hiërarchie van het gebouw. Die 
had Berlage gecreëerd bij de verbouwing, die 
al snel na de totstandkoming van De Beurs 
noodzakelijk was, om de scheurvorming die 
was opgetreden te verhelpen.

Mijn eigen herinneringen aan Manfred 
gaan terug tot in de jaren tachtig en negentig 
van de vorige eeuw toen wij beiden lid waren 
van de ‘Monumentenraad’. Dat was toenter-
tijd het advieslichaam van de Minister die 
Monumentenzorg in zijn of haar portefeuille 
had, die de bewindspersoon daarover ge-
vraagd en ongevraagd van advies diende. De 
rijksbescherming van de ‘Jongere Bouwkunst’ 
gebeurde maar met mondjesmaat: het inven-
tariseren daarvan ging al moeizaam, maar 
de aansluitende selectie van te beschermen 
gebouwen duurde veel te lang. Bovendien 
besloot de Rijksdienst voor de Monumenten-

Manfred Bock in 2006. Foto Gerrit Vermeer.

die hij hielp bij acties voor het behoud van 
bedreigde gebouwen. Hij was naast zijn aca-
demische werkkring actief in verschillende 
gremia die zich met monumentenzorg bezig-
houden en heeft door zijn grote inzet daarin 
bij mij een onuitwisbare indruk gemaakt.   

Manfred promoveerde in 1980 magna 
cum laude aan de Freie Universität Berlin op 
het vroege werk van H.P. Berlage. Hij begon 
in 1972 in ons land met zijn promotieonder-
zoek. Vanaf 1975 publiceerde hij, als freelance 
onderzoeker, verbonden aan het Nederlands 
Documentatiecentrum voor de Bouwkunst in 
Amsterdam, artikelen over Berlage en andere 
architecten die met het Nieuwe Bouwen wor-
den geassocieerd. Zijn publicaties bestreken 
voorts in de ruimst mogelijke cultuurhistori-
sche zin, het ontwerpen, het bouwproces en 
de stedenbouw in Nederland in de eerste helft 
van de twintigste eeuw. Verschillende be-
langrijke publicaties, samen met zijn studen-
ten geschreven, waren het resultaat van zijn 
projectgebonden onderwijs. Het hoogtepunt 
was de serie indrukwekkende publicaties 
over Cornelis van Eesteren en het Algemeen 
Uitbreidingsplan Amsterdam, die hij samen 
met zijn promovendi schreef. De uitzonder-
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zorg (RDMZ) het aantal te beschermen ob-
jecten sterk te verminderen. De Monumen-
tenwet verschafte toen nog belanghebbende 
organisaties als het Cuypersgenootschap 
de mogelijkheid om aanvragen te doen tot 
bescherming van Rijkswege van bedreigde 
monumentwaardige gebouwen, waarvan, 
zoals onze leden weten, het Cuypersgenoot-
schap met succes ruimschoots gebruik heeft 
gemaakt. Er zijn in die periode veel gebou-
wen gered, die het niet hadden overleefd als 
deze mogelijkheid niet had bestaan. Niet al-
leen over de voordrachten voor bescherming 
van de RDMZ, maar ook over de aanvragen 
van buitenaf adviseerde genoemde Monu-
mentenraad, althans zijn ‘plaatsingscommis-
sie’. De vergaderingen van deze raad en zijn 
commissies vonden plaats in Zeist waar de 
RDMZ zetelde. Een prestigieuze plek, maar 
per openbaar vervoer kostte het uren om er 
te komen. Omdat Manfred, net als de meeste 
kunsthistorici, niet kon autorijden, kwam ik 
hem altijd ophalen en zo reden wij Amster-
dammers er maandelijks samen heen. Wij 
waren ook beiden lid van genoemde plaat-
singscommissie. Zijn grondige voorbereiding 
leidde meestal wel tot plaatsing. Tijdens de 
heenreis kreeg ik van Manfred regelmatig 
een samenvatting te horen van het pleidooi 
dat hij zou gaan houden voor de bescher-
ming van een bedreigd gebouw, waarvan het 
pre-advies van de Rijksdienst negatief was of 
waarvan hij vermoedde dat het dat zou zijn. 
‘Natuurlijk weet jij ook wel wat de essentie 
van dit gebouw is, maar voor alle zekerheid 
geef ik je vast mijn visie, zodat we onze me-
ningen op elkaar kunnen afstemmen’, zei hij 
dan hoffelijk. Onze gesprekken op weg naar 
Zeist hadden dus deels het karakter van een 
door Manfred gegeven, bevlogen college. 
Dat was overigens geen eenrichtingsverkeer; 
vanuit mijn vak – historische geografie – had 
ik mijn expertise, waarvoor hij op zijn beurt 
veel belangstelling had. Ik heb goede herin-
neringen aan onze gezamenlijke dienstreizen, 

