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Actie voor vroegere meisjesvakschool te 
Zutphen
Enige tijd geleden is de vroegere meisjes-
vakschool aan het Vispoortplein te Zutphen 
verkocht aan een projectontwikkelaar. Deze 
overweegt om het gebouw uit 1920 te slopen. 
De gemeente Zutphen wil de planvorming 
niet in de weg zitten en lijkt dit te accepteren. 
Het Cuypersgenootschap en Bond Heem-
schut zetten in op behoud.
De meisjesvakschool van J.H.W. (Willem) 
Leliman (1878-1921) is ontworpen met ken-
merken van de stijl van H.P. Berlage en de 
Haagse School. Leliman was in zijn tijd één 
van de bekendste architecten van Nederland. 

Na zijn studie vestigde hij zich in Amsterdam 
en later in Baarn. Leliman bouwde een groot 
aantal villa’s en landhuizen in Baarn, Hilver-
sum, Bussum en Laren. Daarnaast ontwierp 
hij schoolgebouwen en wordt hij gezien als 
één van de pioniers op het gebied van de 
volkshuisvesting. Diverse werken van zijn 
hand zijn inmiddels aangewezen tot rijks- of 
gemeentelijk monument. De vroegere Meis-
jesvakschool te Zutphen heeft als gaaf voor-
beeld van het werk van J.H.W. Leliman en als 
belangrijk schoolgebouw uit het interbellum 
voor Zutphen een evidente architectuurhisto-
rische waarde. Ook is het gebouw beeldbepa-
lend nabij de historische binnenstad.

Bond Heemschut en het Cuypersgenoot-
schap hebben het college en de gemeente-
raad verzocht de school te beschermen. Het 

De vroegere meisjevakschool te Zutphen. 
Foto: Maarten de Graad, 2019.

Korte berichten // Norman Vervat



4

2020-1 Cuypersbulletin

schoolgebouw dient het uitgangspunt te zijn 
voor de herontwikkeling van het gebied. Oud 
en nieuw kunnen elkaar hier versterken. Juist 
een gemeente als Zutphen, met een tot op he-
den goede reputatie op het gebied van monu-
mentenzorg, dient alles in het werk te stellen 
om de sloop van dit voor de stad unieke ge-
bouw te voorkomen.

Monumentenaanvraag voor De Golfslag in 
Emmeloord
Het Cuypersgenootschap heeft de gemeente 
Noordoostpolder verzocht om gebouw De 
Golfslag te Emmeloord te beschermen als 
gemeentelijk monument. Door deze bescher-
ming is het eenvoudiger om de aanwezige 
kwaliteiten te behouden bij een toekomstige 
herontwikkeling. 

De Golfslag is in 1966-1970 gebouwd naar 
ontwerp van Abe Bonnema (1926-2001). Het 
gebouw bevat 138 appartementen, verdeeld 
over zes woonlagen op betonnen kolom-
men. Tussen de kolommen bevinden zich de 
keuken, kantoren en de gemeenschappelijke 
ruimtes. Architect Bonnema heeft de woon-
lagen van dit verzorgingshuis bewust ‘op po-
ten’ gezet om visueel en constructief een dui-
delijke scheiding te bereiken tussen de twee 
eenheden waaruit het gebouw bestaat. Op het 
platte dak staat een opbouw met overstekend 
golvend dak, dat herinnert aan de voormalige 
zee. Haaks op het gebouw staat een entree-
gebouw van één bouwlaag met plat dak met 
daarin ook een recreatiezaal. Betonelementen 
en een sterk verticaal karakter verlenen De 
Golfslag een krachtig en solide voorkomen. 
In het ontwerp komt de invloed van de be-
roemde architect Le Corbusier duidelijk naar 
voren. 

Deel woningbouw Griffensteijn Zeist gered
Het Cuypersgenootschap, Bond Heemschut 
en diverse bewoners hebben zich sinds eind 
2017 ernstig zorgen gemaakt over de toe-
komst van de woningen aan de Cornelis 

Schel lingerlaan 25-79 en 62-108bis, Jacoba 
van Beierenlaan 2-36bis en de Ridderschaps-
laan 1-43 en 2-56 te Zeist. Deze panden, reeds 
in 1988 officieel aangewezen tot gemeen-
telijk monument, dreigden door  wo ning-
bouwcorporatie Woongoed te worden ver-
vangen door nieuwbouw. 

De woningen zijn typische voorbeelden 
van naoorlogs erfgoed. Het betreft zogenaam-
de On Site huizen en Aireywoningen. De Ai-
reywoningen, gebouwd volgens een Engels 
bouwsysteem, bezitten een dragende staal-
constructie die het mogelijk maakte om in 
korte tijd een groot aantal woningen te bou-
wen. Na de oorlog werd hiermee de woning-
nood bestreden. De On Site huizen, de  witte 
woningen met rode daken aan de Cornelis 
Schellingerlaan, zijn gebouwd met stamp-
betonnen wanden zonder staalconstructie. 
Ze hebben hoge trapportalen met opgaande 
raampartijen met karakteristieke horizontale 
en verticale accenten en zijn door dit uitzon-
derlijke ontwerp ook landelijk gezien uiterst 
zeldzaam. Deze  woningen zijn ontworpen 
door de gerenommeerde architect Jan Wils 
(1891-1972). 

In haar vergadering van 10 juli 2018 nam 
het College van Burgemeester en Wethou-
ders van Zeist op verzoek van de eigenaar 
het besluit om de panden af te voeren van 
de gemeentelijke monumentenlijst om sloop 
mogelijk te maken. Tegen dit besluit tekenden 
Heemschut en het Cuypersgenootschap be-
roep aan. Op 12 juli 2019 is dit beroep tijdens 
een zitting van de rechtbank Midden-Neder-
land behandeld. De rechtbank drong er toen 
op aan dat de betrokken partijen met elkaar 
in overleg zouden gaan om de mogelijkheid 
van een compromis te onderzoeken. 

In de afgelopen maanden vonden er meer-
dere besprekingen plaats tussen Woongoed en 
de erfgoedorganisaties. Het is uiteindelijk ge-
lukt om een werkbaar compromis te vinden, 
dat er uit bestaat dat alle On Site woningen en 
drie blokjes Aireywoningen behouden blij-
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De Sint-Josephkerk te Weert. Foto IJ.Th. Heins, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort. 

ven, die een duidelijk en stedenbouwkundig 
logisch geheel vormen en zo een goed beeld 
geven van de oorspronkelijke wijk. De overi-
ge Aireywoningen aan de Ridderschapslaan 
en de Jacoba van Beierenlaan kunnen dan 
gesloopt worden om ruimte te maken voor 
nieuwbouw, binnen de kaders die eerder door 
de monumentencommissie zijn opgesteld. In 
haar collegevergadering van 28 januari 2020 
heeft het college van B&W van Zeist haar be-
sluit uit juli 2018 ingetrokken en een nieuw 
besluit genomen in lijn met het compromis. 
De erfgoedorganisaties blijven betrokken bij 
de verdere uitwerking van de plannen.

Zorgen over de Josephkerk te Weert
Het bestuur van het  Cuypersgenootschap 
heeft met grote zorg kennisgenomen van 
de verkoop van de Sint-Josephkerk aan het 
Sint-Jozefskerkplein te Weert aan een pro-
jectontwikkelaar om daarin appartementen 
onder te brengen. Het Cuypersgenootschap 
vreest dat het unieke karakter van dit voor 
Weert belangrijke rijksmonument verloren 
zal gaan.

De Sint-Josephkerk is in 1939 gebouwd 
naar ontwerp van de bekende Limburgse ar-
chitect Alphons Boosten (1893-1951). In het 
gebouw vonden elementen uit de romaan-
se kerkbouw toepassing. Tegelijkertijd is het 
door haar strakke vormen en materiaalge-
bruik een typische interbellumkerk. Boosten 
heeft een kerk ontworpen met een sobere 
doch zeer monumentale uitstraling. Binnen 
zijn oeuvre is het één van de hoogtepunten. 
Ook is het gebouw door de omvang, markan-
te torens en ligging beeldbepalend voor de 
wijk. De aanwijzing tot rijksmonument was 
dan ook terecht.

