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Korte berichten // Norman Vervat
Jan van Nassau niet verplaatst
Het verzet van omwonenden en het Cuypers-
genootschap tegen de voorgenomen verplaat-
sing van het beeld van Jan van Nassau op het 
Utrechtse Domplein bleef niet zonder effect. 
Recent besloot de gemeente Utrecht het beeld 
op haar oorspronkelijk plek te laten staan en 
tevens het een gemeentelijke monumenten-
status toe te kennen. Beeldhouwer Johan The-
odore Stracké vervaardigde het monument 
voor Jan van Nassau, dat in 1883 werd op-
gericht als gedenkteken voor het sluiten van 
de Unie van Utrecht in 1579. Het betreft een 
voor Utrecht uniek voorbeeld van een negen-
tiende-eeuws standbeeld voor een vaderland-
se held. Het past in de reeks beelden (Michiel 
de Ruyter, Rembrandt, Laurens Jansz. Coster, 
Willem de Zwijger) die na 1830 in verschil-
lende steden in het land tot stand kwamen. 
Als zodanig heeft het beeld voor Utrecht een 
zeer grote kunst- en cultuurhistorische waar-
de. Het beeld vormt een onderdeel van  een 

belangwekkend historisch ensemble van ge-
bouwen om het Domplein. Door het recente 
besluit blijft dit historische ensemble voor de 
toekomst behouden.

Kerk in Son gered dankzij vleermuizen
De Sint Petrus’ Bandenkerk te Son is na veel 
discussie voorlopig gered. In januari 2018 
leek de sloop van het kerkgebouw binnen 
enkele weken te starten. Acties van onder an-
dere het Cuypersgenootschap en Heemschut 
voor behoud, hadden in de afgelopen jaren 
geen enkel effect. De gemeente en de eige-
naar wilden de kerk slopen voor de bouw van 
een nieuwe kerk met een wijkcentrum. Door 
de aanwezigheid van vleermuizen moest de 
sloop in januari uitgesteld worden tot april 
of mei 2018. Gedurende de door de provincie 
op het laatste moment opgelegde sloopstop – 
de kerk stond al in de bouwhekken – vorm-
de de toekomst van de kerk inzet van de ge-
meenteraadsverkiezing van 21 maart. In Son 
en Breugel wonnen de politieke partijen die 
reeds jaren voor behoud van het kerkgebouw 
pleitten. De nieuwe coalitie besloot het kerk-
gebouw te kopen en een plan te ontwikkelen 
voor hergebruik.

De Sint Petrus’ Bandenkerk is ontworpen 
door het in de wederopbouw bekende archi-
tectenduo Geenen en Oskam uit Eindhoven. 
Het gebouw kenmerkt zich door een vernieu-
wende betonconstructie. In de kerk kregen 
diverse monumentale kunstwerken een plek. 
Beeldhouwer Leo Geurtjens ontwierp de 
steenreliëfs in de voorgevel. De unieke voor-
gevel vormt een hoogtepunt van de naoorlog-
se monumentale kunst in Brabant. 

Het Domplein in Utrecht. Foto A.H.C. Scholten, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
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Onzekere toekomst voor Heilige Geestkerk 
te Amstelveen
Recent is de Heilige Geestkerk aan de Haag-
beuklaan te Amstelveen na een periode van 
leegstand verkocht aan een projectontwik-
kelaar. De nieuwe eigenaar wil de kerk slo-
pen om plaats te maken voor woningen. De 
Heilige Geestkerk is in 1962 gebouwd naar 
ontwerp van architect J.G. de Groot. De kerk 
bleef vrij gaaf behouden. Voor Amstelveen 
heeft de Heilige Geestkerk met haar verfijnde 
modernistische vormen, onmiskenbaar een 
architectuur- en cultuurhistorische betekenis. 
Enkele jaren geleden kwam het  kerkgebouw 
daarom op de gemeentelijke monumenten-
lijst te staan. Over de plannen van de ontwik-
kelaar heeft de gemeente nog geen standpunt 
bepaald. De onderzoeken naar mogelijke her-
bestemming zijn van een matige kwaliteit. De 
wil om het gebouw te behouden ontbreekt. 
Sloop-nieuwbouw lijkt veel lucratiever. Het 
Cuypersgenootschap heeft bij de gemeente 
aangedrongen op behoud en herbestemming. 

Dit kan eventueel in combinatie met een 
klein nieuwbouwproject op de plek van de 
voormalige pastorie.

Cuypersgenootschap wil behoud woning
bouw Persoonshaven Rotterdam
Het Cuypersgenootschap heeft met grote zorg 
kennisgenomen van het voornemen van wo-
ningcorporatie Woonstad om een bijzonder 
blok sociale woningen aan de Persoonshaven 
201-249 in Rotterdam te slopen. De betref-
fende woningen uit 1909 zijn een ontwerp 
van de voor Rotterdam belangrijke architect 
J. Verheul Dzn (samen met A. Otten en  C.N. 
van Goor). 

In het kader van de Woningwet uit 1901 
en de ongunstige woningtoestanden in de 
oude stad, was door de Vereeniging voor 
Gemeente- en Volksbelangen een commissie 
in het leven geroepen die de verbetering van 

De Heilige Geestkerk in Amstelveen. 
Foto M.J. de Rijk, Reliwiki.
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de behuizing van de minst behuisden moest 
verbeteren. Het woningcomplex van J. Ver-
heul Dzn. aan de Persoonshaven vormde een 
onderdeel van dit plan. In totaal kwamen er 
54 woningen tot stand. Verheul had veel aan-
dacht voor goede ventilatie en privacy van de 
bewoners, wat in die tijd vooruitstrevend was. 
Het ontwerp ontving lof vanwege de heldere 
gevelopzet en de prettige afwisseling in grote 
en kleine vensters. 

De genoemde woningen hebben voor Rot-
terdam een grote architectuur- en cultuurhis-
torische waarde. Ze vormen een voor de stad 
en ook landelijk gezien zeer vroeg voorbeeld 
van sociale woningbouw. Tevens zijn de wo-
ningen van betekenis als een mooi voorbeeld 
van het werk van architect J. Verheul Dzn. 
Architect Verheul was rond 1900 zonder 
twijfel één van de belangrijkste Nederland-
se architecten. In Rotterdam realiseerde hij 
onder andere diverse kantoorgebouwen, de 
Waalse kerk en de Engelse kerk en de Groote 
Schouwburg aan de Aert van Nesstraat. Veel 
werk van Verheul in Rotterdam ging in mei 
1940 verloren. Andere belangrijke gebouwen 
van zijn hand zijn in de jaren zestig en zeven-
tig gesloopt. 