omdat deze in de omgang wat afstandelijke en 
formele man in wezen net zo gepassioneerd 
bleek als ik, wanneer het erom ging belangrijk 
cultuurgoed te behouden. Als hij de beteke-
nis daarvan had gedefinieerd, voelde hij zich 
daarbij betrokken en verantwoordelijk. Het 
argument dat de Rijksdienst regelmatig naar 
voren bracht om nog niet tot bescherming 
van een bepaald object over te gaan, omdat 
er over dat bepaalde gebouw type of van het 
oeuvre van de ontwerpende architect nog 
onvoldoende bekend was, nooit valide als er 
sprake was van bedreiging van het voortbe-
staan daarvan. Meestal kon hij aanvullende 
informatie verschaffen en formuleerde hij 
prompt overtuigend waarom hij wel bescher-
ming adviseerde. 

Manfred bepaalde zijn eigen plaats in 
het veld van monumentenactivisten op een 
zuivere en authentieke manier, zoals in onze 
gezamenlijke actie voor het behoud van Nico-
laas Witsenkade 39A-45A uit 1871, ontwor-
pen door de Antwerpse architect Jean Servais. 
Dit complex maakt deel uit van het samen-
hangende stedenbouwkundige en architec-
tonische beeld dat Samuel Sarphati rond zijn 
Paleis voor Volksvlijt voor ogen stond. Het 
complex, bestaande uit woningen en stallen 
met een classicistische paleisstructuur, was 
gebouwd in opdracht van de gebroeders Van 
der Kuylen, kooplieden in raspaarden. Het 
werd in de loop der tijd verbouwd en ver-
waarloosd en de stallen in de achterliggende 
straten werden afgebroken. De in blokken 
gepleisterde centrale façade, bekroond met 
fries en kroonlijst en aan weerszijden daarvan 
de iets naar voren springende hoekpaviljoens 
in baksteen vormen echter nog altijd een ka-
rakteristiek beeld van dit bijzondere gebouw 
met verwijzingen naar de oorspronkelijke 
bestemmingen. In de hoekpaviljoens zaten 
de woningen van de koetsiers en de paar-
denverzorgers boven de koetshuizen.  In het 
gepleisterde deel, waarvan het middendeel 
eveneens iets naar voren springt en dat een 
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balkon voor de eerste verdieping heeft, be-
vonden zich de woningen van de eigenaars. 
Het Cuypersgenootschap vroeg vanwege de 
unieke typologie en uniciteit van het complex 
rijksbescherming aan toen er in 1991 plannen 
voor afbraak bekend werden. Als actief lid 
van het genootschap stemde ik vanzelfspre-
kend nooit bij een aanvraag onzerzijds en was 
dan ook erg teleurgesteld toen Manfred onze 
waardestelling niet deelde en oordeelde dat er 
toch te veel essentiële onderdelen verminkt 
en verloren waren gegaan. Hij bedacht echter, 
dat als in het afwijzende advies zou worden 
opgenomen, dat een plaats op de gemeentelij-
ke lijst wel gerechtvaardigd was, het Cuypers-
genootschap met enig recht daarvoor actie 
kon voeren. Dat is toen gebeurd en uitein-
delijk heeft Manfred het complex zelf gered 
door in te willen spreken als onze deskundige 
in de vergadering van de gemeenteraadscom-
missie waarin ons adres werd behandeld. De 
vergadering was wat uitgelopen en intussen 

