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Cuypersgenootschap 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

______      
                                                                                  

Secretarieel jaarverslag Cuypersgenootschap 2018 
 

Dit jaarverslag is een gecombineerd verslag over het jaar 2018 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. 

 
Ledenwerving/toekomst Cuypersgenootschap 
Naar aanleiding van een bijeenkomst “De kerk in het midden; Hoe je met verhalen kerkelijk erfgoed 
helpt”in de Sint Laurentiuskerk 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 
ledenaantal 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 heeft geresulteerd dat aan Bernadette en 
Menno opdracht is gegeven om een probleemanalyse ledenwerving met suggesties voor transitie uit 
te voeren waarin fondsen in kaart worden 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 worden om na te 
denken over vervolgstappen en zou de fondsenwerving gestart worden om de beoogde doelen te 
realiseren. Over de verdere 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 klankbordgroep 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 compenseerde het aantal opzeggingen. Zorgelijk is het gegeven dat 
een groot aantal leden bij herhaling gemaand moeten worden vanwege (zeer) late betaling van de 
contributie. De ledenadministratie wordt verzorgd door Marc Stegeman. Hij maakt geen deel uit van 
het bestuur 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 (penningmeester), drs. David Mulder (voorzitter werkgroep Amsterdam, 2e secretaris en 
redacteur jaarboek/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 woonadres van de secretaris is dan 
ook het postadres van vereniging en stichting. Statutair is de vereniging het Cuypersgenootschap 
gevestigd in Ohé en Laak, gemeente Maasgouw. De Stichting Cuypersgenootschap is statutair 
gevestigd in Linne, gemeente Maasgouw.  
 
Voorjaarsexcursie 
Op 21 april 2018 werd de voorjaarsexcursie gehouden in de gemeente Tilburg. Na de ontvangst met 
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een welkomstwoord van wethouder Mario Jacobs in de voormalige Polygonale loods van de 
voormalige Hoofdwerkplaats 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 grootschalige modernisering en restauratie zit. Daarna 
bezoek aan het herbestemde klooster Onze Lieve Vrouwe van Koningsoord te Berkel-Enschot van 
architect J. van Dijk. In het restaurant van het klooster nuttigden wij de lunch en werd de Algemene 
Ledenvergadering gehouden. Daarna volgde rondleiding in de Tilburgse Goirkekerk door Henriette 
Kolsteren, Joost van Hest en Bernadette van Hellenberg Hubar. De laatste bestemming voor deze 
excursie was een bezoek aan de campus van de Universiteit Tilburg van Jos. Bedaux, waar zijn 
zonen Frans en George Bedaux ons rondleidden, met als hoogtepunt het in de jaren 1957-1962 
gebouwde hoofdgebouw. Ondanks het volle programma was het een zeer geslaagde excursie.   
 
Najaarsexcursie 
Op 27 oktober 2018 werd de najaarsexcursie 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 Ledenvergadering werd gehouden in Grand-
café De Walrus. Daarna werd gewandeld naar de voormalige strafgevangenis Blokhuispoort 
(rijksmonument) dat door BOEi is ontwikkeld tot bedrijvencentrum en centrale bibliotheek. 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 aangelegd. 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 oudere onder ons een 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 verbouwd door architect Hans 
Berger van Berger Barnett Architecten, die ons rondleidde door het schoolgebouw. Jasmin Sporer 
heeft daarna in situ toelichting gegeven op de renovatie van de Aireyblokken aan de Burgemeester 
De Vlugtlaan.  
 
Publicaties 
In 2018 zijn vier Cuypersbulletins verschenen. De bulletins zullen t.z.t. worden geplaatst op de 
nieuwe nog te ontwikkelen website. Er is geen jaarboek verschenen.  
 
Algemene ledenvergaderingen 
Op 21 april 2018 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in Hemels eten en drink, 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 
vergadering een presentatie gehouden door Bernadette van Hellenberg Hubar en Menno Heling over 
het projectplan Toekomst en ledenwerving Cuypersgenootschap.  
 
Op 27 oktober 2018 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in Grand-café De Walrus, 
Gouverneursplein 37 te Leeuwarden. In de vergadering werd o.m. de begroting 2019 vastgesteld. 
Verder was er een terugkoppeling over het proces Toekomst en ledenwerving waarbij de opdrachten 
aan Bernadette en Menno zijn beëindigd.  
 
Financiën 
Voor het financieel jaarverslag 2018 wordt verwezen naar het verslag van de penningmeester, 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 aangekondigde actualisering van 
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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. Helaas verlopen de contacten 
met onze huidige 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 bijvoorbeeld uitbreiding van gemeentelijke 
monumentenlijsten, monumenten- c.q. erfgoedbeleid. 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 Cuypersgenootschap 
vertegenwoordigers namens het bestuur afgevaardigd.  
 
Behoudsacties 
De meeste behoudsacties zijn georganiseerd in samenwerking met diverse lokale 
behoudsorganisaties 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 uitzondering van de gemeente Alphen aan den Rijn, 
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.  
 