Wij hebben de gemeente Rotterdam ver-
zocht om in gesprek te gaan met de eigenaar 
van het complex en aan te sturen op behoud. 
Tevens hebben wij bij de gemeente aange-
drongen op bescherming van de genoemde 
woningen als gemeentelijk monument.

Dreigende verminking villa aan Plein 1813 
te Den Haag
Het Cuypersgenootschap verzet zich tegen 
het plan om de villa Plein 1813 4 te Den Haag 
tot kantoor/ambassade van de staat Israël te 
verbouwen. De genoemde woning is in 1967 
aangewezen als rijksmonument. Voor de om-
bouw tot ambassade zijn enkele verstrekken-
de ingrepen in het interieur nodig. 

De villa nabij het Onafhankelijkheidsmo-
nument 1813 is door eigenaar Jan Casper 

Willem Merkus gebouwd in 1860 en on-
derdeel van de eerste 19e-eeuwse stadsuit-
breiding ‘Willemspark’, dat als beschermd 
stadsgezicht is aangewezen. Het huidige plan 
bestaat onder andere uit de  sloop/verwijde-
ring van historische binnenwanden, vloerde-
len, trappen en deuren in verband met het 
treffen van zware veiligheidsmaatregelen. 

Uitvoering van het plan impliceert de-
montage van alle monumentale interieurs op 
de begane grond en verwijdering van onder 
andere stucplafonds en ornamenten op riet, 
enkele rijk geornamenteerde parketvloeren, 
raamluiken, lambrisering en balkconstruc-
ties. Van het interieur blijft zodoende wei-
nig over. De minister van OCW heeft zich 
via de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) 
in haar zienswijze op de plannen negatief 
uitgesproken over deze ingrepen. Het Cuy-
persgenootschap steunt de zienswijze van de 
minister. Ook de gemeentelijke Welstands- en 
monumentencommissie staat negatief tegen-
over de plannen. Toch ziet de gemeente Den 
Haag zich op basis van internationale afspra-
ken gedwongen om een vergunning voor de 
plannen af te geven. Het Cuypersgenootschap 
heeft de gemeente opgeroepen om samen met 
alle betrokken partijen een nieuw plan voor 
het pand te ontwikkelen, dat de monumentale 
waarden spaart. 

Plein 4, Den Haag. Foto G.J. Dukker, Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
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MoedervandeVerlosserkerk te Schalkwijk (Haarlem) / 

Gert Eijkelboom, Gerrit Vermeer

Afb. 1. De kerk gezien vanuit het oosten.
Foto auteurs.

splitsing van de naburige parochies Spaar-
nekerk, Johannes de Doper en Vijfhuizen, de 
parochie Schalkwijk tot stand. Tegelijkertijd 
verrees aan de Italiëlaan in het westelijke ge-
deelte van het stadsdeel een noodkerk, ge-
wijd aan de Goede Herder, die in 1971-1972 
plaatsmaakte voor het Goede-Herdercentrum 
van A.L. Lourijzen. In de oostelijk gelegen 
Boerhaavewijk verrees in 1965-1966 de Moe-
der-van-de-Verlosserkerk, in de hoek van de 
oost-west lopende Floris van Adrichemlaan 
en de noord-zuid lopende Professor Eijkman-
laan. Samen met de kerk kwam in een ont-
werp tevens het parochiecentrum tot stand. 
Het ontwerp kwam van Architectenbureau 

De Moeder-van-de-Verlosserkerk te Schalk-
wijk (Haarlem) wordt bedreigd met sloop. De 
parochie is te klein geworden om de lasten van 
de kerk nog te kunnen dragen. Het Cuypers-
genootschap beschouwt de kerk, mede dank-
zij zijn monumentale glas-in-loodvensters 
als monumentwaardig en heeft de gemeente 
Haarlem verzocht deze aan te wijzen. 

Geschiedenis
In de jaren zestig startte ten zuidoosten van 
Haarlem de grootscheepse bebouwing van het 
vroegere ambacht Schalkwijk, dat per 1 okto-
ber 1963 werd toegevoegd aan de gemeente 
Haarlem. Dit stadsdeel beslaat in oppervlakte 
heden ongeveer een kwart van de gemeen-
te. Vooruitlopend op het groeiende aantal 
huizen kwam op 12 augustus 1962 door af-
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J.G. de Groot te Uithoorn. De monumentale 
glas-in-loodramen werden vervaardigd door 
Marinus Egbertus (Egbert) Dekkers.

De wijding van de kerk aan de Moe-
der-van-de-Verlosser houdt verband met de 
Mariaverschijningen in het Belgische dorp 
Banneux. Hier verscheen Maria in 1933 in 
totaal acht keer aan het nog jonge meisje 
Mariette Beco (1921-2011). Zij verklaarde 
dat Maria zich de Maagd van de Armen had 
genoemd. Op 2 maart nam Maria afscheid 
van haar als Moeder-van-de-Verlosser. Uit 
de hierop gestichte kapel ontstond een druk-
bezocht bedevaartsoord met als belangrijk 
onderdeel een bron, waar Maria Mariette vier 
maal achtereen naar toe leidde. Het Vaticaan 
erkende de wonderen in 1952. In Nederland 
werd in 1949 in Hoensbroek een kerk gewijd 
aan Onze-Lieve-Vrouw-Maagd-der-Armen. 
In Haarlem werd gekozen voor de titel van 
Maria waarmee zij, aan het einde van haar 
laatste verschijning in Banneux, afscheid 
nam.

Kerken van J.G. de Groot
Van J.G. de Groot zijn meerdere modernis-
tische kerken bekend. De kerkzalen heb-
ben vaak een rechthoekige plattegrond en 
gekleurde ramen spelen in de ruimtes een 
belangrijke rol. Een eerste oefening in kerk-
bouw vormde voor hem de in 1959 gebouwde 
kapel van het rooms-katholieke bejaarden-
centrum Bloemswaard (Garbialaan 3). Deze 
platte doos had opzij van het altaar een groot 
glas-in-loodraam van Theo Forrer. De kapel 
werd in 2012 gesloopt.

In Amstelveen kwam in 1962 de Heili-
ge-Geestkerk (Haagbeuklaan 3) gereed. Aan 
deze kerk grenzen een dagkerk, een geheel be-
glaasde doopkapel en een kerkelijk centrum. 
Op het kerkplein staat verder een vrijstaande 
toren. Het tegeltableau op de voorgevel, ver-
vaardigd door de Limburgse kunstenaar en 
hoogleraar aan de Jan van Eijck Academie, 

Afb. 2. De kerk in 1968. Foto Piet Hartemink, 
 collectie Universiteit Groningen.
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Afb. 3. Het interieur gezien naar het altaar. Foto 
Piet Hartemink,  collectie Universiteit Groningen.