was er een grote groep krakers binnengeko-
men van wie daarna een raadsadres zou wor-
den behandeld. De commissieleden waren 
diep onder de indruk van het betoog van de 
professor over de monumentwaardigheid van 
het complex. De krakers juichten zijn betoog 
toe omdat hij, enigszins demagogisch, bena-
drukte, dat het complex sociale woningen be-
vatte en dat de bewoners ervan zouden moe-
ten wijken voor dure nieuwbouw. Unaniem 
werd in deze commissievergadering besloten 
het complex-Witsenkade op de gemeentelijke 
lijst te zetten. Daarna liepen de krakers met 
Manfred mee de zaal uit om hem symbolisch 
ter vernietiging daarvan de maquette aan te 
bieden van de nieuwbouw die op de plaats 
had moeten komen van het complex. Ze had-
den die uit de handen gerukt van de project-
ontwikkelaar, die deze had laten maken om 
de raadslieden te overtuigen van zijn mooie 
plan. Dat was door Manfreds bevlogen tegen-
stand tevergeefs geweest.

De remise aan de Rotterdamse Kleiweg / Norman Vervat

Al enkele decennia gebruikt de RET een 
historisch fabriekscomplex aan de Kleiweg 
te Rotterdam als remise. Vanwege de snelle 
ontwikkeling van het openbaar vervoer in 
de regio Rotterdam voldoet het complex niet 
meer en werd ingezet op nieuwbouw. Dit jaar 
begon de sloop. Toch is het gelukt om een bij-
zonder onderdeel van de remise te redden.
Het RET-complex aan de Kleiweg verrees 
als fabriekscomplex voor de Fabrieken van 
Meubelen en Spoorwegmaterieel Allan & Co. 
William Allan en Mattheus Hendrik Hoef-
nagels richtten Allan & Co op in 1839. Aan-
vankelijk was het een echte meubel fabriek, 
later schakelde het grotendeels over op de 
productie van spoormaterieel. Het bedrijf zat 
aanvankelijk aan de Goudse Rijweg, later aan 
de Oudedijk. In 1911 kocht het bedrijf de dan 
nog landelijk gelegen grond aan de Kleiweg 

te Hillegersberg voor nieuwbouw. In 1916 
kwam een gedeelte van de nieuwbouw gereed 
en ging de oude fabriek in de verkoop. Het 
nieuwe complex bevatte een smederij met ke-
telhuis, een schilderswerkplaats en een con-
structiewerkplaats.

De voor het vooroorlogse Rotterdam 
belangwekkende architect J.P. Stok ontwierp 
het complex in samenwerking met A.W. van 
Berkel van Allan & Co. Ten tijde van de bouw 
lag het complex nog buiten Rotterdam, op het 
grondgebied van de gemeente Hillegersberg. 
Na de Tweede Wereldoorlog ging Allan & Co 
failliet. In 1959 verwierf de RET het complex, 
die het in 1961 feestelijk opende als remise. 
In de loop der tijd is het complex regelmatig 
uitgebreid en aangepast aan gewijzigde eisen. 

Het complex van de RET aan de Kleiweg 
heeft een duidelijke cultuurhistorische bete-
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kenis voor Rotterdam als goed en (landelijk) 
zeldzaam voorbeeld van een vooroorlogse 
fabriek voor spoormaterieel (en  meubilair). 
Tevens heeft het vooroorlogse deel van het 
complex architectuurhistorische betekenis 
als redelijk gaaf behouden industrieel werk 
van J.P. Stok en als goed voorbeeld van een 
fabriekscomplex uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw. De vooroorlogse delen zijn 
tot op de dag van vandaag goed herkenbaar 
en beeldbepalend. 

Het Cuypersgenootschap heeft zich de 
afgelopen tijd ingespannen om in ieder ge-
val de belangrijkste delen van het historische 
complex te behouden. Er leken goede moge-
lijkheden te zijn om enkele oude hallen op te 
nemen in de nieuwbouw. Tegelijkertijd werd 
echter ook duidelijk dat de RET haast had 
en de belangen van een nieuwe remise zwaar 
wogen. Volgens de gemeente Rotterdam is 
de nieuwe remise cruciaal voor de toekomst 
van het Rotterdamse openbaar vervoer. Be-

