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Verzet tegen voorgenomen sloop 
naoorlogse woningen Huissen
Het Cuypersgenootschap heeft de gemeen-
te Lingewaard formeel verzocht om de wo-
ningen Doelenstraat 3-15, 17-23, 25-39 te 
Huissen te beschermen als gemeentelijk mo-
nument. Op dit moment is er een discussie 
gaande over de toekomst van de woningen. 
De eigenaar ziet weinig in renovatie. 

Huissen beschikt over een unieke hoeveel-
heid naoorlogs erfgoed. Tijdens de slag om 
Arnhem (vanaf september 1944) ging een 
groot deel van de bebouwing door oorlogs-
handelingen verloren. Dit leidde ertoe dat 
na de oorlog, vanwege een acuut gebrek aan 
woningen, de herbouw terstond ter hand ge-
nomen moest worden. Gemeente-architect 
J.C Berendsen ontwierp de woningwetwo-
ningen aan de Doelenstraat in 1946. Ze zijn 
zeer zorgvuldig ingepast in de historische 
structuur van Huissen en vallen op door de 
toepassing van hoogwaardige ambachtelijke 
bouwmaterialen. Samen met de omringende 
gebouwen vormen de woningen het belang-
rijkste historische ensemble in Huissen dat 
herinnert aan de bijzonder zorgvuldig uit-
gevoerde wederopbouw van de historische 
stadskern. Al met al bezitten ze een hoge ar-
chitectuurhistorische, stedenbouwkundige en 
historische waarde.

Deventer wil zes monumenten aanwijzen
Op dit moment onderzoekt de gemeente 
Deventer of zes gebouwen tot gemeentelijk 
monument aangewezen kunnen worden. 
Het betreft een aantal twintigste-eeuwse ge-
bouwen zoals de Bussink Koekfabriek en het 
hoofdkantoor van Thomassen en Drijver, bei-

de ontwerpen van architect J.D. Postma en de 
Maranathakerk, een ontwerp van architecten 
Aldo en Hanny van Eyck. De Bond Heem-
schut en het Cuypersgenootschap hebben de 
gemeente twee jaar geleden verzocht om de 
zes bijzondere jonge panden aan te wijzen. 
Met de aanvraag willen we ook de discussie 
over de bescherming van jong erfgoed in De-
venter verder aanzwengelen.

Monumentenaanvraag Bergen op Zoom
Wij hebben de gemeente Bergen op Zoom 
eind december verzocht om de bouwdelen uit 
het interbellum van Huize Sint Catharina aan 
het Sint Catharinaplein te beschermen als ge-
meentelijk monument. Op dit moment wordt 
er gesproken over sloop van dit complex. 
Daar bij dreigt ook de bijzondere gevelwand 
aan het Sint Catharina plein te verdwijnen. 
De ontwikkelaar voelt meer voor volledige 
nieuwbouw.

Het Sint Catharinaplein is naast de Grote 
Markt van Bergen op Zoom een belangrijk 
plein in het noordelijk deel van de historische 
binnenstad. Na het opheffen van Bergen op 
Zoom als vestingstad en de daaropvolgende 
ontmanteling kregen delen van de noordzijde 
van de historische stad een nieuwe invulling. 
Er kwam een ruime uitleg met concentrische 
singels die aansluiten bij het patroon van de 
oude stad. Het Sint Catharinaplein bleef on-
gewijzigd dienst doen als vismarkt. Door de 
groei van de bevolking in de loop van de ne-
gentiende eeuw nam ook de behoefte voor 
ouderenzorg toe. Hiervoor verrees aan het 
einde van die eeuw een eerste voorziening, 
waarvan op het binnenterrein nog de Catha-
rinakapel resteert. In 1929 kwam een nieuw 
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hoofdgebouw aan het Sint Catharinaplein tot 
stand en in 1933 een nieuw zusterhuis aan de 
Geweldigerstraat. Tot de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw zijn diverse gebouwen toege-
voegd, zowel tegen het hoofdgebouw uit 1929 
aan het Sint Catharinaplein als langs de Ge-
weldigerstaat, de Minderbroederstraat en de 
Klaverstraat. 

Het complex heeft vanwege haar beeldbe-
palende belang voor het Sint Catharinaplein, 
de kenmerkende architectuur uit het inter-
bellum en haar historie een evidente archi-
tectuur- en cultuurhistorische waarde voor 
Bergen op Zoom. Er is dan ook alle reden om 
de bouwdelen aan het Sint Catharinaplein te 
beschermen als gemeentelijk monument en te 
zoeken naar een passend hergebruik.

Zorgen over de toekomst van het 
rijksmonument Haarendael
Het Cuypersgenootschap maakt zich zorgen 
over de toekomst van het rijksmonument 

Haarendael, Rijksweg 9 te Haaren. Het gaat 
om het oudste gedeelte van het Grootsemi-
narie. Het geheel dateert uit 1837 en volgen-
de jaren en is ontworpen door H. Essens. De 
zorgen betreffen ook en met name de belang-
rijke kerk, een bakstenen kruiskerk met mar-
kante vieringtoren en stenen gewelven. De 
kerk verbindt de twee achterste vleugels met 
gangen en een atrium en is tussen 1936 en 
1940 ontworpen en in vormen van de Delftse 
School opgetrokken, naar ontwerp van M.J. 
Granpré-Molière. 

Na jaren van leegstand en onduidelij-
ke bestemmingen komen de monumenta-
le waarden van dit complex in gevaar door 
het uitblijven van noodzakelijk onderhoud. 
Er is sprake van lekkende goten, hemelwa-
terafvoeren en daken, ontbrekend lood en 
noklood en het uitblijven van noodzakelijk 

Huize Sint Catharina in Bergen op Zoom.
Wikimedia
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De Antoniuskerk in Waalwijk. Foto Jan Korpershoek 
(Reliwiki).

schilderwerk. Sinds 1 juli 2016 is de nieuwe 
Erfgoedwet in werking getreden, waarin de 
onderhoudsplicht voor rijksmonumenten ex-
pliciet staat geformuleerd. Eigenaren kunnen 
op grond daarvan aangeschreven worden. 

De gemeente Haaren deelde onze zorgen 
en had reeds een handhavingstraject ingezet. 
We volgen de verdere ontwikkelingen op de 
voet.