Huub Levigne (1905-1989), stelt de Heili-
ge Geest voor. Levigne vervaardigde ook de 
glas-in-loodramen. De buitengevel van de 
dagkapel bestaat uit een kleurige glaswand 
waarin twee biechtstoelen zijn verwerkt. In 
weerwil van een gemeentelijke monumenten-
status bestaan er plannen voor sloop.

Aan de bestaande Schanskerk (Schans 14) 
in Uithoorn bouwde De Groot een nieuw 
koor met zijkapel, dat gereed kwam in 1964. 
Hij koos hier niet voor een modernistische 
aanpak, maar voor aanpassing aan het be-
staande gebouw in meer eigentijdse vormen.

De Heilige-Kruisverheffingskerk in Rot-
terdam-IJsselmonde (Groene Tuin 21), die 
1965-1967 tot stand kwam, werd afgebroken 
in 1998. De kerkzaal betrof weer een platte 
doos met opnieuw kleurige glas-in-loodra-
men en een vrijstaande toren.

Vanwege de westelijke uitbreiding van Alk-
maar ontstond de parochie Pius X. In In 1968 
verrees de definitieve kerk (Hobbemalaan 
125) naar ontwerp van De Groot. Naast de 
platte kerkzaal kwam een vrijstaande toren. 

De grote glas-in-loodramen van kunstenaar 
J. Min bleven na een ingrijpende verbouwing 
van een deel van de kerk tot Hospice Alkmaar 
gehandhaafd.

In 1968 kwam in De Kwakel de Johan-
nes-Geboortekerk van J.G. de Groot gereed 
(Kwakelse Pad 4). Boven het koor van de 
vierkante kerkzaal rijst een hoge toren op met 
tegen de beglaasde zijde daarvan een open 
klokkentoren. De zaal ontvangt zijn daglicht 
als veel andere kerken van De Groot door 
kleurige glas-in-loodramen.

In de laatste kerken van De Groot bleven 
grote glas-in-loodramen achterwege. Ter ver-
vanging van een negentiende-eeuwse kerk 
bouwde hij in Wognum een nieuwe Sint- 
Hiëronimus (Kerkstraat 60), die in 1970 tot 
voltooiing kwam. Voor de kerk staat een vrij-
staande, betonnen klokketoren met verticale 
planken bovenin. In Westerblokker bouwde 
hij in 1972 in een nieuwbouwwijk een een-
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Afb. 4. Het verdwenen altaar in 1968. Foto Piet 
Hartemink,  collectie Universiteit Groningen.

voudige kapel, de Sint-Michael (Plantage 31), 
opnieuw met een betonnen klokketoren met 
een houten bekleding bovenin.

Beschrijving
De bakstenen kerk beslaat een rechthoekige 
plattegrond met de lange zijde aan het kerk-
plein aan de oostzijde. De ingang bevindt 
zich in het midden van de lange zijde aan 
het plein, waardoor de hoofdas van de in-
gang naar het altaar de kortste afstand in de 
kerkzaal bestrijkt en de kerk in de breedte 
juist de meeste ruimte heeft. Dit is een opzet 
vergelijkbaar met een aantal andere kerkzalen 
van De Groot. In de periode van de Weder-
opbouw werden rechthoekige plattegronden 
vaker in deze richting gebruikt. Bij deze opzet 
is de gemiddelde afstand van de toehoorder 
tot het liturgisch centrum het kortst. Rechts 
op het kerkplein, rechts voor de middenas 
van de kerk, staat een eenvoudige bakstenen 
toren met een betonnen, opengewerkte op-

bouw met vierkante galmgaten. Daarin han-
gen boven elkaar de klokken genaamd Petrus, 
Johannes en Maria, gegoten te Asten. Aan de 
zuidzijde grenst aan het plein de bakstenen 
laagbouw met het parochiecentrum. Aan de 
twee andere zijden grenst het plein aan een 
brede straat. Een laag muurtje scheidt het 
plein van de straat. Oorspronkelijk stonden 
er op het plein een aantal betonnen bank-
jes. Kort na de voltooiing van de kerk kwam 
op het kerkplein het kunstwerk de Mystieke 
Roos te staan van de Haarlemse kunstenaar 
Cornelis Leonardus Borst, vervaardigd uit 
staal op een sokkel van graniet.

Aan het kerkplein grenst de lage entree van 
de kerk met de ingangen in het midden van 
een nagenoeg blinde gevel, waarachter zich 
een zeer brede maar ondiepe entree bevindt. 
Kort achter deze brede en lage voorgevel gaat 
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de eigenlijke kerkzaal op. Boven de entree 
verheft zich een grote glaspartij, die tamelijk 
diep achter de daklijst en de zijgevels aan 
weerszijden is aangebracht. Vanaf de voorzij-
de van de kerkzaal  loopt een lessenaarsdak 
naar achteren af naar de westgevel, waar de 
kerk een stuk lager is. Drie apsiden of altaar-
nissen steken hier elk met twee gevels in een 
hoek uit de westgevel naar buiten. Bij wijze 
van tegenbeweging met het platte lessenaars-
dak lopen de zadeldaken van de altaarnissen 
juist naar beneden af in tegenovergestelde 
richting. Hierdoor steken de scherpe toppen 
van de altaarnissen hoog uit boven de west-
gevel.

Binnen ontvangt de lage entree nagenoeg 
geen daglicht, waardoor deze donker blijft. 
De entree staat in open verbinding met de 
hoge kerkzaal, waar het daglicht juist rijkelijk 
naar binnen valt door de enorme venster-
partij aan de voorzijde. Deze beslaat met een 
lengte van 26 meter de volle breedte van de 
kerk. Dit overwegend blauwe raam is daarbij 
6 meter hoog. De zijgevels van de kerk verto-
nen schoon metselwerk. Vier stalen balken, 

op enkele plaatsen ondersteund door dunne, 
stalen kolommen, steunen de met houten 
deel tjes betimmerde zoldering. De daken 
van de altaarnissen doen zich binnen voor 
als steekkappen. Aan de binnenzijde verto-
nen de altaarnissen van begin af aan een witte 
be pleistering, waar elders in de kerk schoon 
met selwerk het beeld bepaalt. Aan weerszij-
den van de drie nissen bevinden zich weer 
ra men van Egbert Dekkers van 3,75 meter 
hoogte en 5 meter breedte. Het expressionisti-
sche hoofdaltaar met een halfronde onderkant 
op zware poten maakte later plaats voor een 
lichter model dat een meer naar voren kwam 
te staan. De stenen lessenaar die aanvankelijk 
in de linker nis stond, staat heden achterin de 
rechter nis, waar oorspronkelijk het doopvont 
stond, dat eveneens is verplaatst. 