De behoudsacties in Amsterdam en directe omgeving worden geleid door een actieve werkgroep die 
door een aparte voorzitter (David Mulder) wordt gecoördineerd. Het bestuur blijft verantwoordelijk 
voor de activiteiten 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 panden van 
architect Deenik, Eerste Jacob van Campenstraat 60-64 (bezwaar ongegrond verklaard). 
-aanvraag gemeentelijke monumentenstatus bedrijfsverzamelgebouw Van Hallstraat 
286/288/Donker Curtiusstraat 1-17, architecten AeG. en J.D. Postma (afgewezen). 
-voor 15 panden in stadsdeel Zuid en 1 pand in Stadsdeel Oud-West is vanwege de waardevolle 
interieurensembles de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd (in behandeling). 
-Van Eeghenstraat 104: bezwaarschrift ingediend 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 omgevingsvergunning voor verbouwen Huis van Bewaring II tot 
British School of Amsterdam (bezwaar ongegrond verklaard) 
 
Opgestarte behoudsacties 
In 2018 zijn de volgende behoudsacties opgestart voor de volgende panden:  

- Gemeente Winsum voor Station en koffiehuis Baflo, Geref. kerk Ezinge en Bungalows 
Borgweg Winsum. Door gem. herindeling per 1 januari 2019 waarbij de gemeente Winsum 
is opgeheven, heeft de aanvraag vertraging opgelopen.  

- Bungalowpark Het Teesinkbos te Boekelo (wordt beschermd als beschermd dorpsgezicht). 
- Verenigingsgebouw voor de Hersteld Apostolische gemeenschap te Enschede (inmiddels 

voorbeschermd). 
- Textielfabriek BATO/NRO-locatie te Enschede (inmiddels gesloopt). 
- Woonwijk De Nijverheid, Krabbenbosplein te Hengelo (Ov.). 
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- Wederopbouwwoningen Doelenstraat te Huissen (bescherming afgewezen). 
- Behoud originele aanbouw achterzijde Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen 

(afgewezen). 
- Afvoer van ruïne afgebrande hoofdgebouw Sanatorium Erica te Nunspeet van de 

gemeentelijke monumentenlijst. (bezwaar afgewezen: 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 Urbanuskerk van Bovenkerk (Amstelveen). 
- Ateliergebouw Klooster De Stad Gods te Hilversum. 
- Boerderij Landgoed Gooilust te Hilversum (gehonoreerd). 
- Kringenwoningen Verhulstlaan/Amersfoortseweg te Bussum van K.P.C. De Bazel 

(gedeeltelijk gehonoreerd). 
- Moeder van de Verlosserkerk/Mater Salvatoris te Haarlem-Schalkwijk (imiddels 

voorbeschermd). 
- Beroep rechtbank tegen uitblijven besluitvorming gemeente Hollands Kroon op 

monumentenaanvraag 4 panden (gehonoreerd). 
- 21 af te voeren provinciale monumenten in de gemeente Medemblik (gehonoreerd). 
- Zienswijze tegen aanpassing Erfgoedverordening Alphen aan den Rijn (niet gehonoreerd). 
- Faculteit EWI/Gebouw Elektrotechniek TH-Delft (er zijn plannen tot sloop van het 

gemeentelijk monument). 
- Voorgenomen veiling van originele interieurstukken Vredepaleis Den Haag (veiling 

afgeblazen). 
- Zienswijze tegen sloop/aantasting rijksmonument Plein 1813 te Den Haag tot bestemming 

Ambassade van Israël (Israël heeft de plannen tot aankoop van het pand afgeblazen). 
- Zienswijze tegen verbouwing Berlagehuis/De Nederlanden van 1830 te Den Haag (plannen 

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 wederopbouwmonumenten) in Vulcaanhaven te 

Vlaardingen (afgewezen; geen geld voor verplaatsing; inmiddels gesloopt). 
- Villa’s NIAS-terrein te Wassenaar-Rijksdorp. 
- Bezuinigingen op het erfgoedbeleid in Wassenaar. 
- Onderdelen Huize Sint Catharina (Katrientje) te Bergen op Zoom. 
- Hoofdgebouw en gebouw ’t Juweeltje van Sanatorium Zonlichtheide te Gennep. 
- Beroep Rechtbank tegen uitblijven besluitvorming monumentenaanvragen Heerlen (niet 

gehonoreerd). 
 
Ingebrekestellingen/heffen dwangsommen bij niet tijdig beslissen.  
Per 1 oktober 2009 is er een paragraaf opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht waardoor het 
mogelijk is voor belanghebbenden om bij niet-tijdig beslissen, een bestuursorgaan in gebreke te 
stellen en uiteindelijk een dwangsom van maximaal € 1260,-- te kunnen verbeuren.  
In 2018 zijn twee gemeenten in gebreke gesteld. 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 