Toch een monumentenstatus voor de 
Antoniuskerk te Waalwijk
Na vele jaren discussie is het toch gelukt om 
de Antoniuskerk te Waalwijk te beschermen 
als gemeentelijk monument. De Antonius-
kerk uit 1962 is ontworpen door de in de 
naoorlogse periode bekende kerkenbouwer 
H.M. Koldewey. Het kerkgebouw kenmerkt 
zich door haar verfijnde modernistische 
vormgeving en de spectaculaire glaskunst 
van Egbert Dekkers. Het kerkgebouw be-
hoort tot de belangrijkste naoorlogse kerken 

in  Brabant. Omdat de kerk door het terug-
houdende aanwijzingsbeleid van de RCE niet 
op de rijksmonumentenlijst is geplaatst, heeft 
het Cuypersgenootschap de gemeente Waal-
wijk enkele jaren geleden verzocht om de 
kerk te beschermen als gemeentelijk monu-
ment. Door een gebrek aan daadkracht bleef 
behandeling van de aanvraag uit. In het voor-
jaar van 2018 besloot de gemeente om alleen 
de aanwezige glaskunst te beschermen. Door 
het gebouw van bescherming uit te sluiten 
zou er in de toekomst meer ruimte zijn voor 
een herontwikkeling van de kerklocatie. Te-
gen dit merkwaardige besluit van het college 
is met succes beroep aangetekend. Na een 
positieve uitspraak door de rechtbank te Den 
Bosch heeft het gemeentebestuur besloten 
om alsnog ook het gebouw te beschermen.
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Een glimp van het vergeten oeuvre van architect G.A.M. Loogman 
// Gerrit Vermeer

Afb. 1. Gerard Loogman op tachtigjarige leeftijd.
Foto Haarlems Dagblad.

Onlangs kwam een album van de in vergetel-
heid geraakte architect Gerardus Alphonsus 
Maria Loogman (1892-1976) tevoorschijn uit 
een familiearchief.1 Het album, dat ondertus-
sen aan het Stadsarchief is geschonken, bevat 
krantenknipsels uit de jaren twintig en dertig 
over zijn projecten. In deze tijd verhuisde de 
architect van Amsterdam naar een huis aan 
het strand van Zandvoort. Loogman ontwierp 
in deze periode vooral in de stijl van de Art 
Deco en zette zijn eerste schreden in de rich-
ting van een meer modernistische aanpak. Na 
de oorlog pakte hij de draad weer op vanuit 
Haarlem, waar hij tot aan zijn dood woonde. 
Hier komt zijn vroege werk aan de orde uit de 
periode van het album.

Op instigatie van de kring Kennemerland 
van de Bond van Nederlandse Architecten 
(B.N.A.) besteedde het Haarlems Dagblad op 
23 december 1972 aandacht aan drie tach-
tigjarige Haarlemse architecten, die, behalve 
hun leeftijd, met elkaar gemeen hadden dat 
ze als werklieden op de bouwplaats waren 
begonnen en zich via studie in de avond-
uren hadden opgewerkt. Architecten van de 
‘oude school’ die geen ‘pasklare architecten-
opleiding’ hadden genoten, zo kwalificeerde 
het dagblad de architecten M.J.  Muylaert, 
W. Groenewegen en G.A.M. Loogman 
(afb. 1). Ze ontwierpen niet meer, maar wa-
ren nog wel actief in de B.N.A. Deze architec-
tenbond leek het een goed idee van hen een 
levensteken te geven. Daarbij liet het dagblad 
de ontwikkelingen passeren, die het drietal 
in het vak hadden doorgemaakt. In het be-
gin van hun loopbaan deed de architect zo-
veel meer zelf dan later. Er passeerden steeds 
nieuwe stijlen, de regelgeving nam toe en de 
techniek werd steeds belangrijker. De dag-
bladschrijver stelde de vraag wat een architect 

nu eigenlijk was: ‘Was hij een intellectueel? 
Een ambachtsman? Een kunstenaar? Een ar-
beider? Vroeger was hij dat alles ineen en ook 
nog een zakenman.’ Vanwege de ambachtelij-
ke achtergrond van de drie lag de vraag voor 
de hand, maar uit de schaarse bronnen en 
getuigenissen van familieleden die hem nog 
hebben gekend, voelde Loogman zich zich 
vrijwel zeker vooral ook kunstenaar.

In een korte biografie vermeldde de krant 
dat Loogman, de zoon van een timmerman, 
het vak van bouwmeester had geleerd op het 
bureau van de katholieke architect K.P. Tho-
lens te Amsterdam. Als een belangrijk werk in 
Haarlem, waar hij vanaf 1945 woonde, kwam 
het Lidotheater (1952) in Haarlem naar vo-
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op felle kritiek kwam te staan, omdat deze 
leverancier niet van katholieke huize was.7 
Loogman reageerde furieus op de aantijgin-
gen. In twee replieken liet hij weten dat hij 
de glas-in-loodramen voor zichzelf had aan-
geschaft en zonder kosten te rekenen aan de 
tentoonstelling had uitgeleend. Mogelijk was 
de kritiek een reden om voortaan aan derge-
lijke evenementen niet meer mee te werken. 
Met Bogtman bleef hij in elk geval hecht sa-
menwerken.

Woningbouw
Loogman hield zich gedurende zijn hele 
loopbaan bezig met woningbouw. In 1924 
bouwde hij zes losse blokken met etagewo-
ningen om een binnenhof, Amstelkade 95-
105, Maasstraat 1-23, Slingerbeekstraat 2-28 
en Churchilllaan 110-132 in Amsterdam 
(met twee blokken aan elk van de lange zij-
den) (afb. 2). Tussen de blokken bevindt 
zich steeds een ruime opening. De blokken 
die zich kenmerken door een fors dakover-
stek in combinatie met een plat dak, zijn als 
vroeg voorbeeld van het openbreken van het 
bouw blok aangewezen als gemeentelijk mo-
nument.8 Alle deuren bevatten loofsnijwerk 
met bladeren van uiteenlopende planten en 
bomen (afb. 3).

Op Zeeburgerdijk 55-57 staat een woon-
blok met gelijkvloers een garage, dat Loog-
man in 1925 bouwde in opdracht van Ge-
broe   ders Paanen’s Transportbedrijf. Dit 
be drijf was gespecialiseerd in vleestranspor-
ten, waarvoor de locatie nabij de veemarkt en 
het abattoir aan de Veelaan en de Cruquius-
weg van belang was. Aanvankelijk werkte het 
bedrijf met paard en wagen. De paarden ston-
den in een stal aan het Zeeburgerpad. Door 
de spitsboogvensters en de afgeronde hoeken 
aan weerszijden en op de begane grond bij 
de portieken kan de gevel gezien worden als 
een uiting van de Amsterdamse School. Op 
de begane grond bevindt zich nog steeds een 
garage. Eveneens in 1925 bouwde hij in Am-

ren en meerdere woningbouwcomplexen. In 
Zandvoort, waar hij in het begin van de jaren 
dertig was gevestigd, ontwierp hij landhuizen 
en flatgebouwen en in grote steden door heel 
Nederland, tot in het buitenland toe, winkels. 
In de schaarse literatuur over Loogman staat 
doorgaans vermeld dat hij tevens optrad als 
makelaar. Inderdaad kreeg hij daartoe in 1921 
de bevoegdheid.2 Daarvan maakte hij voor 
zover bekend slechts enkele keren gebruik. Zo 
was hij in 1925 betrokken bij de uitgifte van 
grond in erfpacht voor winkels en woningen 
in de gemeente Rotterdam.3 Zijn album werpt 
een licht op zijn loopbaan als architect tot aan 
het midden van de jaren dertig.