De ramen van Egbert Dekkers
De architect J.G. de Groot en de priester en 
kunstenaar Egbert Dekkers (1908-1983), die 

Afb. 5. De westgevel met de altaarnissen. 
Foto auteurs.
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Afb. 6. De kerkzaal met rechts het grote raam 
boven de entree en links het altaar. Foto auteurs.

na zijn opleiding aan de Rijksakademie van 
Beeldende Kunsten in Amsterdam zijn atelier 
in Moergestel had, lieten zich naar verluidt 
inspireren door Mariaverschijningen in het 
Belgische Banneux. De architect gaf de gla-
zen, die werden vervaardigd door atelier Flos 
in Steyl, een prominente plaats in de kerkzaal, 
waardoor het gebouw zich in zijn eenvoud als 
ondergeschikt aan de spectaculaire en veel-
kleurige glaskunst voordoet. De architectuur 
brengt de glazen uitdrukkeljk tot zijn recht. 
Mede vanwege de lichtwerking situeerde De 
Groot de nissen met het altaar aan de westzij-
de, zodat het licht in de ochtend rijkelijk door 
de enorme raampartij van boven de entree-
zone aan de oostzijde valt. De vensters aan 
weerszijden van de altaarnissen verbeelden 
de genadestroom, waaruit rechts de levens-
boom met edelstenen groeit. Het grote voor-
raam toont de schepping uit de chaos, met de 
Geest zwevend boven de wateren. Het schip 
met het kruis rechts symboliseert de Kerk.

Orgel
Links in de kerk staat sinds 1976 een in 1902 

voor de Sint-Joseph te Breda gebouwd orgel 
van de Utrechtse firma Maarschalkerweerd 
& Zoon. Oorspronkelijk moest het 27 stem-
men krijgen, verdeeld over twee kassen. Door 
geldgebrek kwam er een orgel met slechts 
tien stemmen (registers) in één kas, verdeeld 
over twee klavieren en een pedaal. Een Bour-
don 16 voet werd via transmissie op het pe-
daal bespeelbaar gemaakt. Hubert Schreurs 
van Adema Kerkorgelbouw verplaatste het 
na de sluiting van de Sint-Josephkerk naar 
Haarlem, waarbij het een elektrische tractuur 
kreeg en extra stemmen, waaronder twee op 
het pedaal.

Conclusie
De monumentale kunst stond in de wederop-
bouwperiode op grote hoogte en de glaskunst 
van Egbert van Kessel vormde daarop geen 
uitzondering. Zijn expressionistische, ge-
abstraheerde voorstellingen domineren de 
Moeder-van-de-Verlosserkerk. J.G. de Groot 
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bood in zijn meeste kerken veel gelegenheid 
tot het aanbrengen van glaskunst, die in die 
periode een hoogtepunt bereikte. Daarbij 
wist hij met eenvoudige middelen de heldere 
ruimte dienstbaar te maken aan de eredienst. 
De witte altaarnissen met hun steekkappen 
scheiden de de twee monumentale ramen 
aan de westzijde en stellen zich daardoor als 

het liturgisch centrum op de voorgrond. De 
glazen en de architectuur vormen een on-
losmakelijk geheel, waarbij het kerkgebouw 
als drager van deze uitzonderlijke glazen een 
grote monumentale waarde bezit.

Afb. 7, Het grote raam van Egbert van Kessel. 
Foto auteurs.

Onbekend werk van architect J.S. Baars ‘ontdekt’ / 

David Mulder

In de Nieuwe Spiegelstraat in Amsterdam 
staat op nummer 68 een pand dat door zijn 
afmetingen – het is flink hoger dan de be-
lendingen – en bijzondere winkelpui al een 
tijdje mijn nieuwsgierigheid wekte en daar-
om besloot ik onlangs het bouwdossier op te 
vragen. Dit leidde tot de ontdekking dat het 
winkelhuis in kwestie een onbekend werk 
is van de Joodse architect Jacobus S. Baars 
(1886-1956). In het jaarboek 2014 van het 

Cuypersgenootschap schreef ik al uitvoerig 
over deze architect en zijn helaas gesloopte 
meesterwerk, de Synagoge Oost aan de Lin-
naeusstraat. Met de gegevens die het onder-
zoek voor het jaarboekartikel opleverde kon 
ik tot een onvolledige reconstructie van de 
oeuvrelijst van Baars komen (zie hierna de 
onvolledige lijst van de werken uit de periode 
1911-1938). In de jaren twintig van de vorige 
eeuw voorzag Baars zijn ontwerpen vaak van 
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een opusnummer, zodat direct duidelijk was 
dat in de reeks van bekende ontwerpen er en-
kele ontbraken. Nieuwe Spiegelstraat 68 is op 
basis van de thans bekende gegevens vrijwel 
zeker opus 30.

Opdrachtgever voor de bouw was de Jood-
se ondernemer Samuel Mullem (1879-?) die 
op de begane grond van het nieuwe pand een 
stomerij en kledingreparatiebedrijf dreef en 
de bovenverdiepingen bewoonde met zijn ge-
zin. Deze American Cleaning and Repairing 
Company ‘Everclean’ was al in ieder geval al 
sinds 1924 op dit adres gevestigd, terwijl Mul-
lem al sinds 1925 in het buurpand op num-
mer 70 woonde. Of Mullem de zaak vanaf het 

begin dreef is niet bekend, maar wel staat vast 
dat hij kort voor de oorlog Nederland verliet. 
Per 19 februari 1940 werd het gezin uitge-
schreven naar New York.

Het pand Nieuwe Spiegelstraat 68 betreft 
een zogeheten Van Houten-pand. Dergelijke 
panden, waarvan er nog circa 200 bestaan, 
zijn vernoemd naar de bouwkundige Eelke 
van Houten (1872-1970), de (hoofd)inspec-
teur van het hoofdstedelijke Bouw en Wo-
ningtoezicht. Tijdens het interbellum ijverde 
hij voor de herplaatsing van de geveltoppen 
van gesloopte Amsterdamse panden, in dit 
geval die van de zeventiende-eeuwse voor-
ganger op die plaats. Boven de winkelruimte 

Afb.1. Gevel Nieuwe Spiegelstraat 68 (tweede van 
links). Foto David Mulder, 2018.

Afb.2. De onderpui van nummer 68. Foto C.P. 
Schaap, 1963, Stadsarchief Amsterdam.
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op de begane grond beschikt het pand over 
drie bovenverdiepingen en een kap achter een 
klokgevel met zandstenen ornamenten. De 
houten ramen van de bovenverdiepingen zijn 
voorzien van een traditionele roedeverde-
ling, waardoor de gevel goed in de historische 
straatwand past. 

De huidige gevel kwam tot stand na de 
inmenging van de Schoonheidscommissie. 