gin 2017 zat de discussie over het complex 
in een impasse. Vrij onverwacht diende zich 
echter een goede oplossing aan. De Stroom-
trein Goes-Borssele, een organisatie die zich 
inzet voor het behoud van mobiel erfgoed, liet 
begin 2017 weten dat ze serieuze belangstel-
ling had voor demontage en vervolgens her-
bouw van de meest waardevolle hal in Goes. 
Deze hal willen zij gebruiken voor de stalling 
en presentatie van materiaal dat ooit door Al-
lan & Co aan de Kleiweg is gemaakt. De hal 
maakt het mogelijk om dit erfgoed  beter toe-
gankelijk te maken voor het publiek. Ge zien 
de sterk groeiende belangstelling in Neder-
land voor het mobiele erfgoed is dit van groot 
belang. Weliswaar verlaat de hal in de plannen 
van deze organisatie Rotterdam, maar het erf-
goed en verhaal van Allan & Co blijft zo wel 
behouden voor Nederland. Aan ge zien behoud 
in situ niet mogelijk was ziet het Cuypersge-
nootschap dit plan dan ook als het enige alter-
natief voor vernietiging van dit erfgoed.

Interieur van de te verplaatsen hal van de RET-remise aan de Kleiweg. Foto Lydia Lansink.
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De Hoeksteen/De Ontmoeting in Amsterdam vraagt bescherming 
Gert Eijkelboom & Gerrit Vermeer

In de wederopbouwperiode bouwden de diverse geloofsgemeenschappen in de nieuwe uitbrei-
dingsgebieden elk hun eigen wijkkerken, die vaak tevens als buurtcentrum fungeerden. Ook in 
Slotermeer verrezen meerdere kerken, die zowel een sociaal als een stedenbouwkundig zwaar-
tepunt in hun omgeving vormden. Zo verrees in 1959, op steenworp afstand van de hervormde 
kerk De Hoeksteen van P. Zanstra, het kerkgebouw De Olijftak van de doopsgezinde gemeente. 
Hiervoor leverde K.L. Sijmons het ontwerp, met wie Zanstra in 1932, samen met Jan Gies-
sen, de beroemd geworden atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat had ontworpen. Aan de 
overkant van de Burgemeester Roëllstraat staat de meer traditionalistische rooms-katholieke 
Onze Lieve Vrouwe van Lourdes uit 1959 van architect M.J. Granpré Molière ook niet ver uit 
de buurt. De twee laatstgenoemde kerken staan inmiddels op de gemeentelijke monumenten-
lijst, maar de buitengewoon karakteristieke en zeer beeldbepalende kerk van Zanstra geniet 
momenteel nog geen bescherming.

Korte geschiedenis
In de loop van de jaren tachtig trok in het 
kader van SOW (Samen op Weg) de gere-
formeerde kerk De Olijftak (oorspronkelijk 
doopsgezind) bij De Hoeksteen in. De slin-
kende hervormde gemeente in de wijk zocht 
rond de eeuwwisseling samenwerking met de 
gereformeerden die kerkten in de Sionskerk 
in de Colijnstraat in Geuzenveld, een ont-
werp van architect C. van der Bom uit 1957. 
In 2005 kerkte de gemeente De Hoeksteen 
bij de Sionskerk, toen het interieur van De 
Hoeksteen een verbouwing onderging. Na 
de voltooiing van de werkzaamheden in De 
Hoeksteen, eind maart 2006, gingen beide ge-
meenten samen verder in De Hoeksteen, die 
bij die gelegenheid een nieuwe naam kreeg: 
De Ontmoeting. De gecombineerde gemeen-
te deed de overtollig geworden Sionskerk 
van de hand. Na een ingrijpende verbouwing 
kreeg deze een bestemming als moskee. On-
dertussen slonk de gecombineerde gemeente 
De Ontmoeting verder in omvang, zodat het 
kerkgebouw te ruim is geworden.

Stedenbouwkundige betekenis
Het uitbreidingsplan Slotermeer werd in 1952 
vastgesteld als een wijziging van het uit 1939 
daterende uitbreidingsplan. Het oorspronke-

lijke plan werd in tien delen opgesplitst.1 De 
verdeling tussen hoog- en laagbouw wijzigde 
en er kwam meer ruimte voor openbare, bij-
zondere gebouwen en bejaardenwoningen.2 
In 1963 besloot de gemeenteraad subsidie te 
verlenen voor een aantal reeds gerealiseerde 
kerkgebouwen, waaronder het kerkgebouw 
van de hervormde gemeente, De Hoeksteen.3 
De erfpachtuitgifte vermeldt het als een kerk 
annex sociaal centrum. Inderdaad vonden 
er in de nevenruimten en het oecumenisch 
cultureel centrum uiteenlopende activiteiten 
plaats, waaronder cursussen.4