Het Cuypersgenootschap begrijpt dat het 
gebouw niet langer kan dienen als kerk en 
dat een nieuwe bestemming gezocht moet 
worden. Daarbij zullen, zoals bij iedere her-
bestemming, ingrepen nodig zijn. De keuze 
voor appartementen leidt echter tot een aan-

zienlijke aantasting van de architectuur. Zo 
zal de zo belangrijke ruimtewerking in het 
interieur moeten verdwijnen om vloeropper-
vlak te kunnen realiseren en zullen forse in-
grepen in het dak en de gevels nodig zijn om 
voldoende licht in de woningen te krijgen. 
Hoewel er nog geen concreet plan is wijzen 
de eerste signalen in die richting. Zo is al aan-
gegeven dat de aanwezige glas-in-loodramen 
en het orgel moeten verdwijnen. 

Wij hebben alle betrokken partijen recent 
verzocht om te komen tot een herbestem-
ming die de aanwezige monumentale- en 
kunsthistorische waarden voldoende respec-
teert. Wij streven naar een plan waarin de ge-
vels, de ruimtewerking in het interieur en de 
aanwezige kunstwerken zoveel mogelijk be-
houden kunnen blijven. Het gebouw met haar 
unieke architectuur en geschiedenis dient het 
uitgangspunt te zijn voor de functie en inde-
ling van het gebouw. 
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In memoriam dr. ir. Hein Hoestra (1932-2019)

Op 23 mei 2019 is ons oud-bestuurslid Hein 
Hoestra op 87-jarige leeftijd overleden. Naast 
zijn activiteiten voor ROVER heeft hij voor 
het Cuypersgenootschap bijgedragen aan de 
redding van diverse stationsgebouwen en een 
deel van de Wilhelminamavo in Rhenen. 

Hein Hoestra voerde een strijd voor het 
behoud van stationsgebouwen in een tijd 
dat daar nog vrijwel geen instrumenten voor 
waren. Vanaf de zeventiger jaren was de NS 
systematisch bezig met het opschonen van 
complete lijnen. Dat betekende dat alle sta-
tions werden gesloopt en vervangen door 
eenvoudige glazen wachtlokalen met kaart-
jesautomaat buiten of slechts als halte werden 
aangegeven. In gunstige gevallen verrees er 
een sextant, het zeshoekige standaardstation 
van ir. Cees Douma, architect en later Hoofd 
Gebouwen van de NS. De vaak prachtige sta-
tions, die zo goed pasten in de landelijke of 
dorpse omgeving, moesten het veld ruimen. 
In die onverbiddelijke bezuinigingsstrijd van 
de NS tegen overbodige onderhoudskosten 
moest Hein de strijd ongelijke strijd aangaan 
met de genoemde Douma, die altijd vasthield 
aan sloop als het gebouw in de weg stond voor 
modernisering ervan, zoals het geval was in 
Hilversum, Amersfoort en Den Bosch. Zelfs 
als dat niet zo was, was Douma alleen bereid 
over behoud te praten als de betreffende ge-
meente het gebouw huurde en onderhield en 
dan doorverhuurde of zelf gebruikte. Andere 
oplossingen waren niet denkbaar.

Zelf mocht ik Hein rond 1985 ondersteu-
nen bij zijn strijd voor het behoud van de sta-
tions Hoogezand en Nieuw-Amsterdam. In 
de regel – en ook daar – hadden gemeenten 

geen enkele belangstelling voor stationsge-
bouwen, terwijl ze wel cruciaal waren voor 
de NS-oplossing. Kleine gemeenten hadden 
ook nog geen monumentenverordening, laat 
staan beleid. Om een gemeente mee te krijgen 
moest Hein dus eerst ter plaatse een solide 
huurder vinden om een gemeente te interes-
seren. Daarna moest de formele strijd tussen 
gemeente en NS worden overwonnen, omdat 
NS niet soepel was in zijn voorwaarden. De 
gesprekken tussen Hein en Douma in ‘het 
potlood’ in Utrecht verliepen daarom zelden 
soepel. Hein moest steeds uitstel vragen voor 
het afronden en Douma verleende dat maar 
mondjesmaat. Bij Hoogezand was het geduld 
op: het nog gave zogenaamde derde klasse 
station in vernieuwde stijl, dus met verschil-
lende en meer gedetailleerde omlijstingen, 
werd in 1989 gesloopt. Ondanks een meewer-
kende gemeente Emmen onderging station 
Nieuw-Amsterdam vijf jaar daarna hetzelfde 
lot. Het getuigt dus van het enorme doorzet-
tingsvermogen van Hein dat de stations Echt 
en Leerdam door verhuur zijn gered. Over 
station Kropswolde heeft de strijd zolang ge-
duurd dat in 2004 nog tot Rijkmonumenten 
kon worden aangewezen. 

Voor zijn verdiensten van ROVER, Cuy-
persgenootschap en andere organisaties is 
hij onderscheiden tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Hein was bestuurslid van 
1996 tot 2002. Ook daarna zijn de contac-
ten tussen Hein en het Cuypersgenootschap 
hecht gebleven. Hij laat bij ons een blijvende 
herinnering na.

Gert van Kleef
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Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum monument? // 

Gert van Kleef

Op 15 oktober heeft het Cuypersgenootschap 
de gemeente Renkum verzocht om de kerk 
van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming 
aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
De kerk is een belangrijk werk uit het oeuv-
re van Joseph (1861-1949) en Pierre Cuypers 
(1891-1982) en wordt met sluiting bedreigd. 
Hoewel de gemeente zich ook voorstander 
heeft getoond van behoud van het gebouw, is 
naar onze opvatting bescherming uitsluitend 
gewaarborgd door middel van een aanwijzing 
als beschermd monument.  Inmiddels heeft de 
monumentencommissie positief geadviseerd 
op ons verzoek.

Geschiedenis1

Omstreeks het jaar duizend was er sprake 
van een eerste kapel in Renkum, later het 
centrum van de middeleeuwse parochie. De-

De voorgevel. Foto André van Dijk.

ze kapel ging in de vijftiende eeuw deel uit-
maken van het klooster Onze Lieve Vrouw, 
die na de Reformatie in protestantse handen 
kwam. Dit betekende het einde van de paro-
chie. Een veertiende-eeuws Mariabeeld uit dit 
klooster bleef echter gespaard. Er bleef een 
katholieke gemeenschap bestaan. Renkum 
werd een bij-statie van Wageningen, een situ-
atie die tot 1875 zou bestaan.  In 1839 kwam 
naar ontwerp van architect W.J.J. Offenberg, 
en met subsidie van koning Willem I, een re-
presentatieve kerk in eclectische stijl tot stand 
aan de noordzijde van de Dorpsstraat. Deze 
werd toegewijd aan Maria-Tenhemelopne-
ming. Alfred Tepe breidde de kerk later uit 
met een nieuw priesterkoor. Na de benoe-
ming van pastoor U.J.H Wolters kregen de 
langer bestaande plannen voor een nieuwe 
kerk vaste vorm. In 1917 en in 1920 konden 
belendende percelen aangekocht worden en 
in laatstgenoemd jaar startte het ontwerp-
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proces. Pastoor Wolters vroeg aan niet nader 
aangeduide architecten prijsopgaven voor de 
bouw van een eenvoudige maar solide kerk. 
De beschikbare middelen bleken ontoerei-
kend en uiteindelijk gaf hij Joseph Cuypers de 
opdracht een voorlopig ontwerp te maken.2 
Nadat de bestektekeningen gereed waren be-
sloot men de plannen voorlopig stil te leggen 
om te wachten op de toen verwachte daling 
van de bouwkosten. Nadat die zover waren 
gedaald dat voor dezelfde middelen een voor 
wat betreft de architectuur kwalitatief betere 
kerk kon worden gebouwd werden de voor-
bereidingen in 1922 hervat en kon de bouw, 
na ingrijpende wijzigingen van het ontwerp, 
in 1923 worden afgerond. Op 11 september 
1923, juist een jaar na de eerste spade, con-
sacreerde mgr. Henricus van de Wetering de 
kerk. Na de inwijding van het nieuwe kerkhof 
kon de oude kerk worden gesloopt, waarvan 
de afkomende materialen al op voorhand 
voor fl.3.500 waren verkocht. 

