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Cuypersgenootschap 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vereniging en stichting tot behoud van negentiende- en 
twintigste-eeuws cultuurgoed in Nederland 

______      
                                                                                  

Secretarieel jaarverslag Cuypersgenootschap 2015 
 

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

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

 
Ledenadministratie  
Op 31 december 2015 waren er statutair 324 leden ingeschreven. Op 31 december 2014 waren er 
341 leden. De ledendaling blijft een zorgelijke ontwikkeling. De aanmelding van nieuwe leden 
compenseert niet de al jaren ingezette daling van het ledenaantal. Daarnaast zijn nog een groot 
aantal leden die hun contributie nog niet tijdig hebben voldaan. Per 1 januari 2016 waren er statutair 
311 leden ingeschreven. 
    
Bestuurssamenstelling 
Op 31 december 2015 bestaat het bestuur van de Vereniging Cuypersgenootschap en Stichting 
Cuypersgenootschap uit: prof. dr. Vladimir Stissi (voorzitter), Leo Dubbelaar (secretaris), drs. Jan 
Dekkers (penningmeester), David Mulder (voorzitter werkgroep Amsterdam, 2e secretaris en 
redacteur jaarboek) en mr. Marcel Richter. 
 
Herman Wesselink heeft tot 1 januari 2016 het redacteurschap van het Cuypersbulletin vervuld en 
aangegeven dat hij in verband met zijn promotie het redacteurschap niet meer kan combineren. Zijn 
werkzaamheden zijn overgenomen door David Mulder.  De ledenadministratie wordt gedaan door 
Marc Stegeman. De heren Wesselink en Stegeman maken geen deel uit van het bestuur van 
vereniging en stichting.  
 
Het bestuurslidmaatschap wordt door de bestuursleden gecombineerd met hun dagelijkse drukke 
werkzaamheden wat soms niet eenvoudig is en veel tijd vraagt. We hopen dat u daarvoor begrip 
toont en dat sommige zaken noodgedwongen niet vlekkeloos gaan zoals het eigenlijk zal moeten 
gebeuren. Uitbreiding van het bestuur of hulp aan activiteiten door leden wordt zeer op prijs gesteld. 
 
De behoudsacties in Amsterdam en directe omgeving worden geleid door een actieve werkgroep die 
door een aparte voorzitter (David Mulder) en secretaris (Edzard Lisser) wordt gecoördineerd. Het 
bestuur blijft verantwoordelijk voor de activiteiten van de werkgroep.  
 
De behoudsacties elders in het land worden geleid en gecoördineerd door de secretaris, bijgestaan 
door actief vrijwilliger Norman Vervat. Dankzij de inzet van Norman kunnen we een groot aantal 
behoudsacties voor bedreigd erfgoed oppakken.  
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Huisvesting secretariaat 
In 2015 is het secretariaat van de vereniging en stichting gevestigd in Zoetermeer, het woonadres 
van de secretaris. Het postadres (postbus 575, 6800 AN Arnhem) blijft ondanks de zeer hoge kosten 
gehandhaafd om verwarring in de adressering te voorkomen. Statutair is de vereniging het 
Cuypersgenootschap gevestigd in Ohé en Laak, gemeente Maasgouw. De Stichting 
Cuypersgenootschap is statutair gevestigd in Linne, gemeente Maasgouw.  
 
Excursies en lezingen 
Op 6 juni 2015 werd de voorjaarsexcursie gehouden in Wassenaar en Katwijk. Vanaf station Den 
Haag CS werd onder begeleiding van de secretaris een bezoek gebracht aan de Goede Herderkerk in 
Wassenaar-Zuid uit 1931-1932 van architect Jan van de Laan. Vervolgens ging de tocht langs een 
aantal villaparken van Wassenaar en is er een stop gemaakt bij de barakken van het vm. Vliegveld 
Valkenburg dat in de oorlogsjaren door de Duitse bezetter is gebouwd. Het Cuypersgenootschap 
heeft met succes kunnen bewerkstelligen dat het complex gemeentelijk is beschermd en onderdelen 
van de Atlantikwall zijn gepromoveerd tot rijksmonument. Op dit moment wordt gekeken naar de 
toekomst en bestemming van het complex. Lunch en de Algemene Ledenvergadering werden 
gehouden in Hotel Savoy, voorheen Villa Allegonda in Katwijk aan Zee dat door J.J.P. Oud is 
getransformeerd en op dit moment haar oorspronkelijke functie en uiterlijk van Oud weer 
terugkrijgt.  
In de middag werd een bezoek gebracht aan het raadhuis van Katwijk uit 1931-1932 en de Herv. 
Nieuwe Kerk van Katwijk aan Zee uit 1885-1887 van architect H.J. Jesse. De rondleidingen in het 
raadhuis en Nieuwe Kerk werden door de secretaris gehouden. 
 
Op 17 mei 2015 heeft de Werkgroep Amsterdam een wandeling georganiseerd door de 
Staatsliedenbuurt.  
 