De Hoeksteen staat precies in de as van 
de Louis Couperusstraat, een belangrijke 
doorgaande woonstraat in de omringende 
buurt. Net voor de kerk maakt de straat twee 
flauwe knikken, waardoor deze langs de kerk 
voert en zich aan de overzijde van de brug 
over de afwateringstocht van de Sloterplas 
voortzet in de Henriëtte Roland Holststraat. 
Ook van die kant vormt De Hoeksteen al van 

1 Gemeenteblad 1939, I, 1149.
2 Gemeenteblad 1950, I, 409, voordracht no. 253, 
d.d. 14 april 1950.
3 Gemeenteblad 1963, I, 1033, voordracht 733, ‘Sub-
sidiëring van kerkenbouw’, 3 juli 1963.
4 Zoals een cursus in welsprekendheid: De Telegraaf, 
31 augustus 1964.
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ver een opvallend oriëntatiepunt, al staat het 
van die straat net naast de as. De begin jaren 
tachtig wegens bouwvalligheid afgebroken to-
ren stond naast de as van de straat, maar do-
mineerde door zijn hoogte de omgeving.

Het kerkgebouw maakte in de ontwerp-
fase onderdeel uit van een aaneengesloten 
complex, dat naast de kerk twee scholen om-
vatte. Via een tussenlid met nevenruimten 
vormt de kerk een geheel met de westelijke 
school, die de vorm heeft van een langgerek-
te bouwstrook. De andere school staat verder 
oostelijk aan hetzelfde ruime schoolplein. 
Oorspronkelijk hadden de twee scholen aan 
de noordkant langs de Louis Couperusstraat 
met elkaar verbonden moeten worden met 
een aula en twee gymlokalen, maar daarvan 
kwam slechts een gymlokaal tot stand. Tussen 
de twee scholen bevindt zich hierdoor tot op 
heden een brede opening. Aan de zuidkant, 
langs de Burgemeester Roëllstraat, was nog 
een vleugel met lokalen gepland. Ook dit on-
derdeel kwam niet tot stand.

Piet Zanstra en oeuvre
Zanstra (1905–2003) volgde in zijn geboor-

teplaats Leeuwarden een opleiding aan de 
MTS-Waterbouw. Daarna werkte hij als as-
sistent en medewerker bij de architecten Dick 
Greiner, Willem Dudok en Jan Piet Kloos. In 
1932 begon hij met Jan Giesen en Karel Sij-
mons Dzn. het architectenbureau Zanstra 
Giesen en Sijmons. Zij ontwierpen de atelier-
woningen aan de Zomerdijkstraat in Amster-
dam-Zuid uit 1932. Dit complex geniet als 
een vroeg voorbeeld van het Nieuwe Bouwen 
bescherming als rijksmonument. 

Van 1954 tot 1966 werkte Zanstra als 
zelfstandig architect. In Amsterdam ontwierp 
hij in deze periode onder meer het kantoor-
gebouw Aurora aan de kop van de Stadhou-
derskade in 1960. In Den Haag bouwde hij in 
1962 de Panoramaflat aan de Laan van Meer-
dervoort, op de hoek met de Conradkade. 

Van 1966 tot 1980 werkte hij samen 
met Ab Gmelig Meyling en Peter de Clercq 
Zubli. Met deze partners richtte Zanstra zich 
vooral op grootschalige projecten. In Amster-
dam bouwde hij in die periode onder meer 
het Caransa Hotel aan het Rembrandtplein 
(1969), de Europarking aan de Marnixstraat 
(1970) en het Burgemeester Tellegenhuis, 

Kerk De Hoeksteen vanaf de Louis Couperusstraat. Foto Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, 
Stadsarchief Amsterdam.
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beter bekend onder de bijnaam het Maupole-
um, aan de Jodenbreestraat (1969, afgebroken 
in 1994). In 1980 beëindigde hij zijn actieve 
 architectenloopbaan.