Uit 1931 dateert een ontwerp voor uitbrei-
ding, dat niet is gerealiseerd, maar waarvan 
de tekeningen in het Cuypersarchief aanwe-
zig zijn.3 Door het achterwege blijven van de 
geplande uitbreiding van de kerk, staat deze 

Plattegrond van het uitgevoerde ontwerp. Het 
Nieuwe Instituut, Rotterdam.

De kerk uit 1839. Herkomst foto onbekend.
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nog altijd ver achter de rooilijn van de Dorps-
straat/Utrechtseweg. Tijdens de Slag om 
Arn hem werd ook Renkum zwaar getroffen 
door oorlogshandelingen. De pelgrimskerk 
liep aanzienlijke schade op aan voorgevel, in-
gangspartij, dak en gewelven, maar deze werd 
in de periode 1945-1950 volledig hersteld.  

Uit de afmetingen van de Mariakapel blijkt 
dat de verering voor deze heilige een belang-
rijke factor was in het ontwerp van de kerk. 
De verblijfplaats van het middeleeuwse de-
votiebeeld van Maria van Renkum, die na de 
Reformatie uit Renkum verdween, was in de 
bouwtijd bekend en men deed al pogingen 
het te verwerven. In 1905 was het verkocht 
aan kunstverzamelaar J.B. van Stolk in Huis 
ter Heide. Pas in 1928 keerde het terug naar 
Renkum. Hoewel er tijdens de bouw nog geen 
zekerheid was over het verkrijgen van het 
middeleeuwse beeld, werd er wel een grote 
Mariakapel in de plannen opgenomen. Om 
de verwachte grote aantallen pelgrims op te 
vangen kwam er achter de kerk een proces-
siepark. 

De ontwerpen
Uit maart en april 1920 dateren de eerste ont-
werpen van de kerk door Joseph Cuypers: 
een ingekleurde tekening van de achtergevel 
en plattegronden met ruimte voor 500 zit-
plaatsen. Aan de zijde van het rechthoekige 
priesterkoor reserveerde Cuypers een moge-
lijkheid tot uitbreiding van de kerk tot 900 
zitplaatsen. De beperkte financiële middelen 
en de hoge bouwkosten noopten het kerkbe-
stuur in te stemmen met een bescheiden ont-
werp. Na het nihil obstat van de aartsbisschop 
om een lening van fl.70.000 aan te gaan ging 
het kerkbestuur in mei akkoord met de plan-
nen. Later dat jaar bleek dat er grote prijsda-
lingen konden worden verwacht bij de bouw-
kosten, waardoor men besloot om die eerst 
af te wachten. Deze viel samen met de daling 
van de huizenprijzen en de grondkosten.

In de eerste maanden van 1922 waren de 
bouwkosten zodanig gedaald dat men besloot 

De westgevel met rechts de ingangspartij.Foto 
André van Dijk.
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de uitwerking van plannen weer op pakken. 
Joseph maakte een schets met een nieuwe 
plattegrond – vrijwel overeenkomend met die 
van de huidige kerk – en een voorgevel met 
toren. Het kerkbestuur besloot de kerk zo-
danig te situeren dat er links ruimte zou zijn 
voor de pastorie en rechts een verenigings-
gebouw. In overleg met Joseph Cuypers be-
paalde men ook geen publieke aanbesteding 
te houden, maar een inschrijving onder drie 
aannemers. De architect werkte verschillen-
de ontwerpvarianten uit, waarbij de toren al 
spoedig uit de plannen verdween en hij ruim-
te voor eventuele uitbreiding van de kerk aan 
de voorzijde situeerde. Het kenmerkende Ma-
ria-reliëf in de voorgevel verscheen in okto-
ber van 1922 in de ontwerpen; in november 
besloot het kerkbestuur definitief tot plaat-
sing ervan. De plaatsing van extra banken-
blokken in de toegevoegde transeptarmen, de 
ruimere opzet van priesterkoor en sacristie 
en het toepassen van stenen gewelven leid-
den slechts tot een toename van de bouw-
kosten met fl.20.000; het kerkbestuur kreeg 
toestemming om ook voor dit bedrag een le-

ning aan te gaan. Aannemer G. Nolten won 
de inschrijving, echter vanwege een extra post 
voor leien op het dak, met een bedrag van fl. 
97.650. Tijdens het ontwerpproces is Joseph 
steeds leidend geweest. Alle eerste schetsen 
zijn van zijn hand en hij onderhield ook de 
contacten met de pastoor en het kerkbestuur. 
Zijn zoon Pierre ondertekende vooral in de 
uitwerkingsfase, maar ook dan bracht zijn va-
der geregeld correcties aan. 

Tegelijk met de kerk is ook de pastorie ge-
bouwd, opgetrokken in traditionalistische 
vor  men met de in die tijd gebruikelijke zaal 
voor representatieve doeleinden. Pastorie 
en kerk hebben hun ingangen aan het kerk-
plein, maar zijn bouwkundig niet verbonden. 
Oorspron kelijk maakte van het complex ook 
nog drie scholen en Villa Lemgo deel uit. Wel 
resteren nog achter de kerk een processie-
park, waarvan de Mariakapel verloren is ge-
gaan, en een ruime voortuin.

Interieur van het schip. naar het westen. Foto André 
van Dijk.
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Plattegrond 
Vanwege de keuze voor het plaatsen van het 
front van de kerk aan de Utrechtseweg be-
hoorde oriëntatie niet tot de mogelijkheden. 
De lengteas van de kerk is licht naar het wes-
ten afwijkend noord-zuid. De kerk bestaat uit 
een schip van vier traveeën. Hierop sluit een 
altaarruimte aan, gevormd uit zeven zijden 
van een twaalfhoek en voorzien van een ver-
hoogde vloer. Het brede schip, dat voor alle 
bezoekers vrij zicht op het altaar biedt, wordt 
in de voorste twee traveeën geflankeerd door 
smalle zijbeuken, die alleen dienst doen als 
processiegangen en verkeersruimten; daar-
mee voldeed de plattegrond aan de eisen van 
de Liturgische Beweging, die vroeg om de ge-
lovigen zoveel mogelijk bij de liturgische han-
delingen te betrekken. In de volgende twee 
traveeën verbreden zij zich tot pseudo-tran-
septen, een bijzondere oplossing die de ruim-
te voor het koor tegelijkertijd in het halfduis-
ter hult én een centraliserende ruimtewerking 

lijkt te suggereren. Ter weerszijden van het 
priesterkoor zijn links een diepe Mariakapel 
en een gerfkamer en rechts een sacristie ge-
situeerd. De ingang aan de voorzijde bevindt 
zich in een iets smallere en lagere voorbouw, 
die ter linkerzijde geflankeerd wordt door een 
tweede ingangspartij, rechts door een acht-
hoekige doopkapel, thans Mariakapel.

