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Het	Cuypersbulletin	verschijnt	zo	mogelijk	vier	maal	per	jaar.	De	redactie	ontvangt	graag	brieven,	

mededelingen,	wetenswaardigheden	en	korte	artikelen	over	onderwerpen	die	het	werkterrein	van	het	

genootschap	in	de	ruimste	zin	van	het	woord	betreffen.	De	opgenomen	artikelen	weerspiegelen	niet	

noodzakelijk	de	zienswijze	van	het	bestuur	en	de	redactie.		
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Foto	omslag:	J.Th.J.	Cuypers	en	J.	Stuyt,	Uitbreidingsplan	Heemstede	1913	(uitsnede).
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KORTE	BERICHTEN	//	Norman	Vervat	en	David	Mulder	

AANVRAAG	MONUMENTENSTATUS	MAARTENSKAPEL	TE	UBBERGEN	

Recent	heeft	het	Cuypersgenootschap	de	

gemeente	Berg	en	Dal	verzocht	om	de	

voormalige	kapel	van	de	Maartenskliniek	

te	Ubbergen	te	beschermen	als	

gemeentelijk	monument.	De	

Maartenskliniek	is	sinds	1936	een	kliniek	

op	het	gebied	van	houding	en	beweging	

(orthopedische	zorg	en	revalidatie).	De	

kliniek	is	opgericht	door	de	Zusters	van	de	

Choorstraat	in	’s-Hertogenbosch.	Tweede	

helft	jaren	vijftig	ontwierp	Jos	Schijvens	

(1908-1966)	–	die	vaker	voor	de	

congregatie	heeft	gewerkt	–	onder	andere	

een	kapel	voor	de	kliniek.	Deze	kapel	valt	

op	door	haar	voor	de	

wederopbouwperiode	uitzonderlijke	

plattegrond	en	monumentale	interieur.	In	

de	kapel	werd	het	hoofdaltaar	centraal	

opgesteld.	De	kerkgangers	wilden	in	deze	

tijd	meer	óm	het	altaar	gegroepeerd	

worden	en	daarbij	was	de	centraalbouw	in	

deze	kapel	ook	een	praktische	oplossing	

voor	de	patiënten	van	de	kliniek	die	op	

deze	manier	in	hun	rolstoel	of	verrijdbaar	

bed	de	dienst	konden	bijwonen.	Bekende	

monumentale	kunstenaars	uit	Brabant	als	

Marius	de	Leeuw	en	Luc.	van	Hoek	werden	

aangetrokken	voor	de	artistieke	aankleding	

van	het	gebouw.	De	kapel	is	tot	op	heden	

vrij	gaaf	behouden.	(NV)	

	

	

Maartenskapel	Ubbergen,	2020.	Foto:	Norman	

Vervat.	

KERK	HAAKSBERGEN	

GEMEENTELIJK	MONUMENT	

Na	een	procedure	van	ruim	vier	jaar	is	het	

gelukt	om	de	O.L.V.	van	Lourdeskerk	te	

Haaksbergen	te	laten	beschermen	als	

gemeentelijk	monument.	De	kerk	is	

ingewijd	in	1958	en	gebouwd	naar	

ontwerp	van	architect	H.C.M.	van	Beers	

(1890-1964).	Van	Beers	werkte	zoals	ook	

bij	deze	kerk	goed	te	zien	is	in	een	

traditionalistische	stijl.	Diverse	van	zijn	

gebouwen	zijn	reeds	aangewezen	tot	

rijksmonument.	Het	kerkgebouw	kenmerkt	

zich	door	een	ambachtelijk	uitgevoerde	

baksteenarchitectuur.	Zowel	het	interieur	

als	het	exterieur	worden	gekenmerkt	door	

zeer	verzorgd	uitgevoerde	bakstenen	

bouwmassa's,	geïnspireerd	op	romaanse	

en	vroegchristelijke	voorbeelden.	De	
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plattegrond	van	het	gebouw	suggereert	een	