In de tijd dat hij alleen voor zichzelf 
werkte, bouwde hij drie kerken. Zijn eerste 
kerk, De Ark in de Van Ollefenstraat in Am-
sterdam Slotervaart uit 1960, kwam op de 
Top-100 van de gemeentelijke wederopbouw 
en werd aangewezen als gemeentelijk monu-
ment. Helaas maakte een van de lage zijden 
in 2014-2915 plaats voor een appartemen-
tenblok van vier lagen en verdween binnen 
veel van de inventaris en de oorspronkelijke 
afwerking. De karakteristieke schaalvormi-
ge kerkzaal en kapel bleven wel bewaard, 
maar met een grotendeels andere inrichting. 
Zijn tweede kerk, De Bron aan de Posweg in 
Hoogvliet uit 1963, is onlangs gesloopt. De 
markantste kerk van zijn hand, De Hoek-
steen, onderging sinds bouw de nodige aan-
passingen, vooral in het interieur, maar zon-
der dat daarbij het oorspronkelijke karakter 
van het gebouw onherstelbaar verloren ging.

Beschrijving van De Hoeksteen
Het eerste ontwerp van Zanstra voor De 
Hoeksteen dateert van 1960. Op 22 februari 
1962 ging de eerste paal de grond in, waarna 
de hervormde gemeente het kerkgebouw op 
10 september 1963 in gebruik nam. De bouw-
kosten beliepen 673.000 gulden, inclusief in-
stallaties en meubilair.

De ingang van het kerkcomplex kwam 
aan de open ruimte langs de  Louis Couperus-
straat, gemarkeerd door een opvallende luifel 
met een kunstwerk. Beneden bevinden zich 
een grote ontmoetingsruimte met buffet, een 
grote en een kleine huiskamer, drie clublo-
kalen, vergaderkamers en de kamers voor de 
predikant en de jeugdwerker. Op de eerste 
verdieping van het tussenlid bevinden zich 
de bibliotheek, een cursuskamer en de kamer 
voor de sociaal werker. In zijn beschrijving 
vermeldt Zanstra dat hij de kerkzaal vanwe-
ge de beperkt beschikbare ruimte op de ver-
dieping situeerde. De kerkzaal van 18 meter 
in het vierkant bood met dagkapel plaats aan 
maximaal 450 kerkgangers. 

De Hoeksteen gezien vanaf de Henriëtte Roland Holststraat. Foto Dienst Publieke Werken, afdeling 
Stadsontwikkeling, Stadsarchief Amsterdam.
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Exterieur
De kerkzaal valt van buiten duidelijk te 
onderscheiden van de nevenruimten op 
de begane grond en in het tussenlid, die de 
verbinding vormt met een van de scholen. 
Al deze ruimten zijn voorzien van glazen 
puien, gevat in een betonnen omlijsting. 
Van de hoge kerkzaal, daarentegen, is 
het betonskelet afgedicht met baksteen, 
waaraan het een robuuste, gesloten aanblik 
ontleent. Drie markante en zeer opvallende 
tongewelfschalen van beton vormen het dak 
van de zaal. Opzij in de kerk in de noordgevel 
loopt een verticale glasstrook van vloer tot 
aan het betonnen gewelf, die het liturgisch 
centrum van daglicht voorziet.

Boven de, op zich onopvallende, in-
gang van het kerkcomplex aan de kant van 
de Louis Couperusstraat trekt een luifel met 
daarop een groot betonreliëf met twee cheru-
bijnen van kunstenaar en graficus Dick Elf-
fers (1910–1990) de aandacht. Cherubijnen 

komen op diverse plaatsen in verschillende 
Bijbelboeken van het Oude Testament voor. 
Zo noemt Exodus 25:18-19 en 37:7-8 Gods 
voorschrift om het verzoendeksel van de Ark 
van het Verbond met twee cherubijnen te ver-
sieren. 2 Kronieken 3:11-12 beschrijft nauw-
keurig de grootte en de stand van de vleugels 
van de cherubijnen op de ark. 

De verder gesloten doos van de kerk en 
het horizontale karakter van de bouwmassa 
vond oorspronkelijk een tegenhanger in de 
hoge, open klokkentoren van staal, die op het 
tussenlid stond. Wegens de slechte staat waar-
in de toren verkeerde, zag de kerkgemeente 
zich rond 1980 gedwongen hem af te breken.