Gevels
Het gebouw is geheel uit baksteen opgetrok-
ken, met daken die met leien gedekt zijn. 
Boven de viering is een dakruiter geplaatst. 
Boven het ingangsportaal bevindt zich een 
tweelicht met lancetvensters en in de topge-
vel een reliëf van Maria-Tenhemelopneming 
onder een afdakje. Kleine, hooggeplaatste 
zeshoekige vensters in de transeptgevels ver-
lenen deze een tamelijk gesloten karakter. De 
lichtbeuk is voorzien van eenvoudige drie-
lichten. De transeptarmen zijn, om de hoogte 
van de kap te beperken, uitgevoerd met twee 
gekoppelde traveeën, die elk eindigen in een 
lage topgevel. Zware steunberen verlenen de 
gevels van zijbeuken, lichtbeuk en transepten 

Interieur naar het koor. 
Foto auteur.
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een robuuste uitstraling en zorgen voor rit-
miek in de sobere gevels. De gevels zijn on-
gedecoreerd, behoudens enig siermetselwerk 
in de toppen en in de voorgevel. Het exterieur 
kenmerkt zich door een ingetogen expressio-
nistische vormentaal en is daarmee typerend 
voor de latere werken van Joseph, die de neo-
gotische vormentaal steeds meer verliet.

Interieur 
Het interieur is grotendeels uitgevoerd in 
schoon metselwerk onder gemetselde gewel-
ven met baksteendecoraties op de scheiding 
van gewelfvlakken. De muurvelden rondom 
de vensters zijn witgepleisterd. De gewelf-
vlakken zijn ribloos, uitgezonderd die in de 
concha. Het gebruik van lichtgele baksteen 
en witgepleisterde muurvlakken is typerend 
voor het werk van Joseph Cuypers. De mo-
numentale stenen gewelven lijken in tegen-
spraak met het karakter van een dorpskerk, 
maar zijn verklaarbaar uit de voorliefde van 
de architect voor stenen gewelven boven hou-
ten overkappingen.

Inventaris
De inventaris van de kerk was oorspronkelijk 
grotendeels uitgevoerd door het atelier Cuy-
pers en Co. naar ontwerpen van Joseph en 
Pierre Cuypers. Als gevolg van oorlogsschade 
en moderniseringen na de oorlog zijn onder 
andere beglazing, hoofdaltaar, preekstoel, 
communiebanken en orgel verloren gegaan of 
gewijzigd. Wel oorspronkelijk zijn de banken 
en de heiligenbeelden aan de pijlers van het 
schip en de triomfboog, waarvan de eerste 
uit de bouwtijd dateren en de laatste uit 1954. 
Omdat de beelden steeds bij Cuypers en Co. 
zijn besteld geven ze een zeldzaam compleet 
overzicht van de kunstproductie bij dit atelier 
van 1923 tot 1954. De consoles en baldakij-
nen van de beelden zijn grotendeels tijdens de 
bouw aangebracht. De kruiswegstaties zijn af-
komstig uit de oude kerk en vervaardigd door 
het atelier Hendrik van der Geld. Joseph Cuy-

pers heeft deze staties in het ontwerp van de 
wanden geïntegreerd, waarbij ze in verband 
zijn gebracht met de daarboven geplaatste 
vensters. Hoewel Joseph vaker het aanbren-
gen van staties in de ontwerpfase meenam, 
zoals bijvoorbeeld in de Sint Jacobskerk van 
Joseph Cuypers en Jan Stuyt, is deze volledig 
in de architectuur opgenomen oplossing zeld-
zaam. 

Het huidige hoofdaltaar uit 1967-1968 be-
staat uit een eenvoudige tombe van wit mar-
mer, dat het tabernakel uit 1923 draagt. De 
kandelaars zijn qua vorm zeer vergelijkbaar 
met die in de kerk Onze Lieve Vrouw Hemel-
vaart in Heemstede, eveneens van Joseph en 
Pierre Cuypers jr. en zijn waarschijnlijk even-
eens ontworpen en uitgevoerd door Cuypers 
en Co. De communiebanken en de preekstoel 
vielen ten offer aan de modernisering van het 
hoofdaltaar, maar van de laatste zijn de vier 
panelen met voorstellingen van de evangelis-

Beeld van Gerardus Majella. Foto auteur.
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ten herplaatst in de twee ambo’s bij het altaar.
Het oorspronkelijke Maria-altaar is vanwege 
het in 1928 geplaatste middeleeuwse beeld 
Maria van Renkum aangepast. Op de witmar-
meren tombe, ontworpen door Joseph Cuy-
pers, staat een eenvoudig tabernakel, dat als 
voetstuk dient voor het middeleeuwse beeld 
van Maria van Renkum.  

De huidige glas-in-loodramen zijn in de ja-
ren 1949-1950 aangebracht naar ontwerp van 
de ateliers Nispen tot Pannerden in Door-
werth en kwamen in de plaats van de ramen 
van het bekende atelier Nicolas in Roermond. 
Het orgel van de firma Verschueren, dat op 31 
maart 1950 in gebruik is genomen, heeft twee 
klavieren, 12 stemmen en 776 pijpen.

Tenslotte moeten ook een beeld van het 
Heilig Hart van Jezus, waarschijnlijk ouder 
dan de kerk, en het Jozefbeeld links van het 
altaar genoemd worden.

Waardering
Het katholieke complex van meer dan 5 ha, 
waartoe ook de begraafplaats met lijkenhuis-
je behoort, neemt een belangrijk positie in 
de ruimtelijke structuur van Renkum in. Het 
complex van kerk, pastorie en lijkenhuisje op 
de begraafplaats is vrijwel geheel in één keer 
ontworpen en op elkaar afgestemd en vormt 
een samenhangend ensemble. De kerk neemt 
in het oeuvre van circa 35 kerken van Joseph 
en Pierre Cuypers een unieke plaats in. Het 
is de enige kerk die opzettelijk is ontworpen 
op uitbreiding. Het kerkgebouw is sinds de 
bouw nauwelijks gewijzigd en de oorlogs-
schade is volledig hersteld. Wel is de inven-
taris gedeeltelijk vervangen. Bijzonder is de 
lange ontwerpgeschiedenis van de kerk, die 
uitzonderlijk is in het oeuvre van Joseph en 
Pierre Cuypers. Vanwege de in 1920-1922 op-
tredende daling van de bouwkosten werd Jo-
seph uitgedaagd in relatief korte tijd zijn ont-
werpen ingrijpend aan te passen. Meestal zijn 
aanpassingen het gevolg van bezuinigingen, 

De oostelijke zijbeuk. Foto auteur.
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maar in dit geval kon het ontwerp kwalitatief 
juist fors worden verbeterd. Joseph Cuypers 
liet in dit ontwerpproces zien hoe hij zonder 

problemen kon inspelen op gewijzigde om-
standigheden, door gebruik te maken van 
flexibel aan te passen plattegronden. 

Een bijzondere apotheek aan het Sarphatipark // 

David Mulder

Op 3 februari 2020 heeft het Cuyersgenoot-
schap, gesteund door Erfgoedvereniging 
Heemschut, de Stadsdeelcommissie Zuid in 
Amsterdam verzocht om de percelen Sar-
phatipark 103-105 aan te wijzen tot gemeen-
telijk monument. Reden voor de aanwijzing is 
de aanwezigheid van een bijzondere dubbele 
winkelpui.

Het betreft twee panden die deel uitmaken 
van het uit 1887 daterende blok Sar pha tipark 
103-107 van aannemer-bouwkundige-ma-
kelaar A. Lubbers, die in 1937 door aanne-
mingsbedrijf firma Z. Deenik en Zn. in sa-
menwerking met de firma Winkelman & Van 
der Bijl zijn verbouwd. Opdrachtgever was de 
apotheker J.M.P. Edel-Visser. Deenik was ver-
antwoordelijk voor de verbouwing en inrich-
ting van de apotheek, Winkelman verzorgde 
ontwerp en uitvoering van de pui. Deze is 
uitgevoerd in duurzame materialen: zwart sy-
eniet voor de plint, travertijn voor de puibe-
kleding en brons voor kozijnen en bekleding 
van de deuren. De pui is één van de nog wei-
nige bestaande puien die door de firma Win-
kelman zijn ontworpen en uitgevoerd. De 
pui is bovendien nog volledig gaaf bewaard 
gebleven, inclusief de bronzen lichtbak uit 
1937, waarvan alleen de decoratieve esculaap 
is verdwenen. Ook het opschrift ‘apotheek’ is 
verwijderd.