basiliekvorm.	Het	kerkgebouw	wordt	

gedekt	door	licht	geknikte	zadeldaken	met	

roodbruine	Romeinse	pannen.	In	het	

interieur	zijn	diverse	soorten	baksteen	

toegepast	voor	wanden,	pijlers	en	

gewelven,	die	op	deze	wijze	de	constructie	

van	de	kerk	accentueren.	Meest	in	het	oog	

springend	zijn	de	gemetselde	

graatgewelven	van	de	kerk.	Lichtgetinte	en	

hooggeplaatste	glas-in-loodvensters	in	de	

zijwanden	en	rood	getinte	vensters	in	de	

onderste	wandzone	achter	het	altaar	

trekken	de	aandacht	naar	het	versmalde	

priesterkoor	en	zorgen	voor	een	mystieke	

lichtinval.	Op	zondag	13	januari	2013	is	de	

kerk	officieel	aan	de	eredienst	onttrokken.	

Rondom	de	kerk	komen	nieuwe	huizen.	Er	

wordt	tot	op	heden	nagedacht	over	

herbestemming	van	het	gebouw.	(NV)	

	
	

O.L.V.	van	Lourdeskerk,	2007.	Foto:	Michiel	

Verbeek	(Wikimedia	Commons).	

	

ACTIE	VOOR	BEHOUD	TOMADO-FABRIEK	ETTEN-LEUR	

Samen	met	onder	andere	de	Bond	Heemschut	spant	het	Cuypersgenootschap	zich	in	voor	het	

behoud	en	de	bescherming	van	de	voormalige	Tomado-fabriek	te	Etten-Leur.	De	fabriek	

dateert	uit	het	midden	van	de	jaren	vijftig	en	is	gebouwd	naar	ontwerp	van	de	bekende	

architect	Hugh	Maaskant	(1907-1977).	De	tuinen	rondom	het	complex	werden	ontworpen	

door	tuinarchitecte	Mien	Ruys	(1904-1999).	

Tomado	staat	voor	Van	der	Togt	Massa	Artikelen	Dordrecht.	Het	bedrijf	werd	in	1923	

opgericht	in	Dordrecht	door	de	gebroeders	Van	der	Togt.	Tomado	ontwikkelt	zich	snel	en	

maakt	na	de	oorlog	een	grote	bloei	door.	In	vrijwel	ieder	huishouden	zijn	de	kenmerkende	

huishoudelijke	artikelen	van	Tomado	te	vinden.	Veel	producten	zijn	gemaakt	van	

geplastificeerd	draadstaal.	Met	hun	moderne	vormgeving	en	vaak	frisse	kleurgebruik	zijn	de	

producten	van	Tomado	de	perfecte	illustratie	van	de	optimistische	naoorlogse	jaren,	waarin	

de	welvaart	in	Nederland	enorm	toenam.	

Het	fabriekscomplex	behoort	tot	de	iconen	van	het	naoorlogse	industriële	erfgoed	in	

Nederland.	De	Tomado-fabriek	heeft	als	belangrijk	werk	van	architect	Maaskant	en	vanwege	

de	voor	de	bouwtijd	voor	fabrieksgebouwen	uitzonderlijke	modernistische	architectuur	een	

duidelijke	architectuurhistorische	betekenis.	Tevens	heeft	het	complex	vanwege	de	betekenis	

van	het	bedrijf	Tomado	voor	de	wederopbouwperiode	en	als	illustratie	van	de	naoorlogse	

industrialisatie	een	duidelijke	cultuurhistorische	betekenis.	Het	complex	is	in	het	verleden	

met	zorg	gerenoveerd.	Weliswaar	is	onder	andere	de	gevel	aangepast,	maar	deze	wijziging	

tast	de	waarde	niet	intrinsiek	aan	en	is	indien	gewenst	ook	weer	ongedaan	te	maken.	
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Op	dit	moment	wordt	er	gesproken	over	sloop	van	het	gebouw	vanwege	vervuiling	

onder	het	pand.	Aangegeven	wordt	door	de	eigenaar	en	gemeente	dat	sloop	noodzakelijk	is.	