Interieur 
Drie betonnen tongewelven dekken de ho-
ge kerkzaal af. Ze bereiken een hoogte van 
twaalf meter. Dergelijke betonnen gewelven 
zijn in de Nederlandse kerkbouw zeldzaam 
gebleven. Tussen de betonnen gewelven staan 

Links de gymzaal van de aangrenzende school, daarnaast het tussenlid met toren en rechts de kerk. Foto 
Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling, Stadsarchief Amsterdam.
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in de kerkzaal geen steunpunten, waardoor 
de ruimte ononderbroken is, wat bijdraagt 
tot de zeer ruimtelijke beleving. Evenwel ge-
ven de betonschalen richting aan de kerk met 
het liturgisch centrum aan de oostzijde. Een 
veel lagere dagkerk annex avondmaalruim-
te met een plafond van houten delen staat in 
open verbinding met de kerkzaal. Deze ruim-
te is ingebouwd in het tussenlid. Tussen de 
twee ruimten staan twee betonnen dragers 
voor het opvangen van het muurwerk van de 
kerkzaal. De wanden waren ook in de oor-
spronkelijke inrichting wit gesausd. De on-
behandelde gewelven tonen nog steeds hun 
grijze betonkleur. De vloeren bestonden uit 
gewassen grindtegels. De stenen vloer gaat nu 
grotendeels schuil onder een vloerbedekking. 
Boven de ingang noordwesthoek is een bal-
kon voor het tweeklaviers orgel aangebracht, 
dat in 1963 werd vervaardigd door de firma 
Vierdag te Enschede.

Licht speelt een belangrijke rol in de 

ruimte. Tussen de zijgevels en de buitenste 
betonnen tongewelfschalen zit een dunne 
lichtspleet, een motief geïnspireerd op de 
Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp van Le 
Corbusier uit 1954-1955. Sterk de aandacht 
trekt het hoge venster in de noordgevel dat 
het liturgisch centrum van daglicht voorziet. 
De tegen de oostmuur hangende kansel en 
het zich daarvoor uitstrekkende podium, dat 
doorloopt in de avondmaalsruimte, vangen 
daardoor vanzelf de aandacht. De lage en 
relatief donkere avondmaalruimte heeft aan 
weerszijden een glazen wand met gekleurde 
glasappliquéramen, vervaardigd door Elf-
fers. Die aan de westzijde stelt de vier para-
dijsrivieren voorstellen, die aan de oostzijde 
de scheurende aarde bij de Opstanding van 
Christus, waardoor de hoeksteen zichtbaar 
werd. Deze ramen trekken door hun heldere 
kleuren en plaatsing in het donkere gedeel-
te van de kerk nadrukkelijk de aandacht. De 
combinatie van deze glazen met de architec-

Het interieur met preekstoel, gezien in de richting van de Louis Couperusstraat. Foto’s Piet Hartemink, 
Collectie Universiteit van Groningen.
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tuur is van bijzondere kunsthistorische waar-
de. Ze zijn gedeeltelijk opnieuw gemaakt, na-
dat de oorspronkelijke glaslijm begon los te 
laten. 

Na de oplevering kampte de gemeen-
te met een slechte verstaanbaarheid van de 
spreker en lange nagalm. Op advies van TNO 
werden drie akoestische platen geplaatst te-
gen de wand tegenover het podium en nog 
eens tweemaal negen in twee niveaus op de 
wand boven de lage zijbeuk langs de muren. 
Ook kreeg de blokvormige preekstoel van be-
ton toen zijn gebogen klankbord. Deze maat-
regel loste de akoestische problemen op, maar 
deden afbreuk aan de pure beleving van het 
minimalistische interieur. 

In 2006 zijn de mahoniehouten banken 
op stalen staanders vervangen door stoelen. 
Van het hout werd het nieuwe podium ge-
maakt. Het gewassen grindbeton van de vloer 
kreeg een groene afwerklaag. De vier oor-
spronkelijke lichtarmaturen zijn vervangen. 
Het nu aanwezige liturgisch meubilair, ge-

maakt door Erwin Kwant uit Bilthoven, is af-
komstig uit de Sionskerk. De beeltenissen van 
de vier evangelisten tegen de noordwand bij 
het liturgisch centrum zijn uit multiplex ge-
maakte kopieën op ware schaal van de vier be-
tonnen wandreliëfs in de vroegere Sionskerk.