Firma Winkelman
De firma Winkelman & Van der Bijl, ‘Ate-
lier voor siersmeedwerk’, werd opgericht in 
1909 door H.J. Winkelman (1872-1947). Het 
bedrijf voerde siersmeedwerk uit naar ei-
gen ontwerp en naar ontwerp van anderen; 
Winkelman vervaardigde bijvoorbeeld het 
smeedwerk voor het Scheepvaarthuis op de 
Prins Hendrikkade (architecten: J.M. van der 
Mey, P. Kramer en M. de Klerk), de gebrand-
schilderde glas-in-loodramen van de Bethel-
kerk op het Zwanenplein (architect: A. Moen) 
en de nieuwe entree van de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten aan de Stadhouders-
kade. Het bedrijf maakte onder andere lam-
pen, haarden, glas-in-loodramen, hekwerken, 
klokken, gevelbeletteringen, et cetera. Van de 
circa twintig winkelpuien, die afgebeeld zijn 
op reclameprenten van de firma Winkelman 
(te zien op de Beeldbank van het Stadsar-
chief), zijn er nog slechts twee bewaard geble-
ven: Paleisstraat 17 – onlangs gerestaureerd 
– en Sarphatipark 103-105. Toevalligerwijs 
zijn beide genoemde puien ook naar eigen 
ontwerp uitgevoerd.

De pui
De afbeeldingen op de Beeldbank geven een 
goede indruk van de veelzijdigheid en de ho-
ge kwaliteit van het uitgevoerde werk, waar-

1 A.B. de Jong e.a. (red.), Katholiek Renkum- 
Heelsum door de eeuwen heen, 1975.
2 Parochie-archief OLV ten Hemelopneming in 
Renkum, notulenboek kerkbestuur 15-2-1917, 27-2-

Noten
1917 en memoriale 1920-1922, p. 155. Het archief 
bevat geen bouwdossier.
3 Het Nieuwe Instituut (HNI), Bureauarchief Cuy-
pers, CUBA t.554.



15

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap 2020-1

van helaas veel verdwenen is. De pui aan het 
Sarphatipark is een laat voorbeeld, deels al 
uitgevoerd in de vormentaal van de Nieuwe 
Zakelijkheid, passend bij het karakter van een 
moderne, efficiënt en hygiënisch opererende 
apotheek. Ook het interieur, dat helaas ver-
dwenen is, ademde deze sfeer. De apotheker 
was zo trots op de nieuw gerealiseerde ves-
tiging (de apotheek was eerder gevestigd op 
het adres Sarphatipark 93), dat daarvan een 
uitgebreid geïllustreerd verslag verscheen in 
het Pharmaceutisch Weekblad van 2 juli 1938 
en dat ook een overdruk van dat artikel ver-
spreid werd.

Bescherming
Op de Welstandsordekaarten van de gemeen-
te Amsterdam zijn de panden aangeduid 
met orde 3, met de extra aanduiding dat er 

sprake is van een winkelpui (‘P’). Naar onze 
mening zijn deze waardering en aanduiding 
onvoldoende om behoud van deze bijzonde-
re winkelpui in de toekomst te garanderen. 
Helaas is in de afgelopen jaren gebleken dat 
het instrumentarium van de welstandscriteria 
geen enkele waarborg biedt voor het behoud 
van dergelijke bijzondere puien. Zo verdwe-
nen recent diverse waardevolle exemplaren 
uit het Amsterdamse straatbeeld, waaronder 
Bosboom Toussaintstraat 34 (J. van Hasselt, 
1925), Ceintuurbaan 111 (F.J. de Gauw, 1933), 
Fer dinand Bolstraat 32 (Th. Lammers, 1929). 
Aan woonstraten wordt er vaak voor gekozen 
de winkelpuien te vervangen door reconstruc-
ties van de oorspronkelijke toestand als wo-
ning, zodat in theorie sprake is van herstel van 
het oorspronkelijke gevelbeeld. Om die reden 
wordt dit type wijziging door de Commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) vrijwel altijd 
goedgekeurd. Dat er historisch waardevolle 

De pui van Winkelman. Stadsarchief Amsterdam.
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Secretarieel jaarverslag Cuypersgenootschap 2018

uit te voeren waarin fondsen in kaart wor-
den gebracht. De analyse/projectplan om het 
Cuypersgenootschap toekomstbestendig te 
maken is op de ledenvergadering van 21 april 
2018 gepresenteerd en vastgesteld. Vervolgens 
zou er een klankbordgroep geformeerd wor-
den om na te denken over vervolgstappen en 
zou de fondsenwerving gestart worden om de 
beoogde doelen te realiseren. Over de verde-
re uitwerking van het projectplan ontstond 
een verschil van inzicht tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemers, waarna besloten is om 
de samenwerking op dit punt te beëindigen. 
Hierdoor is het bijeenroepen van de klank-
bordgroep blijven liggen. Een aantal zaken zal 
door het bestuur opgepakt moeten worden, 
waarbij het projectplan daarbij de basis zal 
vormen. 

Ledenadministratie
Op 31 december 2018 waren er 321 leden. 
Dat zijn twee leden meer dan op 31 december 
2017. De aanmelding van nieuwe leden com-
penseerde het aantal opzeggingen. Zorgelijk 
is het gegeven dat een groot aantal leden bij 
herhaling gemaand moeten worden vanwege 

Dit jaarverslag is een gecombineerd verslag 
over het jaar 2018 van de Vereniging en Stich-
ting Cuypersgenootschap. Zowel vereniging 
als stichting zijn twee afzonderlijke organen 
die gezien hun doelstelling en werkzaamhe-
den nauw met elkaar zijn verbonden. Beide 
organen hebben afzonderlijke statuten.

Ledenwerving/toekomst Cuypers-
genootschap
Naar aanleiding van een bijeenkomst “De 
kerk in het midden; Hoe je met verhalen 
kerkelijk erfgoed helpt” in de Sint Laurenti-
uskerk van Alkmaar op 12 mei 2016, zijn er 
contacten ontstaan met platform If then is 
now. De verwachting was dat zij ons konden 
helpen om via de sociale media ons leden-
aantal weer op peil te brengen. Op voorstel 
van ons erelid Bernadette van Hellenberg 
Hubar en Menno Heling van If then is now 
is in februari 2017 een bijeenkomst met het 
bestuur gehouden over de uitgangspunten 
gebruik internet en sociale media. Dit had 
als resultaat dat aan Bernadette en Menno 
opdracht is gegeven om een probleemanaly-
se ledenwerving met suggesties voor transitie 

bouwsubstantie verdwijnt wordt weliswaar 
erkend, maar omdat het welstandsbeleid voor -
schrijft dat gevelwijzigingen zich moeten voe-
gen in de karakteristiek van de betreffende ar  -
chitectuurperiode (dus in dit geval die van de 
negentiende-eeuwse wijken), kan behoud van 
de bestaande puien beleidsmatig niet afge-
dwongen worden. Voor niet-monumenten is 
bovendien geen sloopvergunning vereist voor 
(onderdelen) van de onderhavige panden.   

Door toepassing van verkeerde bouwma-
terialen, afwijkende detaillering en een ver-
keerd soort voeg is echter in alle gevallen 
sprake van een aantoonbare kwalitatieve ver-

slechtering van het gevel- en straatbeeld. Al-
leen een monumentenstatus biedt voldoende 
waarborgen voor een duurzame bescherming. 

Bronnen:
- Stadsarchief Amsterdam, Inventaris van 
het Archief van de N.V. Ateliers voor Kunst-
nijverheid Winkelman (toegangsnummer 
30489)
- Stadsarchief Amsterdam, Inventaris van het 
Archief van Zeeger Deenik & Zoon: bouw-
tekeningen (toegangsnummer 10072); ont-
werpdossier Sarphatipark 103-105.
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(zeer) late betaling van de contributie. De le-
denadministratie wordt verzorgd door Marc 
Stegeman. Hij maakt geen deel uit van het be-
stuur van vereniging en stichting. 
   