In het archief van Bouw en Woningtoezicht 
wordt het door de Schoonheidscommissie 
afgekeurde eerste ontwerp van de gevel be-
waard dat op belangrijke punten afwijkt van 
het gerealiseerde ontwerp. Baars had, on-
getwijfeld naar wens van de opdrachtgever, 
oorspronkelijk een plat dak voorzien – dat 
echter niet op de instemming van de Schoon-
heidscommissie kon rekenen. Op voorschrift 

Afb.3. Afgekeurd gevelontwerp Nieuwe Spiegelstraat 
68, 1929. Pandenarchief Stadsdeel Amsterdam 
Centrum, dossier 31111.

Afb.4. Definitief gevelontwerp Nieuwe Spiegelstraat 
68, 1929. Pandenarchief Stadsdeel Amsterdam 
Centrum, dossier 31111.
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van de commissie is het pand, in aansluiting 
op de belendingen, van een kapverdieping 
voorzien, waarbij de oude geveltop in het 
stadsbeeld kon terugkeren. Architect en op-
drachtgever wilden echter niet inleveren op 
de bruikbaarheid van de bovenverdieping, 
zodat de voorgeschreven kapverdieping met 
de hergebruikte geveltop eenvoudigweg op 
het oorspronkelijk ontworpen bouwvolume 
kwam te staan. Hierdoor steekt het pand een 
verdieping boven de belendingen uit. De top-
gevel kraagt iets uit. De topgevel staat daar-
door enigszins los van de rest van de gevel. 
Mogelijk gaat het hier om een subtiel protest 
van Baars tegen de opgelegde wijziging van 
zijn ontwerp. Wat de pui betreft betekende 
de voorgeschreven aanpassing van het ont-
werp een verarming. De huidige pui bestaat 
uit een grote etalageruit en een winkeldeur 
in een ondiep portiek links. De bovenlichten 
zijn iets naar achteren gelegd zodat de etala-
ge zich vrijmaakt van bovenliggende gevel. In 
het eerste ontwerp tekende Baars een origine-
le, expressionistische raamindeling, met een 
afwisseling van horizontale en verticale glas-
vlakken. Hiermee vergeleken oogt het eindre-

sultaat tamelijk conventioneel. De uit de gevel 
stekende houten ornamenten, voorzien van 
snijwerk, tonen stilistische verwantschap met 
de vormgeving van de Amsterdamse School. 
De gevel onderging sinds de bouw enkele 
ondergeschikte wijzigingen. De meest ingrij-
pende daarvan betreft het oliën van de gevel, 
waardoor de baksteen verscholen gaat achter 
een glimmende zwarte laag. Tegelijkertijd zijn 
de met donker natuursteen beklede penanten 
wit geschilderd. Voorts zijn de eenvoudige 
glas-in-loodramen uit de bovenlichten ver-
dwenen en is het oorspronkelijk diepe portiek 
dichtgezet. De ingrepen aan de pui kunnen 
eenvoudig hersteld worden en het pand zou 
daarmee aan uitstraling zeer veel winnen.

In 1978 onderging de indeling van de bo-
venverdiepingen ingrijpende wijziging. Het 
pand, waarin thans een kunsthandel huist, is 
sinds 1970 een rijksmonument. Deze status is 
uitsluitend te danken aan de herplaatste ze-
ventiende-eeuwse gevelbekroning (een zoge-
naamd ‘vanwege-monument’). Echter, als één 
van de zeer weinige nog resterende werken 
van Baars is de monumentenstatus ook zeker 
gerechtvaardigd voor de rest van het pand.

De aanduidingen tussen haakjes achter de 
projectbeschrijvingen zijn de oorspronkelijke, 
door J.S. Baars toegekende opusnummers.

1911-1912. Nieuwe Keizersgracht 70, Eer-
ste Tehuis voor Joodsche Oude Lieden ‘De 
Joodsche Invalide’. Gesloopt.

Ca. 1914. Haarlemmerweg 325-327, N.V. 
Wed. I.T. Numan’s Blokfabrieken. Gesloopt.

1915. Kruislaan 180-184, fabriek en woon-
huizen Eerste Nederlandsche Beetwortel-
snijmessenfabriek Gebrs. Dreibholz & Co. In 
samenwerking met P. Heyn.

1919. Schaafstraat 19/Beitelkade 2, Eerste 
Nederlandsche Fabriek van Waterdichte en 

Andere Verbandstoffen. Gesloopt.
1922-1924. Tweede Boerhaavestraat 7, 

Schoolgebouw Talmud Tora.
1922. Verbouwing chewresjoel vereniging 

“Bené Berieth Bebeth Jaäcob” (O.XIII). Inte-
rieur verbouwd.

1923. Nieuwe Achtergracht 123-127, ver-
bouwing Herman Elteschool. Gesloopt.

1924. Nieuwe Keizersgracht 54, verbou-
wing voorbereidende school van de School-
vereniging “Kennis en Godsvrucht”. Pui en 
interieur verbouwd.

1924. Tweede Boerhaavestraat 7, School-
gebouw Talmud Tora. Gedenksteen stichting 
schoolgebouw en 25-jarig regeringsjubileum 

Voorlopige oeuvrelijst architect J.S. Baars  / David Mulder
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koningin Wilhelmina in 1923. Onbekend.
1924. Plantage Middenlaan 31, verbouwing 

Zuigelingen Inrichting en Kinderhuis. Ge-
sloopt.

1925. Kruislaan, ontwerp garage met bo-
venwoningen (O.XXI). Niet gerealiseerd.

1926. Mauritsstraat 12, verbouwing 
chewresjoel vereniging ‘Ahawas Achiem’ 
 (O. XIII). Gesloopt.

1926. Rapenburgerstraat 171, verbouwing 
Nederlands-Israëlietisch Meisjesweeshuis.

1927. Sint Antoniesbreestraat 36, verbou-
wing chewresjoel vereniging “Mewakshei 
Jousjer”. Gesloopt.

1927-1928. Linnaeusstraat 119/Polder-
weg 2, Synagoge Nederlands-Israëlietische 
Hoofdsynagoge (Synagoge-Oost) (O.XXV). 
Gesloopt.

1927-1935. Zutphensestraat 76 Apeldoorn, 
uitbreidingsplan en diverse paviljoens “Het 
Apeldoornsche Bosch”. In samenwerking met 
J.E.W.G. Kortlang Fzn. 

1928. Herengracht 501, verbouwing tot 
Eerste Joodse HBS met 5-jarige cursus. Ver-
bouwd.

1929. Nieuwe Keizersgracht 104-116 
(thans: 500-568), uitbreiding Nederlands-Is-
raëlietisch Ziekenhuis en uitbreiding Rosen-
thal-May Zusterhuis (O.XXVII/XXVIIa). Zie-
kenhuis gesloopt.