Katholieke evenementen
In het begin van zijn loopbaan als zelfstan-
dig architect zocht Loogman aansluiting bij 
de katholieke zuil en was hij betrokken bij de 
versiering van twee katholieke evenementen, 
vermoedelijk onbezoldigd. In juli 1924 ver-
sierde hij ter gelegenheid van het Eucharis-
tisch Congres in Amsterdam, de Pieneman-
straat met een dubbele classicistische poort 
met veertien ronde zuilen, gemaakt van 
hout en doek en voorzien van een hemel van 
gras linnen. Alles bijeen besloeg dit tijdelijke 
bouwsel een oppervlakte van driehonderd 
vierkante meter. Daaromheen stonden blau-
we ‘randfiguren’ en bakken met bloeiende 
planten. De indrukwekkende poort stond 
in een buurtje met ruim zevenhonderd ka-
tholieke gezinnen, bijgenaamd het Heilig 
Land of Papendorp, met woningen van de 
Rooms-Katholieke Bouwvereniging Het Oos-
ten.4 In november van hetzelfde jaar verzorg-
de Loogman de architectonische omlijsting 
en de inrichting van de tentoonstelling van 
de Rooms-Katholieke Amsterdamse Patrona-
tenbond (T.O.J.A.).5 Voor dit evenement ont-
wierp hij ook het affiche.6 Voor de inrichting 
van de tentoonstelling werkte hij samen met 
de bekende glazenier Bogtman uit Haar-
lem, wat hem middels een ingezonden brief 
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sterdam-Zuid Oude IJsselstraat 30-60, Regge-
straat 8 en Waalstraat 7.

In 1930 kwam het woningbouwcomplex 
Gerrit van der Veenstraat 88-100 (voor-
heen Euterpestraat), Memlingstraat 15-27 
en Albrecht Dürerstraat 16-20, eveneens in 
Amsterdam-Zuid tot stand (afb. 4).9 De op-
drachtgever was de N.V. Grond en Huizen 
Exploitatie Maatschappij Simjet, waarvan 

Loogman directeur was. Hiervoor schakelde 
hij architect A.J. Westerman in, waarmee hij 
mogeljik samenwerkte bij het ontwerp. Net 
als in Loogmans eerste project vonden hier 
ver uitkragende daken toepassing, waar de er-
kers, die opgaan over de volle hoogte van de 
gevel, gemakkelijk onder passen.

Na de oorlog hervatte Loogman zijn ac-
tiviteiten als architect in 1945 vanuit een 
herenhuis in de Anna van Burenlaan 56 te 
Haarlem in een woonproject, dat hij voor de 
oorlog vermoedelijk zelf had ontworpen.10 
Karakteristiek voor deze panden was ook 
weer het ruime dakoverstek met daaronder 
de erkers.

Afb. 3. Snijwerk op een deur van de  woonblokken 
aan de Amstelkade. Foto auteur.

Afb. 2. Woningbouw aan de Amstelkade uit 1924. 
Foto auteur.
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Muziekzaal Musis Sacrum
Voor een initiatief voor een gehoorzaal in 
Zaandam, dat Musis Sacrum moest heten, 
leverde hij in 1926 een aantal schetsontwer-
pen, waarvan er twee werden afgedrukt in 
een onbekend tijdschrift (afb. 5). Loogman 
combineerde de toonzaal met andere, meer 
lucratieve bestemmingen. Boven de ingang 
voorzag hij een torenachtige opbouw met 
verticale stijlen, waartussen hoge vensters op-
gingen. De toren vormde de blikvanger in een 
horizontale massa met horizontale vensters 
met ruitjes in de vorm van liggende rechthoe-
ken. Aan de Nicolaasstraat bevatte het com-
plex ook garageboxen. Op het gezicht vanaf 
de Nicolaasstraat staat nog een slanke toren 
weergegeven. Dit ontwerp met duidelijke re-
ferenties naar de meer spectaculaire uitingen 

van de Amsterdamse School had zeker de 
aandacht van de architectuurcritici kunnen 
trekken, maar het plan kwam niet tot uitvoe-
ring.’11

Winkels voor Presburg
Uit het bekende oeuvre van Loogman komen 
vooral winkelontwerpen naar voren. In het 
begin van zijn loopbaan ging het daarbij in 
veel gevallen om winkels van de firma Pres-
burg. De schoenwinkelketen werd in 1909 
opgericht door de Joodse winkelier Salomon 
Presburg (geboren 1864). Zijn eerste schoen-
winkel onder de naam Presburg opende hij in 
1909 in de Oude Doelenstraat 6. Al gauw tra-
den twee van zijn kinderen en andere familie-
leden toe tot zijn zaak en opende een tweede 
winkel op Eerste Oosterparkstraat 184. De 
zaak adverteerde vooral met ‘reuzenuitver-
kopen’ en verkoopacties ‘half voor niet’.12 Al 
gauw ging de schoenenzaak er prat op over 
een eigen fabriek in Waalwijk te beschikken, 
een belangrijk centrum voor de schoenin-
dustrie. Inderdaad was hij in 1917 een com-
binatie aangegaan met de schoenfabrikant 
Adrianus Cornelis Pulles.13 In 1929 telde de 
keten vijftien filialen: negen in Amsterdam en 
daarnaast vestigingen in Haarlem, Hilversum, 
Utrecht, Arnhem, Enschede en Den Haag. In 
1935 vierde de keten zijn 25-jarig bestaan met 
21 winkels. In de jaren tachtig van de twintig-
ste eeuw ging de keten op in het schoenenbe-
drijf Van Woensel.

Het oudst bekende ontwerp van Loogman 
voor Presburg betrof de winkel op Ferdinand 
Bolstraat 36, het zevende filiaal van de keten, 
dat opende in 1923 (afb. 6).14 De winkelpui 
met classicistische elementen bleef in grote 
lijnen bewaard. De volgende winkel die met 
zekerheid aan Loogman toegeschreven kan 
worden, verrees in 1927 in de Haverstraat te 
Enschede. Het betrof het veertiende  filiaal 
van Presburg. De pui bestaat niet meer, maar 
deze ontving een gunstige kritiek: ‘In de 
plaats van het oude front is een smaakvol-

Afb. 4. Woningbouw Memlingstraat uit 1930.
Foto auteur.
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le en moderne teakhouten pui gekomen. De 
stofvrije etalages zijn in den winkel met schit-
terende glas-in-loodramen afgesloten en de 
binnen-decoratie is zeer fraai. Ook de verlich-
ting is geheel naar de eischen des tijds en uit 
alles blijkt, dat hier als ontwerper iemand aan 
het werk geweest is, die den smaak van het te-
genwoordige publiek voor mooie kleuren en 
fijne lijnen volkomen kent.’ Aannemer Van 
Amerongen en Sluyter uit Amsterdam voerde 
het werk uit en de firma Van Wermeskerken, 
waarmee Loogman vaker samenwerkte, voer-
de het artistieke schilderwerk uit. Vermoede-
lijk leverde Bogtman uit Haarlem het glas-in-
lood.15 Nader onderzoek zal moeten uitwijzen 
of hij in deze jaren niet veel meer winkels 
ontwierp voor Presburg.