Bestuurssamenstelling
Op 31 december 2018 bestaan de besturen 
van de Vereniging Cuypersgenootschap en 
Stichting Cuypersgenootschap uit: prof. dr. 
Vladimir Stissi (voorzitter), Leo Dubbelaar 
(secretaris), drs. Jan Dekkers (penningmees-
ter), drs. David Mulder (voorzitter werkgroep 
Amsterdam, 2e secretaris en redacteur jaar-
boek/Cuypersbulletin) en mr. Marcel Richter.

Huisvesting secretariaat
In 2018 is het secretariaat van de vereniging 
en stichting gevestigd op het adres Alferbos 
246, 2715 TN Zoetermeer, het woonadres 
van de secretaris. Het postadres (postbus 575, 
6800 AN Arnhem) is vanwege de zeer hoge 
kosten per 1 april 2018 opgeheven. Het woon-
adres van de secretaris is dan ook het post-
adres van vereniging en stichting. Statutair 
is de vereniging het Cuypersgenootschap ge-
vestigd in Ohé en Laak, gemeente Maasgouw. 
De Stichting Cuypersgenootschap is statutair 
gevestigd in Linne, gemeente Maasgouw. 

Voorjaarsexcursie
Op 21 april 2018 werd de voorjaarsexcur-
sie gehouden in de gemeente Tilburg. Na de 
ontvangst met een welkomstwoord van wet-
houder Mario Jacobs in de voormalige Poly-
gonale loods van de voormalige Hoofdwerk-
plaats NS, volgde een rondleiding langs de 
Spoorzone, die sinds 2011 is herontwikkeld. 
Daarna rondleiding in het NS-station Tilburg 
van architect Koen van der Gaast, dat op dat 
moment in de laatste fase van een grootscha-
lige modernisering en restauratie zit. Daarna 
bezoek aan het herbestemde klooster Onze 
Lieve Vrouwe van Koningsoord te Berkel-En-
schot van architect J. van Dijk. In het restau-
rant van het klooster nuttigden wij de lunch 

en werd de Algemene Ledenvergadering ge-
hou den. Daarna volgde rondleiding in de Til-
bur g se Goirkekerk door Henriette Kolsteren, 
Joost van Hest en Bernadette van Hellenberg 
Hubar. De laatste bestemming voor deze ex-
cursie was een bezoek aan de campus van de 
Universiteit Tilburg van Jos. Bedaux, waar 
zijn zonen Frans en George Bedaux ons rond-
leidden, met als hoogtepunt het in de jaren 
1957-1962 gebouwde hoofdgebouw. Ondanks 
het volle programma was het een zeer ge-
slaagde excursie.  

Najaarsexcursie
Op 27 oktober 2018 werd de najaarsexcur-
sie gehouden in Leeuwarden. Deze excursie 
was een wandelexcursie door het centrum 
van Leeuwarden. We bezochten eerst de 
Sint Bonifatiuskerk van Pierre Cuypers uit 
1882-1884. De lunch met Algemene Leden-
vergadering werd gehouden in Grand-café 
De Walrus. Daarna werd gewandeld naar de 
voormalige strafgevangenis Blokhuispoort 
(rijksmonument) dat door BOEi is ontwik-
keld tot bedrijvencentrum en centrale bi-
bliotheek. De laatste bestemming was een 
wandeling door de Hollanderwijk. Inmiddels 
beschermd stadsgezicht werd de wijk in 1913-
1914 na plannen van W.C. de Groot aange-
legd. Door Tom Sandijck, bewoner van de 
wijk zijn we door de wijk rondgeleid waarbij 
zelfs zijn woonhuis kon worden bezocht. 

Ondanks het wisselvallige weer en voor de 
ouderen onder ons zware wandeltocht, was 
het een zeer geslaagde excursie. De excursie is 
door de secretaris georganiseerd. 

Excursie Werkgroep Amsterdam
Excursie op 29 maart naar basisschool De 
Henricus (R.K. St. Catharinaschool voor 
G.L.O.), Louis Naarstigstraat 1. De school 
van de architecten Evers en Sarlemijn is ver-
bouwd door architect Hans Berger van Berger 
Barnett Architecten, die ons rondleidde door 
het schoolgebouw. Jasmin Sporer heeft daar-
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na in situ toelichting gegeven op de renovatie 
van de Aireyblokken aan de Burgemeester De 
Vlugtlaan. 

Publicaties
In 2018 zijn vier Cuypersbulletins versche-
nen. De bulletins zullen t.z.t. worden ge-
plaatst op de nieuwe nog te ontwikkelen web-
site. Er is geen jaarboek verschenen. 

Algemene ledenvergaderingen
Op 21 april 2018 werd de Algemene Le-
denvergadering gehouden in Hemels eten 
en drinken, locatie souterrain van het vm. 
Klooster Koningsoord, Trappistinnentuin 76 
te Berkel-Enschot. In de vergadering werd 
o.m. de begroting 2018 en de jaarrekening 
2019 vastgesteld. Verder werd in de vergade-
ring een presentatie gehouden door Berna-
dette van Hellenberg Hubar en Menno Heling 
over het projectplan Toekomst en ledenwer-
ving Cuypersgenootschap. 

Op 27 oktober 2018 werd de Algemene 
Ledenvergadering gehouden in Grand-café 
De Walrus, Gouverneursplein 37 te Leeu-
warden. In de vergadering werd o.m. de be-
groting 2019 vastgesteld. Verder was er een 
terugkoppeling over het proces Toekomst en 
ledenwerving waarbij de opdrachten aan Ber-
nadette en Menno zijn beëindigd. 

Financiën
Voor het financieel jaarverslag 2018 wordt 
verwezen naar het verslag van de penning-
meester, dat op de nog te ontwikkelen nieuwe 
website wordt geplaatst.

Website/sociale media
Een groot aantal gegevens op de website zijn 
verouderd en een aantal zaken ontbreken 
nog. Door gebrek aan mankracht is in 2018 
nog geen begin gemaakt aan de aangekondig-
de actualisering van de site. Verder wordt nog 
nagedacht over de inzet van de sociale media. 
Er is wel een aparte twitteraccount “Cuypers-

genoten”, waar korte tweets worden geplaatst. 
Helaas verlopen de contacten met onze huidi-
ge webmaster zeer moeizaam. Af en toe valt 
de site uit. Halverwege 2019 is de site door 
onbekende oorzaak uit de lucht gegaan. Er 
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een 
nieuwe geactualiseerde website.

Deelname in werk- klankbordgroepen
In het verenigingsjaar heeft het genootschap 
deelgenomen in gemeentelijke werk- en 
klankbordgroepen en commissies voor bij-
voorbeeld uitbreiding van gemeentelijke mo-
numentenlijsten, monumenten- c.q. erfgoed-
beleid. In de gemeenten Amsterdam, Gooise 
Meren, Hilversum, Hollands Kroon, Alphen 
aan den Rijn, Katwijk, Leiden, Wassenaar, 
Voorschoten, Rotterdam, Tilburg, Meppel, 
Almelo en Zutphen zijn door het Cuypers-
genootschap vertegenwoordigers namens het 
bestuur afgevaardigd. 

Behoudsacties
De meeste behoudsacties zijn georganiseerd 
in samenwerking met diverse lokale be-
houdsorganisaties en erfgoedvereniging Bond 
Heemschut. Een jaaroverzicht van de acties 
staan aangegeven op een aparte bijlage, die op 
de website wordt geplaatst als onderdeel van 
het verslag. Op de nog te ontwikkelen nieuwe 
website staat een compleet overzicht van de 
lopende behoudsacties. 

De behoudsacties elders in het land, met uit-
zondering van de gemeente Alphen aan den 
Rijn, worden geleid en gecoördineerd door de 
secretaris, bijgestaan door actief vrijwilliger 
Norman Vervat. Dankzij de inzet van Nor-
man kunnen we een groot aantal behoudsac-
ties voor bedreigd erfgoed oppakken. 