1929. Lepelkruisstraat 4, verbouwing Pala-
cheschool van de Schoolvereniging ‘Kennis 
en Godsvrucht’. Verbouwd.

1929. Sint Antoniesbreestraat 21, verbou-
wing (O.XXIX). Gesloopt.

1929. Nieuwe Spiegelstraat 68, wasserij met 
bovenwoningen.

1929-1930. Plantage Parklaan 9, verbou-
wing huis voor jeugdwerk “Beis Jisroeil”. In-
gang nog aanwezig, interieur onbekend.

1930 (1953). Kromme Englaan 1 Bussum, 
verbouwing Apostolische Kerk tot Synagoge. 

1930. Henri Polaklaan 11B, eigen woonhuis 
met kantoor.

1930-1932. Verdilaan 10 Hilversum, jon-

genshuis S.A. Rudelsheimstichting (Dr. Leo-
pold Hertzbergerpaviljoen). Gesloopt.

1930-1949. Beursplein 11-15/Warmoes-
straat 138-146, verbouwingen fa. S.I. de Vries. 
Gesloopt.

1931-1932. Keizersstraat 23, verbouwing 
Joodse Voorbereidende School “Trenshuis” 
(O.XLI). Gesloopt.

1933. Warmoesstraat 113/Sint Annend-
warsstraat 4-6, ateliergebouw fa. S.I. de Vries.
1935. Amstelstraat 19, verbouwing winkel 
met bovenwoningen fa. De Haas. Gesloopt.
1937-1938. De Carpentierstraat Den Haag, 
Synagoge Bezuidenhout. In samenwerking 
met J. Hegt. Gesloopt. 

1937. Weesperstraat/Jonas Daniël Meijer-
plein. Straatversieringen ter gelegenheid van 
het bezoek van prinsen Juliana en prins Bern-
hard aan Amsterdam. In samenwerking met 
A. Oznowicz. 

1938. Voormalige Stadstimmertuin 2. Ver-
bouwing schoolgebouw tot Joodse HBS. 

Zuigelingen Inrichting en Kinderhuis, Plantage 
Middenlaan 31 in 1924. Fotograaf onbekend, 
Stadsarchief Amsterdam.
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Afb.1. Portret van Willem Karel baron van Dedem, 
ca. 1880. Particuliere collectie Heerde.

Het grafmonument voor Willem Karel van Dedem in Kolkata / 

H.G. Scheltema

In 1979 vertrok ik met mijn toenmalige echt-
genote, C.J.A.E. Kamerlingh Onnes, naar 
Dhaka, Bangladesh, mijn eerste standplaats 
als kersverse diplomaat. Nog hetzelfde jaar 
brachten we een lang weekend door in Kal-
kota (voorheen Calcutta), niet een voor de 
hand liggende vakantiebestemming, maar 
toen vanuit het arme rurale Bangladesh ge-
zien een ware metropool. Ik wist dat in die 
stad ergens een grafmonument van een fami-
lielid van mijn vrouw moest zijn opgericht en 
na nogal wat zoeken vonden wij het tot onze 
vreugde terug op de Lower Circular Road Ce-
metery. Het had wat van zijn glans verloren 
en de kettingen die de grafplaat omzoomden 
waren behoorlijk roestig, maar het stond er 
nog! Inmiddels 40 jaar verder lijkt vernieuw-
de aandacht voor dit bescheiden monument, 
een ontwerp van P.J.H. Cuypers, echter meer 
dan nodig. 

Mr Willem Karel van Dedem
Willem Karel baron van Dedem werd op 6 
Juli 1839 geboren op het huis Vosbergen, een 
klein kasteeltje bij Heerde, Gelderland. De 
Van Dedems waren een oud adellijk geslacht 
uit Bentheim dat zich in de loop der tijd 
vooral in Overijssel had gevestigd. Hij was de 
enige zoon in het gezin, en had drie zusters, 
waarvan een, Elisabeth, trouwde met de Ierse 
historicus William Edward Hartpole Lecky en 
hofdame van Koningin Sophie werd. Willem 
Karel studeerde Indisch recht in Leiden – met 
het oog op een loopbaan als bestuursambte-
naar in Nederlands-Indië – waar hij ook pro-
moveerde. Op 16 augustus 1861 benoemd tot 
‘ambtenaar eerste klasse van de burgerlijke 
dienst in Ned. Indië’ vertrok hij naar de Oost. 
Hij bleef maar kort ambtenaar. In november 
1862 werd hij advocaat en procureur bij de 
Raad van Justitie te Semarang (afb.1). 

Zijn ouderlijk huis, Vosbergen, was inmid-
dels vererfd naar een oom, van wie hij het 
van zijn eerste spaarcenten terugkocht voor 
hemzelf en zijn zusters. Hijzelf bleef echter 
tot 1873 in Nederlands-Indië wonen en wer-
ken. Twee jaar na zijn terugkeer naar Den 
Haag werd hij benoemd tot burgemeester in 
Hoorn. Daar werd hij achtereenvolgens ook 
lid van de Gemeenteraad, lid van de Provin-
ciale Staten van Noord-Holland en tenslotte 
zelfs lid van de Tweede Kamer als afgevaar-
digde van Hoorn. In Hoorn nam hij onder 
meer het initiatief tot het oprichten van een 
Stedelijk Museum. Hij was er zo geliefd dat 
de bewoners later aan de Ramen een klein 
monument te zijner ere oprichtten. De ge-
denknaald bestaat nog en staat heden op het 
Noorderplantsoen te Hoorn. 

Als parlementariër was hij liberaal, groot 
voorstander van het openbaar onderwijs en 
stemde hij onder meer voor de zogenaamde 
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Wet Mackay die daarnaast het bijzonder on-
derwijs bevorderde. Zijn meeste aandacht 
ging logischerwijs uit naar kwesties die de 
Koloniën raakten. Zo drong hij aan op een 
strikte scheiding van de begrotingen van Ne-
derland en Nederlands-Indië, daar waar on-
der het eerdere ‘Cultuurstelsel’ veel van de 
inkomsten uit Indië naar Nederland terug-
vloeiden. Indische inkomsten moesten juist 
worden ‘teruggeploegd’ in het land zelf, om 
de ontwikkeling van de kolonie te versterken. 
Ook stond hij decentralisatie binnen het In-
disch bestuur voor.