Het schoenenpaleis Kalverstraat 167-169
Half april 1927 verscheen er een enthousiaste 
bespreking van de nieuwe winkel van Pres-
burg in de Kalverstraat in het Centraal Blad 

voor Israeliëten, dat vanzelfsprekend een 
warme belangstelling had voor dit Joodse be-
drijf. In die tijd vormde de Kalverstraat een 
belangrijk en toonaangevend winkelgebied. 
Presburg wilde hier kennelijk gunstig voor 
de dag komen en koos voor een spectaculair 
ontwerp (afb. 7). De kop van het artikel luid-
de, om uitdrukking te geven aan de ambitie, 
‘Het schoenenpaleis van de firma Presburg’. 
Daaronder volgt een bespreking vol super-
latieven: ‘Veel zagen we reeds op het gebied 
van winkelarchitectuur, maar wat de firma 
S.A. Presburg ons toont in het dezer dagen 
te openen filiaal harer schoenenzaken aan 
de Kalverstraat, grenst aan het ongelooflij-
ke. Van een paleis te spreken, is wellicht nog 
te bescheiden. Eén gebouw van zeldzame 
schoonheid, waarbij binnen- en buitenarchi-
tectuur getuigen van een in bijzondere mate 
ontwikkeld kunstgevoel. Het zal moeilijk zijn 
een zaak aan te wijzen die met zooveel smaak 
en tevens op zulk een ingenieuze wijze is in-
gericht. De bewonderenswaardige, en een ei-
gen cachet dragende architectuur, de heerlij-
ke kleurenharmonie, de kostbare en van een 

Afb. 5. Schetsplan voor Musis Sacrum in Zaandam. 
Album Loogman.
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Afb. 6. Ferdinand Bolstraat 36, een winkelpui voor 
Presburg uit 1923. Foto auteur.

hooge opvatting getuigende inrichting der 
zaak zullen ongetwijfeld een ieder versteld 
doen staan.’16 Een week later pakte hetzelfde 
blad nog een keer uit over het schoenenpaleis. 
Hierin betoogde Loogman dat het schoenen-
magazijn niet duurder mocht zijn dan andere 
winkels van deze omvang en dat de schoe-
nenketen hoge eisen stelde aan de etalages 
en de inrichting. De spectaculaire voorgevel 
bestond uit een wand met tien ribben van ge-
kleurd glas-in-lood, die net onder de daklijst 
naar beneden liepen en vlak boven de hoge 
begane grond naar achteren bogen om zo 
ruimte te laten voor ruime en diepe vitrines, 
waarin de schoenen konden worden getoond. 
De glaspartij zat ingeklemd tussen imposante 
granieten wanden en de daklijst was versierd 
met loden ornamenten. Achter de glaspar-
tij zat een tweede wand van glas-in-lood en 
daartussen bevonden zich in totaal maar liefst 
220 gloeilampen. Als het donker werd, sche-
nen deze lampen door de glazen wand naar 
buiten, waardoor de winkel als een kleurige 
lampion de omgeving verlichtte. Dit moet een 

spectaculair schouwspel hebben opgeleverd. 
De tweede glaswand was zichtbaar vanuit de 
verdieping van het winkelmagazijn. Het glas-
in-lood werd geleverd door de firma Bogt-
man uit Haarlem, een leverancier waarmee 
Loogman vaker samenwerkte.

De damesafdeling bevond zich beneden. 
Hier stond een lange rij comfortabele en 
kleurige rug-aan-rugzitbanken opgesteld, 
waar klanten konden neerstrijken voor het 
passen van schoenen. De stellingen waren 
weggewerkt in de wand. De verdieping was 
bereikbaar via een open, stalen trap en een 
lift. Volgens de besprekingen paste Loogman 
op de herenafdeling vooral stemmige kleuren 
toe. Viel beneden het daglicht binnen door de 
vitrines met schoenen, bij de heren bepaalde 
het glas-in-lood de sfeer. Het katholieke dag-
blad De Tijd, dat zich eveneens zeer enthou-
siast toonde over de winkel, vermeldde nog 
dat de glasschilderingen zinnebeelden van 
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Afb. 7. Kalverstraat 
167-169, gefotogra-
feerd door J. van Dijk. 
Collectie J. van Dijk.
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de handel, de scheepvaart, de nijverheid, de 
landbouw en de wetenschap bevatten.17 De 
kinderafdeling vertoonde een vrolijke gele 
tint met in de glas-in-loodramen voorstellin-
gen van bekende kindersprookjes als Rood-
kapje en Klein Duimpje. Verder roemen de 
dagbladen de kleurige friezen aangebracht 
door de firma Van Wermeskerken. Op de kin-
derafdeling vertoonden deze een combinatie 
van geel, zwart en goud met leuke voorstel-
lingen. Ook van de diensten van deze firma 
maakte Loogman voor winkels overal in Ne-
derland veelvuldig gebruik. Th. Vos uit Haar-
lem leverde het beeldhouwwerk, waaronder 
vermoedelijk ook de loden daklijst. Het al-
bum van Loogman bevat een foto van de win-
kel uit het Vakblad voor de Schoenmakerij en 
den Schoenhandel met een handgeschreven 
aantekening: ‘Toen deze foto genomen werd, 
waren de lichtreclame en bekroning nog niet 
aangebracht.’18 Die beschouwde hij kennelijk 
als een integraal onderdeel van het ontwerp.

Na een ingrijpende verbouwing in 1959 
verdween de bijzondere gevel geruisloos uit 
het straatbeeld. Na het succes in de Kalver-
straat leverde Loogman nog diverse ontwer-
pen voor Presburg.