De behoudsacties in Amsterdam en direc-
te omgeving worden geleid door een actie-
ve werkgroep die door een aparte voorzitter 
(David Mulder) wordt gecoördineerd. Het 
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bestuur blijft verantwoordelijk voor de activi-
teiten van de werkgroep. De meeste acties zijn 
in eerdere jaren gestart en in 2018 voortgezet 
of afgerond, te weten:
• bezwaarschrift ingediend tegen verleende 
omgevingsvergunning voor verbouwing pan-
den van architect Deenik, Eerste Jacob van 
Campenstraat 60-64 (bezwaar ongegrond 
verklaard).
• aanvraag gemeentelijke monumentensta-
tus bedrijfsverzamelgebouw Van Hallstraat 
286/288/Donker Curtiusstraat 1-17, architec-
ten AeG. en J.D. Postma (afgewezen).
• voor 15 panden in stadsdeel Zuid en 1 pand 
in Stadsdeel Oud-West is vanwege de waar-
devolle interieurensembles de gemeentelijke 
monumentenstatus aangevraagd (in behan-
deling).
• Van Eeghenstraat 104: bezwaarschrift in-
gediend tegen onderkelderen pand inclusief 
tuin (ingetrokken na intrekken bouwplan).
• Plan Van Gool (Het Hoogt, Het Laagt, Het 
Breed: ingebreke stelling en formele klacht bij 
ombudsman wegens uitblijven besluit (klacht 
afgehandeld en dwangsom uitbetaald, besluit 
nog immer uitgebleven).
• bezwaarschrift tegen verleende omgevings-
vergunning voor verbouwen Huis van Bewa-
ring II tot British School of Amsterdam (be-
zwaar ongegrond verklaard).

Opgestarte behoudsacties
In 2018 zijn de volgende behoudsacties opge-
start voor de volgende panden: 
• Gemeente Winsum voor Station en koffie-
huis Baflo, Geref. kerk Ezinge en Bungalows 
Borgweg Winsum. Door gem. herindeling 
per 1 januari 2019 waarbij de gemeente Win-
sum is opgeheven, heeft de aanvraag vertra-
ging opgelopen. 
• Bungalowpark Het Teesinkbos te Boekelo 
(wordt beschermd dorpsgezicht).
• Verenigingsgebouw voor de Hersteld Apos-
to lische gemeenschap te Enschede (inmiddels 
voorbeschermd).

• Textielfabriek BATO/NRO-locatie te En-
schede (inmiddels gesloopt).
• Woonwijk De Nijverheid, Krabbenbosplein 
te Hengelo (Ov.).
• Wederopbouwwoningen Doelenstraat te 
Huissen (bescherming afgewezen).
• Behoud originele aanbouw achterzijde Con-
certgebouw De Vereeniging te Nijmegen (af-
gewezen).
• Afvoer van ruïne afgebrande hoofdgebouw 
Sanatorium Erica te Nunspeet van de ge-
meentelijke monumentenlijst. (bezwaar afge-
wezen: ruïne inmiddels gesloopt).
• Bescherming wederopbouwinterieur Grote 
Kerk te Wageningen (gehonoreerd).
• Bescherming kleurenplan Regenboogbuurt 
te Almere (gehonoreerd).
• Bescherming Kerkelijk complex De Voorhof 
te Biddinghuizen (afgewezen).
• Nieuwbouw Universiteitsmuseum Utrecht 
van Koen van Velsen (wordt gehonoreerd).
• Herstel door brand beschadigde Urbanus-
kerk van Bovenkerk (Amstelveen).
• Ateliergebouw Klooster De Stad Gods te 
Hilversum.
• Boerderij Landgoed Gooilust te Hilversum 
(gehonoreerd).
• Kringenwoningen Verhulstlaan/Amers-
foortseweg te Bussum van K.P.C. De Bazel 
(ge deeltelijk gehonoreerd).
• Moeder van de Verlosserkerk/Mater Salva-
toris te Haarlem-Schalkwijk (imiddels voor-
beschermd).
• Beroep rechtbank tegen uitblijven besluit-
vorming gemeente Hollands Kroon op mo-
numentenaanvraag 4 panden (gehonoreerd).
• 21 af te voeren provinciale monumenten in 
de gemeente Medemblik (gehonoreerd).
• Zienswijze tegen aanpassing Erfgoedveror-
dening Alphen aan den Rijn (niet gehono-
reerd).
• Faculteit EWI/Gebouw Elektrotechniek 
TH-  Delft (er zijn plannen tot sloop van het 
ge meentelijk monument).
• Voorgenomen veiling van originele interi-
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eurstukken Vredepaleis Den Haag (veiling 
afgeblazen).
• Zienswijze tegen sloop/aantasting rijksmo-
nument Plein 1813 te Den Haag tot bestem-
ming Ambassade van Israël (Israël heeft de 
plannen tot aankoop van het pand afgebla-
zen).
• Zienswijze tegen verbouwing Berlagehuis/
De Nederlanden van 1845 te Den Haag (plan-
nen tot verbouwing zijn ingetrokken).
• Bescherming blok sociale woningbouw 
Persoonshaven Rotterdam (afgewezen; blok 
wordt gesloopt).
• Vuurtoren Maasvlakte Rotterdam uit 1973-
1974 (inmiddels voorbeschermd).
• Bescherming twee ertskranen (top 100 we-
deropbouwmonumenten) in Vulcaanhaven te 
Vlaardingen (afgewezen; geen geld voor ver-
plaatsing; inmiddels gesloopt).
• Villa’s NIAS-terrein te Wassenaar-Rijksdorp.
• Bezuinigingen op het erfgoedbeleid in Was-
senaar.
• Onderdelen Huize Sint Catharina (Katrien-
tje) te Bergen op Zoom.

• Hoofdgebouw en gebouw ’t Juweeltje van 
Sanatorium Zonlichtheide te Gennep.
• Beroep Rechtbank tegen uitblijven besluit-
vorming monumentenaanvragen Heerlen 
(niet gehonoreerd).

Ingebrekestellingen/heffen dwangsommen 
bij niet tijdig beslissen. 
Per 1 oktober 2009 is er een paragraaf opge-
nomen in de Algemene Wet Bestuursrecht 
waardoor het mogelijk is voor belanghebben-
den om bij niet-tijdig beslissen, een bestuurs-
orgaan in gebreke te stellen en uiteindelijk 
een dwangsom van maximaal € 1260,-- te 
kunnen verbeuren. 

In 2018 zijn twee gemeenten in gebreke ge-
steld. Er zijn geen dwangsommen verbeurd 
verklaard. Twee gemeenten hebben inmiddels 
de maximale dwangsom uitgekeerd uit een 
ingebrekestelling die in 2017 is opgelegd. 

Zoetermeer, 3 november 2019. 
Leo Dubbelaar, secretaris

Boekaankondigingen

Kerken bouwen langs Maas en Rijn 
na 1945, Antoine Jacobs (red.)
Graag brengen wij de publicatie ‘Kerken 
bouwen langs Maas en Rijn na 1945’ onder 
uw aandacht. De publicatie is een co-pro-
ductie van het KADOC (Documenta-
tie- en Onderzoekscentrum voor Religie, 
Cultuur en Samenleving), het Limburgs 
Geschied- en Oudheidkundig Genoot-
schap (LGOG) en het Cuypersgenoot-
schap. Vertrekpunt voor het boek was een 
jaren geleden door het Cuypersgenoot-
schap, KADOC en LGOG georganiseerd 
symposium over wederopbouwkerken. 
De auteurs van de op Nederlands Limburg 
betrekking hebbende hoofdstukken zijn 
zonder uitzondering leden van ons ge-

nootschap. De uitgave is grotendeels door het 
Cuypersgenootschap bekostigd en past in het 
beleid om meer aandacht te besteden aan de 
wederopbouw.