Het	is	echter	zeer	de	vraag	in	hoeverre	dat	waar	is.	Gezien	het	zeer	grote	monumentale	belang	

hebben	wij	de	gemeente	Etten-Leur	verzocht	om	behoud	en	hergebruik	van	het	gebouw	nog	

eens	goed	te	onderzoeken.	(NV)	
	

	

	

Onthulling	plastiek	Ossip	Zadkine	boven	de	entree	van	de	Tomado-fabriek	op	4	oktober	1955.		

Foto:	Anefo	(Jo	van	Bilsen),	Nationaal	Archief.	

	

MONUMENTAAL	INTERIEUR	AMSTERDAM	GESLOOPT	

Ondanks	de	grote	aandacht	voor	historische	woonhuisinterieurs	van	de	laatste	jaren,	

verdwijnen	er	toch	nog	op	grote	schaal	bijzondere	en	waardevolle	historische	

interieurensembles.	Om	die	reden	vroeg	het	Cuypersgenootschap	in	2018	de	gemeentelijke	

monumentenstatus	aan	een	aantal	van	dergelijke	woonhuizen	in	Amsterdam,	waaronder	het	

woonhuis	Prins	Hendriklaan	30.	Het	pand	maakt	deel	uit	van	een	architectuureenheid	van	

vier	panden,	gebouwd	in	1911	naar	ontwerp	van	L.	van	der	Schaar.	Het	exterieur	is	tamelijk	

standaard	en	om	die	reden	laag	gewaardeerd	(orde	3),	maar	in	het	interieur	bevond	zich	een	

zeldzaam	interieur	van	de	bekende	Amsterdamse	meubelfabriek	’t	Woonhuys,	dat	omstreeks	

1930	is	gerealiseerd.	De	betimmeringen	waren	uitgevoerd	in	kostbare	houtsoorten	in	een	

vormentaal	met	duidelijke	invloeden	van	de	Art	Deco.	Op	de	hoofdverdieping,	die	
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uitzonderlijk	goed	bewaard	was	gebleven,	bevonden	zich	bovendien	twee	monumentale	

haardpartijen	in	respectievelijk	travertijn	en	groen	marmer;	boven	de	schouw	in	de	zaal	aan	

de	voorzijde	van	het	pand	bevond	zich	een	monumentaal	kunstwerk	op	doek.	Het	

binnenvallende	licht	werd	gefilterd	door	bijzondere	gebrandschilderde	glas-in-loodramen	van	

het	Haarlemse	atelier	Pronk	&	Van	Bommel,	die	stilistisch	een	mengvorm	laten	zien	van	de	

Amsterdamse	School	en	Art	Deco.		

Van	dit	alles	resteert	echter	nauwelijks	meer	iets.	In	het	voorjaar	van	2020	is	het	pand	

volledig	gestript	–	het	aanwijzingsverzoek	is	om	die	reden	weer	ingetrokken.	Een	schrale	

troost:	na	herstel	worden	ten	minste	de	glas-in-loodramen	in	de	voorgevel	weer	herplaatst.	

Het	is	te	hopen	dat	de	rest	van	het	waardevolle	interieur	naar	een	handel	in	oude	

bouwmaterialen	is	gegaan	en	niet	in	de	puincontainer	is	afgevoerd.		

	

	

Glas-in-loodramen	

atelier	Pronk	&	Van	

Bommel	in	Prins	

Hendriklaan	30,	

2012.	Foto:	Jan	van	

Galen,	RCE.	