Najaarsexcursie 
Op 24 oktober  2015 werd de najaarsexcursie gehouden in de Gelderse Achterhoek. Vanaf het 
station van Doetinchem ging de tocht naar de Sint Walburgiskerk van Netterden. Cuypers heeft de 
gotische kerk in 1876 getransformeerd en verzorgde ook de aankleding van het interieur dat gaaf is 
behouden en onlangs vakkundig is gerestaureerd. We zijn geconfronteerd met de problematiek van 
de komende sluiting als kerk en het toekomstig gebruik door een enthousiaste dorpsgemeenschap. 
Vervolgens ging de tocht naar het complex van de voormalige ijzergieterij DRU in Ulft, één van de 
oudste industriële complexen in Nederland dat nu een waardige herbestemming tot cultuurfabriek 
heeft. Lunch en Algemene Ledenvergadering zijn daar gehouden.  
In de middag werd een bezoek gebracht aan de in 1933 aangelegde Strandbad bij Winterswijk dat 
onlangs als rijksmonument is aangewezen en vakkundig is gerestaureerd zodat dit unieke monument 
behouden blijft en nog steeds fungeert als openluchtzwembad. Aan het eind van de middag besloten 
we onze excursie met een bezoek aan de Sint Werenfriduskerk van Zieuwent, de kathedraal van de 
Achterhoek uit 1898-1899 van architect J.W. Boerbooms.  
Dank aan Herman Wesselink voor het organiseren van de geslaagde excursie in zijn Achterhoek. 
 
Er zijn in het verslagjaar geen lezingen georganiseerd. 
 
Publicaties 
In het verslagjaar zijn vier Cuypersbulletins verschenen met dank aan redacteur Herman Wesselink. 
De bulletins zijn geplaatst op de website.  
 
Najaar 2014 verscheen het langverwachte jaarboek met als titel “Een huis voor de geest” en bevat 
studies over kerkbouw in de negentiende en twintigste eeuw. Bijdragen zijn geleverd door Wilfred 
van Leeuwen, Wies van Leeuwen, Guido Hoogewoud, Coert Peter Krabbe, Hugo Landheer, Thomas 
von der Dunk, David Mulder en Vincent van Rossum.  
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Er is een ontwikkeling voor het reeds aangekondigde en langverwachte uitgave van de door de 
secretaris vervaardigde DVD “3500 Katholieke Parochiekerken in Nederland 1853-1995” over de 
rooms- katholieke kerkbouw in Nederland. Medio 2015 is dan ook besloten om samen te werken 
met BOEi die de site “www.Reliwiki.nl” in eigendom heeft. Door ontwikkelingen is uitgifte van een 
DVD inmiddels achterhaald en de informatie over de kerken is beter toegankelijk door een goede 
website die overzichtelijk is en aangevuld kan worden. Bovendien staan al veel foto’s van de kerken 
op Reliwiki. 
 
Algemene ledenvergaderingen 
Op 6 juni 2015 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in Hotel Savoy, Boulevard 1 te 
Katwijk aan Zee. In de vergadering werd o.m. de jaarrekening 2014 vastgesteld. 
 
Op 24 oktober 2015 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in DRU Cultuurfabriek, 
Hutteweg 24 te Ulft. In de vergadering werd o.m. de begroting 2015 vastgesteld. 
 
Financiën 
Voor het financieel jaarverslag 2015 wordt verwezen naar het verslag van de penningmeester, dat op 
de website is geplaatst. 
 
Website/sociale media 
Een groot aantal gegevens op de website zijn verouderd en een aantal zaken ontbreken nog. Door 
gebrek aan mankracht is er nog geen begin gemaakt aan de aangekondigde actualisering van de site. 
Verder wordt nog nagedacht over de inzet van de sociale media. Er is wel een aparte twitteraccount 
“Cuypersgenoten”, waar korte tweets worden geplaatst.  
 
Deelname in werk- klankbordgroepen 
In het verenigingsjaar heeft het genootschap deelgenomen in gemeentelijke werk- en 
klankbordgroepen en commissies voor bijvoorbeeld uitbreiding van gemeentelijke 
monumentenlijsten, monumenten- c.q. erfgoedbeleid. In de gemeenten Amsterdam,  Hilversum, 
Bloemendaal, Alphen aan den Rijn, Katwijk, Wassenaar, Voorschoten, Tilburg, Valkenburg a/d. 
Geul, Landgraaf en Eijsden-Margraten zijn door het Cuypersgenootschap vertegenwoordigers 
namens het bestuur afgevaardigd.  
 
Behoudsacties 
De meeste behoudsacties zijn georganiseerd in samenwerking met diverse lokale 
behoudsorganisaties en erfgoedvereniging Bond Heemschut. Een overzicht  en beschrijving van de 
acties staan aangegeven op een aparte bijlage als onderdeel van het verslag. Op de website staat een 
compleet overzicht van de lopende behoudsacties.  
Dieptepunten zijn onder meer de sloop  in 2015 van het St. Ludwig-complex in Vlodrop waarbij een 
einde is gekomen aan de langstlopende behoudsactie dat in 1997 begon en juridisch in 2014 is 
beëindigd. Ook werd in 2015 de Goddelijke Voorzienigheidskerk in Vlijmen gesloopt na een 
mislukte behoudsactie. In Moerdijk was het niet gelukt om op een korte termijn een investeerder te 
vinden die de Stephanuskerk van Moerdijk wil gaan exploiteren zodat het lot van de kerk in handen 
blijft van kerkbestuur en gemeente die aansturen op sloop van de kerk.  
Hoogtepunten zijn onder meer dat het voormalige stadhuis van Almelo en het Zuiderziekenhuis van 
Rotterdam van sloop zijn gered, een aantal panden zijn beschermd als monument en dat het 
erfgoedbeleid van Alphen aan den Rijn, Wassenaar en Sluis in positieve zin is bijgesteld. 
De ontkerkelijking in Nederland is inmiddels een bekend gegeven. Ook in 2015 hebben een groot 
aantal monumentale kerkgebouwen hun oorspronkelijke functie verloren. Inzet is overleg met onder 
andere bisdommen, kerkbesturen, gemeentebesturen, Rijksdienst en plaatselijke en landelijke 
behoudsorganisaties om te komen tot behoud en een goede bestemming van het religieus erfgoed.  
 
Zoetermeer, 8 september 2016.  Leo Dubbelaar, secretaris 