Geschiedenis van de naoorlogse kerkbouw in 
Nederland, België en Duitsland
De laatste bloeiperiode van de kerkbouw in 
Noordwest-Europa voltrok zich in de eerste 
decennia na de Tweede Wereldoorlog. Ener-
zijds moest de oorlogsschade worden gerepa-
reerd, anderzijds zette de bevolkingsgroei aan 
tot de uitbreiding van dorpen en steden. Af-
hankelijk van de aanwezige religieuze deno-
minatie(s) werden nieuwbouwwijken voor-
zien van één of meerdere kerkgebouwen. De 
spectaculaire opleving in de kerkbouw hield 
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Publicaties Bonifatiuskerk 
Leeuwarden 

aan tot het midden van de jaren zestig toen 
toenemende ontkerkelijking en afnemend 
kerkbezoek zich stevig lieten voelen. Die stag-
natie werd gevolgd door herbestemming van 
kerkgebouwen en zelfs afbraak.

Kerken bouwen langs Maas en Rijn na 1945 
zoomt in op deze problematiek in Nederland, 
België en Duitsland, met bijzondere aandacht 
voor de beide Limburgen en de regio’s rond 
Aken, Keulen en Düsseldorf, die van oudsher 
culturele banden hadden. Naast de nieuw-
bouw van kerken en hun lokale inplanting 
komen ook de religieus-maatschappelijke en 
de liturgische evolutie na Vaticanum II aan 
bod. De overzichtsartikelen worden afgewis-
seld met casestudy’s, zowel van kerkgebou-
wen als architecten.

ISBN 978-94-6270-220-2
384 pagina’s
EUR 49,90 Te bestellen via www.lup.be of de boekhandel

Recent heeft de Stichting Bonifatiustoren, als 
eigenaar van het Bonifatiuscomplex in Leeu-
warden, twee nieuwe boekjes over de Bonifa-
tiuskerk van architect P.J.H. Cuypers uitgege-
ven.
 
- Er is een herziene tweede druk verschenen 
van de totale beschrijving van de Cuypers-
kerk. In deze publicatie zijn naast enkele 
tekstcorrecties aanvullingen en nieuwe foto’s 
opgenomen. Het formaat is 17x24 cm en het 
telt 70 pagina’s. De prijs is € 10,00 excl. ver-
zendkosten.
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Cuypers’ woonkamer komt terug in het Cuypershuis
Crowdfundingsactie rondom het gedecoreerde plafond van Cuypers geslaagd

Door een geslaagde crowdfunding zal het ge-
polychromeerde plafond, zoals dat in opdracht 
van Pierre Cuypers en zijn vrouw Antoinette 
Alberdingk Thijm werd uitgevoerd, weer in 
volle glorie te zien zijn in het Cuypershuis. In 
totaal werd er binnen 6 weken een bedrag van 
€ 17.510 geschonken door 108 donateurs. 

Cuypers heeft voor zijn huwelijk met Antoi-
nette in 1859 het woonhuis opnieuw laten 
stofferen en inrichten. In het oorspronkelijk 
ontwerp van zijn woonkamer is een prachtig 
beschilderd plafond opgenomen waarin de 
monogrammen PC en AT zijn verwerkt. Kel-
tische en middeleeuwse motieven sieren het 
ontwerp van de decoraties.

Het Cuypershuis in Roermond is in okto-
ber 2019 gestart met de reconstructie van het 
plafond. Tijdens het proces zijn er een aantal 
belangrijke stappen gezet; zoals de sloop van 
het huidige verlaagde plafond, aanpassen 
van bestaande leidingen brandbeveiliging en 
elektriciteit, het aanbrengen van het stucwerk 

en de sierlijst én de uiteindelijke schildering 
met behulp van sjablonen. De oplevering 
wordt verwacht eind februari 2020. Het pro-
ces is voor bezoekers te volgen via een speci-
aal kijkvenster in de vaste presentatie van het 
Cuypershuis.

Claudia Junge van Stichting Restauratie 
Atelier Limburg, ook verantwoordelijk voor 
de schilderingen in het Rijksmuseum, deed 
onderzoek naar de gebruikte kleuren. De 
uiteindelijke reconstructie van het plafond 
wordt gedaan door studenten van de oplei-
ding ‘Decoratie- en restauratieschilder’ van 
SintLucas in Boxtel. Door deze samenwer-
king wordt ook de kennis over Cuypers’ de-
coraties overgedragen op de nieuwe generatie 
restauratoren. De reconstructie gaat in totaal 
€ 40.000 kosten. 

Het juiste moment
Het Cuypershuis vernieuwt in 2020 de vaste 
presentatie. In deze nieuwe permanente mu-
seale opstelling moet Cuypers’ bevlogenheid 

Het andere boekwerkje beschrijft alle 34 ge-
brandschilderde ramen door het atelier van 
Frans Nicolas en Zonen en door Frits Geuer 
in de St. Bonifatiuskerk. Het formaat is 12x17 
cm en het telt 44 pagina’s. Hiervan is de prijs 
€ 6,00 excl. verzendkosten.

Bestellingen zijn mogelijk via de website 
www.stichtingbonifatiustoren.nl met het 
e-mail adres:
akdamstra@stichtingbonifatiustoren.nl
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Save the date: voorjaarsexcursie en ALV

Op zaterdag 25 april 2020 vinden de voorjaarsexcursie en Algemene Ledenvergadering van het 
Cuypersgenootschap plaats in Nijmegen. 
Programma excursie (onder voorbehoud):
Aanvang: 10.30 op Station Nijmegen NS. Vervolgens per bus naar o.a. het Canisiuscollege en 
het Berchmanianum voor lunch, ALV en rondleiding. Na dit programmaonderdeel per bus 
terug naar de binnenstad, alwaar rondleiding langs enkele bijzondere Wederopbouwpanden 
en bezoek aan de Stadsschouwburg. Einde: ca. 17.30. Het definitieve programma wordt z.s.m. 
bekendgemaakt.
Agenda Algemene Ledenvergadering van het Cuypersgenootschap:
Locatie Berchmanianum, Houtlaan 4, 6525 XZ Nijmegen, aanvang 12.45 uur
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de vergadering d.d. 13 april 2019 te Amersfoort
4. Vaststelling begroting 2020
5. Vaststelling jaarrekening 2019 en verslag kascommissie 2019
6.  Verkiezing kascommissie 2020
7.  Jaarverslag 2019
8.  Toekomst en ledenwerving Cuypersgenootschap
9.  Presentatie nieuwe website (onder voorbehoud) en huisstijl
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

De bijbehorende stukken worden na aanmelding per mail nagezonden en bij de vergadering 
uitgedeeld.
Prof.dr. V.V. Stissi, voorzitter
L.W. Dubbelaar, secretaris
Aanmelden bij penningmeester J.G.W.R. Dekkers, jgwrdekkers@outlook.com of L.W. Dubbe-
laar, Alferbos 246, 2715 TN Zoetermeer.

zijn weerklank vinden: Cuypers moet je voe-
len en beleven waar je ook bent in ‘zijn’ huis. 
Voor het museum is deze inrichting hét mo-
ment om ook de voormalige woonkamer van 
de familie Cuypers weer in sfeer en beleving 
te herstellen.

Cuypershuis
Het Cuypershuis is een museum gevestigd 
in het woonhuis en werkplaats van architect 
Pierre Cuypers (1827 – 1921). In 1853 bouw-

de hij dit pand in Roermond. Het was de start 
van een turbulente carrière die hem nationaal 
en internationaal naam zou geven. Cuypers is 
tegenwoordig bekend als dé architect van het 
Rijksmuseum en het Centraal Station in Am-
sterdam, vele kerken en het prachtige Kasteel 
De Haar. Het gebouw van het Cuypershuis is 
uniek in Nederland.

Wij zijn gevestigd op de Pierre Cuypers-
straat 1 in Roermond, 
www.cuypershuisroermond.nl 
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