Latere winkels voor Presburg
In 1929 kwam het vijftiende filiaal gereed in 
Groningen, op Herestraat 50, naar zijn ont-
werp: ‘De ruime entree met groote mahonie-

houten étalagekasten en een in nieuw zilver 
uitgevoerde pui maakt een fraai effect. Het 
interieur is eveneens modern ingericht en zoo 
gezellig mogelijk gemaakt. De ruimte is zoo 
groot, dat tal van klanten tegelijkertijd gehol-
pen kunnen worden.’19

Eerder dat jaar opende er op Spuistraat 32 
een filiaal in Den Haag. In 1932 verhuisde dit 
naar het nog bestaande pand Spuistraat 11, 
eveneens naar ontwerp van Loogman, dat be-
staat uit twee bouwlagen met een plat dak. Uit 
een beschrijving gemaakt ter gelegenheid van 
de opening valt op te maken dat het pand, dat 
is aangewezen als gemeentelijk monument, 
slechts in de verte herinnert aan zijn vroegere 
gedaante:20 ‘De Spuistraat gaat er steeds fraai-
er uitzien. […]. Nu gaat morgen de firma S. 
Presburg er weer haar nieuwe schoenen-ma-
gazijn openen. En het mag er wezen. Het kan 
zich meten met de meest luxueuse magazij-
nen, welke er op dit gebied bestaan. Het ge-
heele magazijn is opgetrokken uit beton, met 
een voorgevel van geschopeerd [verzinkt] 
ijzer, geribd créme glas-in-lood en gepolijst 
syeniet [een donker stollingsgesteente]. De 9 
meter diepe etalages geven het publiek gele-
genheid de verschillende artikelen rustig te 
kunnen beoordeelen. Het gebouw ingaande, 
ontwaart men allereerst parterre de dames-af-

Afb. 8. Overtoom 360 met de naam van de 
 architect in de plint. Foto auteur.
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Afb.10. Snijwerk in de pui van Stadhouderskade 
77. Het glas-in-lood lijkt te zijn vervangen (vergelijk 
afb. 9). Foto auteur.

Afb.9. Zijgevel Stadhouderskade 77 met pui uit 
1925. Bouwarchief gemeente Amsterdam.
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deeling’ met haar ingebouwde kasten, waar-
boven damast-bekleedingen in donker maho-
nieomlijstingen. Het plafond is uitgevoerd in 
kunstig bewerkte vakken van rood en goud, 
terwijl het in den achtergevel aangebrach-
te glas-in-lood van Bogtman een bijzondere 
lichtspeling geeft. Het uitzicht van deze af-
deeling op de binnenplaats geeft een verfijn-
de bekoring door een omloopende “Laube” 
in Italiaanschen renaissancestijl, van geurige 
bloemen en hangplanten. Een lift voert ons 
naar de eerste verdieping, waar de kinder- en 
heeren-afdeeling gevestigd is. Vooral de kin-
derafdeeling, geheel in gele kleur gehouden 
met plafonds in crême en goud, is ingesteld 
om den kleinen eenige aangename oogen-
blikken te bezorgen, vooral door de aanwezi-
ge attributen als: aquarium, ponny en ander 
speelgerei. De heeren-afdeeling heeft 7 me-

ter hooge créme glas-in-lood ramen, welke 
met de groene kleur der beschilderingen en 
de damast-stofbespanning der plafonds, niet 
alleen overdag, maar ook ‘s avonds een on-
gekende lichttinteling geven. Op de 2e ver-
dieping bevindt zich de pedicure-afdeeling, 
zóó volmaakt, zóó hygiënisch, als wij slechts 
zelden aanschouwd hebben. Het geheel, met 
zijn mooie tegelwanden, wekt reeds voor-
af de zekerheid van eerste klas behandeling. 
Overigens bevat het gebouw naar de eischen 
des tijds ingerichte personeelskamers en kan-
toren, terwijl nog genoeg ruimte voor goede-
renopslag overblijft.’21

Overige winkels
Als ontwerper van winkels trok Loogman 
in die tijd ook andere opdrachtgevers. In 
1924 verbouwde hij het hoekhuis Overtoom 
360 van een woning tot café met bovenwo-
ning.22 In de enigszins gehavende onderpui 
vermeldde hij zijn naam (afb. 8). Een soort-
gelijke verbouwing voerde hij in 1925 uit op 
Stadhouderskade 77, waar hij een winkel met 

Afb.11. De verdwenen winkel Pieter Cornelisz. 
Hooftstraat 81, zoals afgebeeld in het boek 
van Wattjes in 1926. Foto Bernard F. Eilers, 
Stadsarchief Amsterdam.
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woonkamer verbouwde tot bar (afb. 9). In 
dit hoekpand, dat op enkele kleine ingrepen 
na nog in de oorspronkelijke toestand ver-
keerd, paste hij fijnzinnig snijwerk toe, zoals 
dat in meer van zijn ontwerpen voorkomt 
(afb. 10).23 Voor Louis Verstryden Delicates-
sen ontwierp hij in 1923 een winkel op Pieter 
Cornelisz. Hooftstraat 81, die verdwenen is. 
Het album bevat een afbeelding van deze pui 
kort na oplevering, gemaakt door fotograaf 
Bernard F. Eilers voor een boek over winkel-
puien van de Delftse hoogleraar bouwkunde 
prof. J.G. Wattjes uit 1926 (afb. 11).24

Tot de clientèle van Loogman behoorde 
in de jaren dertig ook de firma A. van Dam, 
een handel in ‘Dames- en Heerenstoffen’, die 
in 1917 was begonnen te Haarlem. Voor dit 
bedrijf ontwierp hij de in 1931 geopende 
winkel in Arnhem (Ketelstraat 40), waarvan 
het plaatselijke dagblad zowel de onderpui 
als het interieur afbeeldde.25 Donkere, hou-
ten kozijnen met veel glas-in-lood bepaalden 
opnieuw het beeld van de onderbouw en bin-
nen paste hij, net als in zijn eerdere winkels, 
in de wanden opgenomen stellingkasten toe. 
In september 1931 opende dezelfde firma een 
zaak in Leiden (Botermarkt 10), eveneens 
naar ont werp van Loogman.26 Hij ontwierp 
ook de nieuwe winkel in Haarlem, Grote 
Houtstraat 8, waarheen de vroegere winkel 
in 1932 verhuisde.27 In 1933 volgde de win-
kel in Utrecht, Lijnmarkt 1928 en in 1934 een 
nieuwe winkel op Kalverstraat 172 in Amster-
dam.29 De negentiende-eeuwse bovenlichten, 
die Loogman hier handhaafde, overleefden 
ook latere verbouwingen.

Een de Salamander Schoenen Maatschap-
pij vroeg hem voor een ontwerp van een be-
staand filiaal in Amsterdam, dat omzag naar 
ene veel groter magazijn. De winkel vormde 
onderdeel van een Duitse schoenenketen, op-
gericht in 1904, met 36 eigen zaken in Berlijn 
en ongeveer 2.000 alleenverkopers in de rest 
van Duitsland. Voor de nieuwbouw kocht de 
keten de twee historische panden Kalverstraat 

116-118. Het magazijn, dat in 1931 gereed 
kwam, betrof een van de eerste modernis-
tische ontwerpen van Loogman. Als vaker 
paste hij een gevelomlijsting toe van donker, 
gepolijst syeniet, destijds een populair mate-
riaal (afb. 12). Boven de beglaasde onderpui 
ging een vliesgevel op van zes assen, bestaan-
de uit bronzen frames met glas voor de ramen 
en bronsplaten voor de borstwering tussen de 
twee verdiepingen. Boven de etalages stond in 
grote lichtletters het woord SALAMANDER 
en midden in de gevel hing een grote lichtbak 
over twee verdiepingen met dezelfde firma-
naam, bekroond door een rond logo. Tussen 
de twee etalages verleende een bronzen deur 
toegang tot de winkel.30

Door latere ingrepen gingen restanten van 
het vroegere ontwerp schuil achter een nieu-
we vliesgevel. In 2018 kreeg architect Kees 
Doornenbal van Rappange & Partners Archi-
tecten opdracht het pand te verbouwen. Bij 
een nadere inspectie trof hij resten aan van de 
vroegere pui, zoals fragmenten van de gevel-
beplating van syeniet en ijzeren balken. Op  
grond hiervan kon hij de vroegere dimensies 
van de gevel precies vaststellen. Aangezien 
het hier een bijzonder ontwerp betrof, werd 
besloten het in ere te herstellen, inclusief de 
opvallende, ver uitstekende lichtbak tegen de 
gevel. Wellicht komt de reconstructie van de 
gevel nog dit jaar gereed.