In 1891 werd hij Minister van Koloniën in 
het liberale kabinet van Tienhoven, wat hij 
bleef tot de val van dat kabinet in 1894 (het 
viel over de uitbreiding van het toen nog 
mannelijk kiesrechtstelsel). Hij stond bekend 
als een intelligent, aimabel, gemoedelijk en 
humorvol iemand, een harde werker maar 
ook een weifelaar, die soms maar moeilijk tot 
beslissingen kon komen. Zijn afkomst maak-
te zijn entree in de hoogste kringen eenvou-
dig, maar hij liet zich er niet op voorstaan en 
zijn liberale inslag was in zijn tijd nog relatief 
progressief te noemen. Door de val van de 
regering werd Van Dedem opeens ambte-
loos burger Hij besloot daarop een reis naar 
Brits-Indië te maken, om te leren van de nieu-

we Britse koloniale decentrale bestuursopvat-
tingen, met het oog op de mogelijke lessen die 
daaruit konden worden getrokken voor Ne-
derland. In november 1894 vertrok hij naar 
India, met de stoomboot via Bombay. Van-
daar reisde hij langzaam (‘á petites journées’) 

Afb.2. Uitnodiging voor het bijwonen van een 
feest van de Britse Viceroy op 12 februari 1895. 
Particuliere collectie Heerde.

Afb.3. Ontwerp van P.J.H. Cuypers voor het grafmo-
nument van Willem Karel baron van Dedem, 1897. 
Reproductie uit: Eigen Haard, november 1897.

Afb.4. Het graf van Willem Karel baron van Dedem 
op de ‘Lower Circular Road Cemetery’ te Kolkata, 
1897. Particuliere collectie Heerde.
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door naar onder andere Lahore, Delhi, Co-
chin en Colombo (Ceylon) om uiteindelijk 
in maart 1895 in Kolkata aan te komen. In 
de wintermaanden hield de Britse Viceroy er 
namelijk zijn ‘hof ’, om later in het voorjaar 
naar het koelere Delhi af te reizen (afb. 2). 
Hij woonde er de lokale wetgevende- en be-
stuursbijeenkomsten bij en verdiepte zich 
in allerlei aspecten van het lokale bestuur, 
waarin hij werd versterkt in zijn mening dat 
het bestuur lokale participatie vereiste en niet 
alleen door koloniale ambtenaren kon wor-
den opgelegd. Op 7 maart zou hij via onder 
andere Darjeeling en Bombay langzamerhand 
weer terugreizen maar hij werd plotseling 
ziek. Een hoge koorts, gevolgd door bloed-
vergiftiging, werd hem op 2 april in Kolkata 
fataal. Tot het laatst toe was hij bij kennis ge-
bleven, getuige ook een afscheidsbrief die hij 
kort voor zijn dood aan zijn zusters schreef, 
met onder andere instructies over het beheer 
van Vosbergen na zijn dood.

Het monument van Cuypers
Zijn overlijden kwam voor familie en vrien-
den onverwacht. In september 1895 werd 
door een aantal vrienden en bekenden het 
initiatief genomen om Van Dedem, die on-
dertussen in Kolkata begraven was, te vereren 
met een grafmonument. Hiertoe werd een 
hoofdcomité met sub-comité’s (waaronder 
een in Hoorn) opgericht, met als doel geld in 
te zamelen. Een bijdrage van vijf gulden per 
contribuant werd als passend uitgangspunt 
genomen. Voorzitter van het hoofdcomité 
werd Jhr. Mr P.M.F. van Meeuwen, vicepre-
sident van het gerechtshof te Den Bosch en 
verdere leden waren Kamerleden, Commis-
sarissen van de Koningin, rechters en andere 
notabelen en vrienden. In de aankondiging 
verwoordden zij hun intenties als volgt: ‘Zijne 

Afb.5. Het graf van Willem Karel baron van Dedem 
op de ‘Lower Circular Road Cemetery’ te Kolkata, 
1979. Particuliere collectie Heerde.
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groote gave van geest en hart, de hooge opvat-
ting van zijne levenstaak op koloniaal gebied, 
zijn dood te midden van een onderzoek, ter 
wille dier taak ingesteld naar de toestanden 
in Britsch-Indië, werden in moederland en 
koloniën door alle organen der openbare me-
ning, zonder onderscheid van richting, met 
warme vereering herdacht. Van die hulde zij-
ner landgenooten door een passend gedenk-
teeken getuigenis af te leggen op de plek zelve, 
waar hij eenzaam onder vreemden rust, moet 
aan eene behoefte van piëteit beantwoorden, 
die door velen zal worden gevoeld’.

De oproep bleef niet onbeantwoord 
en de comité’s konden samen een bedrag 
van f 4600.- bijeenbrengen, in die tijd een 
niet-onaanzienlijke som! Uit correspondentie 
met Kolkata bleek dat het grafmonument aan 
een beperkte omvang gebonden was. Er was 
een plek beschikbaar in het nieuwe Lower 
Circular Road Cemetery, maar de omvang 

hiervan was beduidend kleiner dan die van de 
oudere begraafplaatsen. Het klimaat vereiste 
ook een harde steensoort die ter plaatse niet 
voorradig was. Al gauw besloot het hoofd-
comité voor het ontwerp Pierre Cuypers te 
benaderen. Cuypers ontwierp in 1897 een be-
scheiden monument uit gepolijst graniet, be-
staande uit een dekplaat en een 2,5 m staande 
gedenksteen (afb. 3). De dekplaat werd in-
gesloten door vier pilaartjes, waartussen een 
ijzeren, deels vergulde, ketting hing. De zerk 
zelf had – en heeft – als tekst een Bijbelspreuk 
(‘bezwijckt mijn vleesch ende mijn herte soo 
is Godt de rotzsteen mijns herten ende mijn 
deel in eeuwigheit’). De kopsteen vermeldt de 
geboorte- en sterfdata en plaats van Willem 
Karel, bekroond met zijn familiewapen. Op 

Afb.6. Het graf van Willem Karel baron van Dedem 
op de ‘Lower Circular Road Cemetery’ te Kolkata, 
2018. Foto Christian Burial Ground, Kolkata.
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de achterkant hiervan staat: ‘opgericht door 
zijne vrienden en vereerders in Nederland en 
de Koloniën’. Vanuit de werkplaats van Cuy-
pers in Roermond werd het monument ver-
scheept naar Kolkata.

In 1902 werd er nog geld gegeven aan de 
Christian Burial Board voor het onderhoud, 
maar het raakte kort daarna in de vergetel-
heid. Het bestaan ervan was mij wel uit oude 
foto’s bekend (afb. 4) maar de exacte locatie 
niet. Gewapend met die foto’s kon ik tijdens 
ons verblijf in Kolkata in 1979 het graf, met 
hulp van lokale begraafplaatsopzichters dus 
terugvinden (afb. 5). Heden, bijna veertig jaar 
later, is het graf echter verder achteruit gegaan 

en verzakt (afb. 6). De meeste zuiltjes die, met 
kettingen onderling verbonden, die de zerk 
omkransten, zijn ondertussen verdwenen. 
Uit recente correspondentie met A.K. Biswas, 
de huidige Secretaris van de Christian Burial 
Board, die optreedt als  de beheerder van de 
de begraafplaats, blijkt dat het verwaarloos-
de grafmonument ook in andere opzichten 
aan het vergaan is. Een reiniging, consolida-
tie en zo mogelijk restauratie van dit kleine 
maar unieke Van Dedemmonument door de 
beroemde architect Cuypers is dan ook drin-
gend geboden. Hierbij gaat het overigens niet 
om een aanzienlijk vermogen! 