	

JOSEPH	CUYPERS	EN	HET	UITBREIDINGSPLAN	VAN	HEEMSTEDE	

Takenpakket	in	Heemstede	

Joseph	Cuypers	leverde	een	belangrijke	bijdrage	aan	het	uiterlijk	van	Heemstede.	Zijn	

activiteiten	begonnen	met	de	bouw	van	het	raadhuis	in	1906-1907,	samen	met	Jan	Stuyt	en	

gemeentearchitect	J.Th.A.	Etmans.	Joseph	ontwierp	tevens	de	uitbreiding	van	1918.1	In	1908-

1909	maakte	hij	met	Jan	Stuyt	de	eerste	versie	van	het	uitbreidingsplan	voor	deze	gemeente.	

Ook	met	Stuyt	en	Etmans	was	hij	in	1909-1910	de	architect	van	het	woningbouwcomplex	Res	

Nova	aan	het	Res	Novaplein,	gevolgd	door	Nova	et	Vetera	aan	de	Berkenlaan	rond	1911.2	In	

1909	werd	de	vennootschap	tussen	Cuypers	en	Stuyt	ontbonden	en	in	1921	kwam	zoon	

Pierre	het	architectenbureau	versterken.	Verder	leidde	hij	de	restauratie	van	Huize	Bosbeek3	

en	tekende	in	1917	in	opdracht	van	woningbouwvereniging	Berkenrode	een	

 

1	Giovanni	Fanelli,	Moderne	architectuur	in	Nederland,	Den	Haag,	1978,	p.	222.	
2	Agnes	van	Linden	en	Jeroen	Goudeau,	Jan	Stuyt,	een	begenadigd	en	dienend	architect,	Nijmegen,	2011,	p.	218.	
3	Het	Nieuwe	Instituut	(HNI),	Rotterdam,	CUBA	t	520.	
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woningbouwproject.	Vader	en	zoon	Cuypers	ontwierpen	samen	het	nieuwe	postkantoor.	Een	

langdurig	project	was	de	bouw	van	een	aula,	dienstwoningen	en	een	monumentaal	afsluithek	

op	de	gemeentelijke	begraafplaats	(1925-1941).4	Een	letterlijk	en	figuurlijk	hoogtepunt	

vormde	de	bouw	van	de	kerk	Onze	Lieve	Vrouw	Hemelvaart	aan	het	Valkenburgerplein.	Hij	

werkte	meer	dan	30	jaar	voor	Heemstede,	waarvan	lange	tijd	als	esthetisch	adviseur	en	lid	

van	de	Schoonheidscommissie.		

Begin	van	het	werk	en	uitgangspunten	van	het	plan	

Joseph	Cuypers	maakte	in	zeer	veel	gemeenten	uitbreidingsplannen.	Een	voorbeeld	is	Geleen,	

waarvoor	hij	niet	alleen	vanaf	1920	een	plan	ontwikkelde,	maar	ook	een	compleet	nieuwe	

centrum	met	raadhuis,	kerk	en	winkels.	Kenmerk	van	zijn	plannen	was	veel	groen,	weinig	

aaneengesloten	bebouwing	en	flinke	voortuinen.	In	Heemstede	werd	in	de	raadsvergadering	

van	augustus	1912	het	door	Cuypers	ontworpen	uitbreidingsplan	met	algemene	stemmen	

aangenomen:	‘De	voorzitter	zegt	dat	hier	past	een	woord	van	dankbare	hulde	aan	het	adres	

van	den	Heer	Cuypers,	den	ontwerper	van	dit	mooie	plan.	Genoemde	heer	heeft	ons	eerst	het	

nieuwe	Raadhuis	bezorgd	en	thans	dit	plan.’5	Dat	Jan	Stuyt	hier	niet	werd	genoemd	komt	

overeen	met	de	werkverdeling	die	Cuypers	en	Stuyt	aan	het	einde	van	hun	vennootschap	

hadden	opgesteld,	waarin	alle	werkzaamheden	voor	Heemstede	waren	toebedeeld	aan	Joseph	