Problemen met de Schoonheidscommissie
Het eerste album van Loogman eindigt met 
een pand waarvoor hij de strijd aanbond met 
de Schoonheidscommissie in Leeuwarden. 
Die keurde zijn ontwerp voor de nieuwbouw 
voor ’t Hoedenhuis op Nieuwestad 116-118 
af vanwege de kleur van de bakstenen. De 
commissie schreef de architect, om de een-
heid in het stadsbeeld te bewaren, een don-
kere baksteen voor.31 In een ingezonden brief 
in een lokale krant verwierp hij de zienswijze 
van de commissie: ‘Deze meening is om ar-
chitectonische zoowel als moreele redenen 
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Afb.12. De Salamander op de Kalverstraat uit het 
album van Loogman.
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in geen enkel opzicht houdbaar. Architecto-
nisch niet, omdat het stadsbeeld van de Nieu-
westad wordt bepaald door eenheden, die 
individueel hun eigen en geëigende karakter 
weergeven. Hier staat elk huis op zichzelf en 
vormt geen onderdeel van een blokkenbouw. 
De lijn van het ontwerp in kwestie, de gevel 
zelf dus, die goedgekeurd en als vorm zoowel 
als silhouet in het stadsbeeld aanvaard. Wat 
is nu de beteekenis van de kleur dezer meer 
genoemde eenheden in het bovenbedoeld 
stadsbeeld? […] Moreel is deze verorde-
ning onverantwoordelijk, omdat een win-
kel-woonhuis een open karakter heeft, licht 
en vroolijk van kleur moet zijn. Een bankge-
bouw daarentegen vereischt uit het oogpunt 
van geslotenheid een donkere steensoort. 
Een woonhuis in donkere steensoort op te 
drin gen is een infame leugen, een immoreele 
daad. Theoretisch zelfs gaat de verordening 
der Schoonheidscommissie buiten haar be-
voegdheid, omdat zij geen bouwkunst heeft te 
beoordeelen, maar slechts datgene wat buiten 
deze categorie staat. Een eerlijke, karaktervol-
le uitbeelding eener architectonische eenheid 
in materiaal dient te worden gerespecteerd. 
[…] De gewenschte kleur is bruin-geel en 
voor iedere eerlijke oplossing houd ik mij ten 
zeerste aanbevolen..’ 

Kort daarop volgde een lange ingezonden 
brief naar aanleiding van een bijdrage over 
schoonheidscommissies in het Bouwkundig 
Weekblad.32 Loogman zag schoonheid als een 
esthetisch begrip, een idealistisch gegeven, 
dat door mensen nooit in perfectie te berei-
ken valt en door een commissie niet beter te 
begrijpen en te beoordelen is, dan door de 
kunstenaar zelf. Het was juist aan de kunste-
naar om de vastgeroeste begrippen te door-
breken, zoals die wellicht in een dergelijke 
commissie leefden: ‘Neen, geachte collega, 
juist die bouwende protesteerende kunste-
naars zijn het die pogen den ijzeren cirkel te 
doorbreken, waarin het instituut der Schoon-
heidscommissie met haar machtsmiddelen 

hen zoo machtig insluit. Zij worden gedwon-
gen als redelooze dieren die geen verstand 
bezitten mooi te zitten en pootjes te geven. 
Neen, geachte collega, hier is geen sprake van 
persoonlijke ideaaltjes of van een persoonlijk 
belang, maar van een diep innerlijk gevoel, 
waarin de kunst Godsdienst wordt en opvoert 
tot de hoogst bereikbare volkomenheid, zelfs 
tot een Wezen in zich. Waar ik mij tot nog toe 
steeds deskundige Schoonheidscommissies 
voor oogen stelde, zoo vraag ik weer: „Wan-
neer is een Schoonheidscommissie deskun-
dig?”’ Uit dit felle betoog blijken ondubbel-
zinnig de artistieke ambities van Loogman. 
Hij stond bekend als een zeer zachtzinnige 
persoonlijkheid, maar als het om zijn vak 
ging, kon hij ongemeen fel zijn. 

In januari 1934 schreef Loogman de aan-
besteding van ’t Hoedenhuis uit ‘behoudens 
goedkeuring van den gemeenteraad omtrent 
de kleur gevelsteen’.33 Het resultaat werd be-
sproken in de lokale pers: ‘Zoals gisteren ook 
reeds in een betreffende annonce in ons blad 
is vermeld heropent heden de firma Dechesne 
aan de Nieuwestad haar hoedenzaak in een 
geheel nieuw opgetrokken pand. Naar aanlei-
ding daarvan zijn we gaarne eens een kijkje 
gaan nemen om te constateren hoe deze oud-
ste hoedenzaak van Nederland, de zaak is n.l. 
reeds 110 jaar oud, zich in haar nieuw gewaad 
heeft getoond. En dan kunnen we dadelijk 
beginnen met te zeggen dat de Nieuwestad 
een belangrijke verfraaiing heeft ondergaan 
door de invoeging van een zo mooie onder 
architectuur van Ir. G. Loogman, architect te 
Zandvoort gebouwde gevel. Wat dat betreft 
kan de firma trots op haar nieuw gebouw 
zijn.’34 Een andere krant sprak zich in het bij-
zonder positief uit over de inpassing van de 
gevel in de oude binnenstad: ‘Het is een sie-
raad geworden voor de Nieuwestad. De archi-
tectuur van de gevel valt te bewonderen. Zij 
past geheel bij het beeld van de binnenstad. 
Het interieur is eveneens zeer smaakvol in-
gericht.’35 Het pand Nieuwestad 118 staat er 
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nog, uitgevoerd in een donkere steen, zoals 
door de Schoonheidscommissie voorgeschre-
ven. Het is onduidelijk of de schrijver van het 
stukje in de krant van het voorafgaande con-
flict op de hoogte was en of hij dus per onge-
lijk zout in de wonde strooide. Loogman rea-
geerde in zijn ingezonden brieven te uitvoerig 
en heftig, maar etaleerde zichzelf onomwon-
den als kunstenaar. 