Conclusie
De Hoeksteen beschikt ondanks het verdwij-
nen van de klokkentoren nog steeds over een 
zeer krachtige vorm, waardoor het gebouw 
een iconische waarde heeft voor de omgeving. 
Door de plaatsing van de hoge, dichte kerkzaal 
op een beglaasde, dieper gelegen onderpui, 
lijkt deze zich boven het straatniveau te ver-
heffen en domineert het kerkgebouw de Louis 
Couperusstraat. Ook vanaf de westkant vormt 
de kerk een oriëntatiepunt.

Door zijn kwaliteiten verdient De Hoek-
steen, nu De Ontmoeting, bescherming. In de 
eerste plaats is de kerk een nog redelijk gave 
uiting van de functionalistische benadering 
van Piet Zanstra, die zijn meeste opdrachten 

De preekstoel vanuit de avondsmaalruimte. Foto Piet Hartemink, Collectie Universiteit van Groningen.
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uitvoerde in de wederopbouwperiode en die 
in totaal slechts drie kerken realiseerde. Ver-
der kenmerken het interieur en het exterieur 
van het kerkgebouw zich door een bijzondere 
eenvoud, terwijl de subtiele omgang met het 
licht het interieur tot op heden een bijzonder 
karakter verleent. Ten slotte is de kerk ook 
een bijzondere representant van de wederop-
bouwperiode door de bijzondere functie die 
het gebouw vervulde als sociaal en cultureel 
centrum voor de wijk, gedacht als integraal 
onderdeel van een schoolcomplex. Deze 
waarde blijft ook zonder de aanwezigheid van 
de scholen behouden.

De werken van kunstenaar Dick Elffers, 
de sgraffito in beton boven de ingang en de 
twee glasappliquéramen, zijn belangrijke 
monumentale kunstwerken uit deze periode, 
speciaal gemaakt voor dit gebouw.
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Voorjaarsexcursie Cuypersgenootschap zaterdag 13 mei 2017

Geacht lid,

Namens het bestuur van het Cuypersgenootschap wil ik u uitnodigen voor de voorjaarsexcur-
sie en Algemene Ledenvergadering die gehouden worden in Twente, op zaterdag 13 mei 2017. 
De excursie start om 10.30 vanaf NS-station Hengelo en zal daar later op de dag ook weer ein-
digen. Het voorlopige programma is als volgt:

Tijd

10.30
10.45

11.30

12.30
13.45
14.30
15.45

16.30
17.00
17.30

Programma

Aankomst NS-station Hengelo
Vertrek vanaf station Hengelo. Rondrit via UTS/MTS, Stork, Tuindorp ’t Lansink, 
Badhuis, RK-kerk OLV. Van Altijddurende Bijstand
Via Oldenzaal, Carmellyceum naar Plechelmusbasiliek met uitleg restauratie Jos. 
Cuypers
Lunch met ALV
Oldenzaal, H. Drievuldigheid, Kruisstraat 9
Losser, Steenfabriek De Werklust, Oldenzaalsestraat 104 (toegang € 5,--)
Losser, Textielfabriek Van Heek, Gronausestraat 309 (Kringloopwinkel in ketelhuis 
De Pol 43)
Rechtstreeks terug naar Hengelo of binnendoor via Enschede
Aankomst Hengelo NS (17.30 binnendoor via Enschede)
Diner Hengelo

Het definitieve programma en de stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering 
worden na aanmelding per email nagezonden en bij de vergadering uitgedeeld.
Verder is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het diner dat na de excursie in Hengelo 
wordt gehouden.

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 NL26INGB000483 t.n.v. Cuypersgenootschap te Druten. Als u aan 
het diner wilt deelnemen, kosten € 35,- dan verzoek ik u dit te vermelden bij uw aanmelding 
en het bijkomende bedrag gelijktijdig over te maken. Tijdens de excursie zijn wij bereikbaar 
via 06-23398363 en 06-14526991. 

Graag hopen wij u op 13 mei te zien. Voor overige inlichtingen en vragen kunt u zich 
wenden tot het centrale mailadres: secretaris@cuypersgenootschap.nl

Met vriendelijke groet,

Prof.dr. V.V. Stissi. voorzitter
L.W. Dubbelaar, secretaris
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