Publicatie kruiswegstaties Sint-Lambertuskerk te Haarsteeg

In de Sint-Lambertuskerk in Haarsteeg be-
vindt zich sinds 1904 een gepolychromeerde 
kruisweg uit het atelier van de beeldhouwer 
Hendrik van der Geld (1838-1914). In 1957 
zijn de veertien staties van deze kruisweg, 
evenals de rest van het kerkinterieur, in op-
dracht van de toenmalige pastoor in egale 
lichte tinten overgeschilderd, waardoor zij 
veel van hun zeggingskracht verloren. De af-
gelopen twee jaren hebben derdejaars studen-
ten van de opleiding Specialist Restauratie en 
Decoratie van Vakschool Nimeto in Utrecht 
de gehele kruisweg in de oorspronkelijke 
veelkleurigheid teruggebracht. De kruisweg-
staties zijn na de restauratie op donderdag 5 
juli j.l. officieel opgeleverd.

Over dit hele project is door Vakschool Ni-
meto een prachtig, rijk geïllustreerd boek uit-
gegeven, samengesteld door vakdocenten en 
leden van het parochiebestuur. De publicatie 
met de titel Een kleurrijk verhaal is verkrijg-
baar voor €12,50 en kan besteld worden bij de 
voorzitter van Heemkundekring Onsenoort, 
dhr. Adrie Verboord: adrieverboord@gmail.
com / 06-57324970.
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Najaarsexcursie en ALV zaterdag 27 oktober 2018 in Leeuwarden.

Namens het bestuur van het Cuypersgenoot-
schap wil ik u uitnodigen voor de najaarsex-
cursie en Algemene Ledenvergadering die ge-
houden worden in Leeuwarden, op zaterdag 27 
oktober 2018. De excursie start om 11.00 uur 
vanaf NS-station Leeuwarden en zal rond 17.00 
aldaar weer eindigen. Het voorlopige program-
ma is onder voorbehoud als volgt:

11.00 Aankomst NS-station Leeuwarden. 
Daarna wandeling naar Sint Bonifatiuskerk aan 
het Bonifatiusplein.

11.30 Bezoek aan de Sint Bonifatiuskerk, 
1882-1884, P.J.H. Cuypers. Zie info bij www.
stichtingbonifatiustoren.nl 

13.00 Lunch met Algemene Ledenvergade-
ring in Grand-Café De Walrus, Gouverneurs-
plein 37.

De agenda voor de ALV wordt later aan de 
deelnemers verzonden. In ieder geval staan 
de begroting 2019 en het projectplan/klank-
bordgroep toekomst Cuypersgenootschap op 
de agenda.

14.45 Bezoek met rondleiding aan de voor-
malige strafgevangenis Blokhuispoort dat een 
nieuwe bestemming als bedrijvencentrum heeft 
gekregen. Zie info bij www.blokhuispoort.nl

16.00 Rondleiding door de Hollanderwijk 
(de wijk ligt achter het station). De rijksmonu-
mentale volkswijk met beschermd stadsgezicht 
werd in 1913-1914 na plannen van W.C. de 
Groot aangelegd. 

De excursie is een wandelexcursie en er wordt 
dus geen gebruik gemaakt van een bus. Het de-
finitieve programma en de stukken ten behoe-
ve van de Algemene Ledenvergadering worden 
na aanmelding per e-mail nagezonden en bij de 
vergadering uitgedeeld.

Verder is er de mogelijkheid om deel te nemen 
aan het diner dat na de excursie in Leeuwarden 
wordt gehouden.

U kunt zich voor de excursie aanmelden via 
penningmeester Jan Dekkers, 0487-512482 of 
e-mail jgwrdekkers@outlook.com of via de se-
cretaris Leo Dubbelaar, e-mail secretaris@cuy-
persgenootschap.nl.

Graag onder gelijktijdige overmaking van het 
excursiegeld € 25,-- per persoon op IBAN-re-
kening NL26INGB0004835002 t.n.v. Cuypers-
genootschap te Druten. Als u aan het diner 
(kosten € 35,--) wilt deelnemen, dan verzoek ik 
u dit te melden bij uw aanmelding en het (bij-
komende) bedrag gelijktijdig over te maken.

Tijdens de excursie zijn wij bereikbaar via 06-
23398363 en 06-14526991.

Graag hopen wij u op 27 oktober te zien. Voor 
overige inlichtingen kunt u zich wenden tot het 
centrale mailadres: secretaris@cuypersgenoot-
schap.nl

Met vriendelijke groet,
Prof.dr. V.V. Stissi, voorzitter
L.W. Dubbelaar, secretaris
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Uitnodiging Boekpresentatie: Seminarie Bovendonk, reisgids door een monument.

In het studiejaar 2017-2018 vierde het Seminarie Bovendonk – gehuisvest in een monumen-
taal gebouwencomplex van P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers –  tweehonderd jaar seminarie 
en vijfendertig jaar Priester- en Diakenopleiding. Om deze gelegenheid te markeren, wordt 
een jubileumboek uitgegeven:  Seminarie Bovendonk, reisgids door een monument, geschreven 
door Marc Lindeijer sj, docent en spirituaal van de opleiding.

Dit boek wil niet alleen voor eigen kring zijn, maar voor alle bezoekers van Bovendonk: toe-
risten, cursisten, bruidsparen. Het wil ze laten kennismaken met “een bijzondere plek, vol ge-
schiedenis en beleving, een oase van rust en een huis van gastvrijheid”, aldus Mgr. Liesen in het 
voorwoord. 

Eenieder wordt uitgenodigd voor de presentatie van de reisgids op vrijdag 19 oktober om 16.00 
uur in de Kapel van Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven.
Als inleider treedt op Stijn Fens, redacteur en columnist bij Dagblad Trouw. 
Mgr. Liesen zal het eerste exemplaar aanbieden aan de burgemeester van Halderberge, mw. J. 
Vonk-Vedder. 
Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een drankje in de Hofzaal, recreatiezaal van de 
nieuwe opleiding in 1983. 
Tijdens deze bijeenkomst is het boek verkrijgbaar voor het gereduceerde tarief van 12 euro. 
Daarna zal het in de winkel worden aangeboden voor 17,50 euro.

Aanmeldingen voor de boekpresentatie graag vóór 5 oktober via: 
E: info@pdob.nl
T: 0165-504277 (wo en vr)
Drs. N.M. Schnell, rector Priester- en Diakenopleiding Bovendonk
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