Met deze winkel in Leeuwarden eindigt het 

Noten
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gunningen, Stadhouderskade77.
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34 Ons Noorden, 23 februari 1935.
35 Leeuwarder Nieuwsblad, 23 februari 1935.

album van Loogman, maar nog niet zijn loop-
baan, die zich voor een belangrijk deel ook 
uitstrekte na de Tweede Wereldoorlog, maar 
dan vooral in Zandvoort en Haarlem. On-
danks zijn ambities is zijn oeuvre grotendeels 
weggezonken in de vergetelheid. Voor een 
deel had dit misschien te maken met de ver-
gankelijkheid van winkels, een belangrijk on-
derdeel van zijn oeuvre. Misschien ook speel-
de zijn ambachtelijke achtergrond een rol. 
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Voor de Algemene Ledenvergadering van 
het Cuypersgenootschap, te houden op 
zaterdag 13 april 2019, locatie Stadscafé 
De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM 
Amersfoort, aanvang 13.45.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de vergadering d.d. 27 okto-
ber 2018 te Leeuwarden
4. Vaststelling jaarrekening 2018 en verslag 
kascommissie 2018
5. Verkiezing kascommissie 2019
6. Jaarverslag 2018
7. Toekomst en ledenwerving Cuypersge-
nootschap
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

De bijbehorende stukken worden na aanmel-
ding per mail nagezonden en bij de vergade-
ring uitgedeeld.
Prof.dr. V.V. Stissi, voorzitter
L.W. Dubbelaar, secretaris
Aanmelden bij penningmeester J.G.W.R. 
Dekkers, jgwrdekkers@outlook.com 
Aan het alleen bijwonen van de vergadering 
zijn geen kosten verbonden.

Bezoek Amersfoort
Op zaterdag 13 april 2019 brengt het Cuy-
persgenootschap een bezoek aan Amersfoort

Programma (onder voorbehoud)

10.45u: Vertrek per touringcar vanaf het Piet 

Mondriaanplein aan de achterzijde van
het NS-station Amersfoort.

1100u-1145u: Rondleiding voormalige Pro-
dentfabriek/De Nieuwe Stad.
De Nieuwe Stad is gevestigd in de oude Pro-
dentfabriek/Erdal fabriek. De fabrieksgebou-
wen en bedrijfsruimtes bieden sinds 2013 
plaats aan meer dan vijftig bedrijven en een 
school. De Erdalfabriek werd in 1936-1937 
gebouwd naar ontwerp van de Amsterdamse 
architect F.A. Warners, in opdracht van N.V. 
Maatschappij voor Waschverwerking Erdal. 
Op het terrein werden onder andere een 
smelthuis, blikdrukkerij, laboratorium en 
de opvallende fabrieksschoorsteen gebouwd. 
Het complex werd uitgebreid met een tube-
fabriek (1941) en kantoorgebouw (2001). 
Het bedrijf werd bekend van de productna-
men als Erdal, Peli, Tana, Ridder en Vlido. 
In de laatste jaren werd in de fabriek nog 
alleen Prodent tandpasta gemaakt. Rondom 
het complex zijn veel interessante moderne 
gebouwen gerealiseerd.

Met de bus naar het Constantinianum, Daam 
Fockemalaan 10

12.05-12.40u: Bezoek voormalig Constanti-
nianum, tegenwoordig het Eemland college. 
Het Constantinianum is een gebouwencom-
plex met scholen en het Kruisherenklooster 
Sint-Helena. Dit gebouwencomplex werd 
in 1952 gesticht, onder architectuur van Jos 
Schijvens. Uitbreidingen vonden plaats in 
1953 (gymnasiumgedeelte) en 1957 (HBS). 
Het uitgebreide complex vertoont de ken-
merken van de Bossche School. Het klooster 
is in carrévorm gebouwd, met aan de zuid-
zijde de kerk, welke in 1956 werd ingewijd. 
Enkele jaren geleden is het complex als icoon 

Uitnodiging ALV en Voorjaarsexcursie //
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Eerste Wereldoorlog als werkverschaffings- 
en leerproject. Het is in omvang het grootste 
monument van Nederland. De Belgische ar-
chitect Huib Hoste maakte een ontwerp voor 
de beoogde plek op de Amersfoortse Berg, 
met ruim drieënveertig meter een van de 
hoogste toppen van de Utrechtse Heuvelrug. 
De landschappelijke inpassing was het werk 
van de Belgische tuinarchitect Louis van der 
Swaelmen. In mei 1917 werd gestart met de 
werkzaamheden. Het zou tot het voorjaar 
van 1919 duren voordat het monument ge-
heel gereed was. Het werk aan het monu-
ment werd uitgevoerd door geïnterneerde 
Belgische soldaten, leerlingen van de werk-
scholen in de kampen. Recent is het monu-
ment volledig gerestaureerd.

17.00u: Per touringcar keren we terug naar 
het NS-station Amersfoort.

De kosten van de excursie bedragen €43,00 
per persoon. Wilt u aan de excursie deelne-
men, dan wordt u verzocht u aan te melden 
bij penningmeester Jan Dekkers, Hogestraat 
20 6651 BL Druten. Telefoon: 0487-512482 
E-mail: jgwrdekkers@outlook.com. 

U wordt verzocht gelijktijdig het be-
drag over te maken op rekeningnummer 
NL26INGB0004835002 ten name van Cuy-
persgenootschap te Druten onder vermelding 
van “voorjaarsexcursie 2019”.

Na afloop van de excursie vindt een diner 
plaats op een nog nader te bepalen locatie in 
Amersfoort. Indien u aan dit diner wilt deel-
nemen, betaalt u € 35,00 extra. Bij deelname 
aan het diner gaarne aanmelden bij Jan Dek-
kers onder gelijktijdige overmaking van het 
bedrag.

Tijdens de excursie is secretaris Leo Dubbe-
laar contactpersoon. Leo is te bereiken via
06-23398363

van de wederopbouwperiode aangewezen tot 
rijksmonument.

Per touringcar naar onze lunch- en vergade-
ringlocatie.

13.00-14.30u: Lunch en Algemene Leden-
vergadering in stadscafe de Observant
in het centrum van Amersfoort.

14.50u-15.40u: Ontvangst en rondleiding in 
het klooster OLV ter Eem.
Dit kloostercomplex werd gebouwd van 
1931-1933. Architecten waren Bernardus 
Joannes Koldewey en W.C.A. Kroes. Zij 
ontwierpen het complex in de trant van de 
Delftse School. Het betrof één der grootste 
kloostercomplexen in Noord-Nederland. 
In dit klooster bevond zich een meisjesin-
ternaat, het Lyceum “Onze Lieve Vrouw ter 
Eem” en de kweekschool “Sint-Agnes”. De 
zusters behoorden tot de Zusters van Onze 
Lieve Vrouw van Amersfoort, een in 1822 
opgerichte congregatie die zich bezighield 
met het geven van onderwijs. Uitbreidingen 
vonden plaats in 1938 en nog in 1957. Het 
lyceum fuseerde in 1968 met het Constantijn 
College tot het Eemlandcollege. Het meis-
jesinternaat bestond tot 1981. Daarna werd 
in de gebouwen onder meer een conferen-
tiecentrum ingericht. Zo werden hier van 
1984-1998 de Nederlandse Bisschoppencon-
ferenties gehouden en logeerde Paus Johan-
nes Paulus II hier in 1985, tijdens zijn bezoek 
aan Nederland. De laatste zusters vertrokken 
in 2008 en het complex is tegenwoordig in 
gebruik als bedrijfsverzamelgebouw.

16.00u-17.00u: Rondleiding terrein Belgen-
monument.
Het Belgenmonument is een monument op 
de Amersfoortse Berg in Amersfoort. Belgi-
sche militairen bouwden het ter herinnering 
aan de internering in Nederland tijdens de 
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zo populaire reisgidsen voor steden en monu-
menten. Het is een mooi en levendig boek 
geworden. Voor Cuyperianen is het lezen een 
groot genoegen, meer dan 300 bladzijden vol 
afwisseling en mooie verhalen. Echt een boek 
om van te genieten. Zoals ik in mijn inleiding 
schrijf: ‘Een bezoek aan Bovendonk is een 
reis door de katholieke bouwkunst van de la-
te negentiende eeuw. Vader en zoon Pierre en 
Joseph Cuypers hebben hier een visitekaartje 
afgegeven van hun denken over bouwen. Te-
gelijkertijd hebben ze ook de gedachten over 
priesterschap en priesteropleiding binnen de 
katholieke kerk in materie vastgelegd.’ 

Het is een verrassing hoeveel uiteenlopen-
de verhalen erin zijn vervat. Verhalen over 
de voorgeschiedenis, de bloei en de neergang 
van het aloude seminarie. En over de red-
ding van het gebouw na jaren van leegstand 
en verval. Al die geschiedenissen, soms ver-
levendigd door interviews met sleutelfiguren, 
zijn als in een reisgids gekoppeld aan de vleu-
gels en ruimten in het gebouw. Cuypersken-
ner David Mulder geeft daartussendoor boei-
ende en betekenisvolle uitleg over het werk 
van vader en zoon Cuypers. Onder het motto 
‘Cuypers monumentaal’ beschrijft hij onder 
meer schilderingen, glasramen, polychromie, 
tegelvloeren, bibliotheek en trappenhuizen. 
Ook als Cuyperskenner kom ik hier en daar 
weer nieuwe gegevens en anekdotes tegen. In 
dit boek opent Bovendonk zich als een eigen, 
boeiende wereld.

In 2018 vierde het seminarie Bovendonk te 
Hoeven tweehonderd jaar seminarie en 35 
jaar Priester- en Diakenopleiding. Bij die ge-
legenheid is het boek Seminarie Bovendonk. 
Reisgids door een monument verschenen, uit-
gegeven door Uitgeverij Betsaida. Het boek is 
geschreven door Marc Lindeijer sj, docent en 
spirituaal van de opleiding, en is op 19 okto-
ber gepresenteerd.

Formaat en vormgeving zijn afgeleid van de 

Signalement // Wies van Leeuwen

Marc Lindeijer, mmv. Jan Brouwers, Hans de Jong en David Mulder, Seminarie Bovendonk. 
Reisgids door een monument, ’s-Hertogenbosch (Uitgeverij Betsaida) 2018. 304 blz.,  rijk 
 geïllustreerd in zwart-wit en kleur. Prijs € 17,50, ISBN 978-94-91991-68-4.
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Bestuursmededeling // Oproep tot betaling

Geachte leden van het Cuypersgenootschap. Nu het verschijnen van het eerste nummer van 
het Cuypersbulletin van 2019 een feit is, willen wij u verzoeken – voor zover u dat niet reeds 
gedaan heeft – de contributie voor het jaar 2019 te voldoen. 

De contributie blijft in 2019 ongewijzigd en bedraagt € 30,- voor de leden in Nederland. In 
verband met verzendkosten betalen leden die buiten Nederland wonen € 40,-.

U kunt de contributie overmaken op IBAN-rekening NL26INGB0004835002, t.n.v. Cuy-
persgenootschap, Druten, o.v.v. “contributie 2019” en het lidnummer dat vermeld is op het 
adresetiket op de enveloppe van het Cuypersbulletin. Heeft u de enveloppe reeds weggegooid 
dan kunt u uw lidnummer opvragen bij onze secretaris Leo Dubbelaar (zie onder).

Graag maken wij u erop attent dat het Cuypersgenootschap door de Belastingdienst is aan-
gemerkt als een culturele ANBI. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Voor meer informatie 
daarover kunt u terecht op de site van de Belastingdienst: http://bit.ly/2lalzQ8

Onze secretaris Leo Dubbelaar kan u hierover ook van nadere informatie voorzien: Tel.: 
06-23398363 Mail: secretaris@cuypersgenootschap.nl
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Symposium 

Nederlandse kerken op de kaart gezet 
Woensdag 24 april 2019, 13.00 – 17.00 uur, Vrije Universiteit Amsterdam 

Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, zaal 1E-24 (PThU) 

 

In 2018 promoveerde Herman Wesselink aan de Vrije Universiteit op het proefschrift Een sterke toren in 
het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen. Dit onder- 
zoek werd verricht bij het Historisch Documentatiecentrum voor de Geschiedenis van het Nederlands Pro- 
testantisme. Uitgangspunt vormde een database van Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-  
1970. In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek werd tevens een interactieve Kerkenkaart ge- 
maakt als visualisatie van de verzamelde gegevens. In het symposium wordt deze kaart gepresenteerd     
aan het publiek. Daarbij willen we ook aandacht geven aan de gebruikswaarde ervan in wetenschappelijk 
onderzoek en de zeer actuele bezinning op het gebruik van kerkgebouwen in de toekomst. 

Programma 

13.00 – 13.15 Fred van Lieburg (VU/ACRH): Sacrale geografie en religiegeschiedenis (casus Dordrecht) 

13.15 – 13.40 Herman Wesselink: Nederlandse kerkgebouwen 1800-1970 

13.40 – 14.00 Lida Ruitinga & Peter Vos (UBVU): De totstandkoming van de Kerkenkaart op VU Geoplaza 

14.00 – 14.20 Anique de Kruijf (Museum Catharijneconvent) 

14.20 – 14.40 Albert Reinstra (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

14.40 — 15.00 pauze 

Actueel beleid rond kerkgebouwen 

15.00 —15.20 Karin Westerink (hoofd Monumenten van de stad Amsterdam) 

15.20 —15.40 Herbert Raat (wethouder gemeente Amstelveen) m.m.v. Erwin van der Laan 

15.40 —16.15 Discussie 

Borrel na afloop 

http://geoplaza.vu.nl/cms/kerkenkaart 

Toegang vrij, wel aanmelden via info@acrh.eu 