Cuypers.6		

De	leidende	gedachte	over	de	uitbreiding	van	Heemstede	is	in	de	toelichting	verwoord:	

‘Een	tuinstad	kan	Heemstede	worden,	op	zeer	geleidelijken	weg,	als	de	uitbreiding	met	

gezond	verstand	wordt	opgevat’.7	Het	belang	dat	hij	hechtte	aan	het	groene	karakter	van	de	

gemeente	blijkt	ook	uit	de	toelichting	op	het	herziene	uitbreidingsplan	tussen	de	Leidsevaart	

en	Herenweg.	Over	de	Herenweg	vermeldde	Joseph	daarin:	‘Maar	het	is	gewenscht	dat	deze	

weg	het	meer	gesloten	landelijke	behoude	en	daardoor	een	karakteristieke	aantrekkelijkheid	

blijven	van	deze	gemeente,	ook	als	wandelweg	tusschen	Haarlemmerhout	en	Groenendaal.’8	

Nog	een	andere	toelichting	opende	de	architect	met:	‘De	belangstellende	bezoeker	van	

Heemstede	voelt	al	spoedig	hoe	allernoodzakelijkst	het	is,	het	landelijk	karakter	van	de	

gemeente	door	een	open	bebouwing	zoveel	mogelijk	te	bewaren	[…].	Maar	ook	tussen	de	

honderden	woningen	moet	de	groene	natuur	blijven	spreken.’9	Dit	overwegend	groene	

karakter	heeft	Heemstede	tot	op	vandaag	kunnen	behouden.	

	

Werkzame	periode		

Uit	de	verslagen	van	de	gemeenteraad	blijkt	dat	Joseph	eerst	in	1911	de	bezwaren	tegen	het	

Uitbreidingsplan	behandelde	en	vervolgens	in	1912	adviseerde	over	het	bouwplan	Watervliet	

aan	de	Pijlslaan	(nu	in	Haarlem).	Hij	zette	in	dat	jaar	zijn	handtekening,	samen	met		

 

4	HNI,	g	2032.1	en	2,	diverse	brieven	over	aula	en	begraafplaats,	en	CUBA	t	755.	
5	NHI,	g1083,	uittreksel	van	de	raad	van	28-8-1912.	
6	NHI,	g	2028,	concept-verdeling	van	werk	tussen	Joseph	Cuypers	en	Jan	Stuyt.	
7	Jaap	Verschoor	(eindredactie),	Heemstede	Vooruit!,	Heemstede	2017,	p.	93.	
8	HNI,	g	1083,	brief	van	15-3-1926	aan	college.	
9	HNI,	g	1083,	ongedateerde	toelichting	op	een	latere	aanpassing.	
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Uitbreidingsplan	gemeente	Heemstede,	Joseph	Cuypers	en	Jan	Stuyt,	1908-1909,	vastgesteld	1913.	

	

gemeentearchitect	J.	Etmans,	op	het	ontwerp	voor	de	eerste	aan	de	raad	voorgelegde	

herziening	van	Watervliet.	In	de	jaren	daarna	komt	in	de	raadsverslagen	zeer	geregeld	de	

naam	van	Joseph	voor:	in	de	raadsverslagen	bij	besluiten	over	de	uitvoering	van	het	

uitbreidingsplan,	bij	de	uitbreiding	en	inrichting	van	het	raadhuis	en	de	bouw	van	een	

postkantoor.	Omdat	hij	daarnaast	als	esthetisch	adviseur	werkzaam	was,	vroegen	ook	

raadsleden	geregeld	naar	zijn	mening.10		

Het	werk	van	Joseph	bestond	niet	alleen	uit	het	maken	van	een	globale	opzet	met	

stratenplannen,	maar	ook	uit	een	indeling	per	kavel,	waardoor	hij	betrokken	bleef	bij	alle	

bouwplannen	van	derden.	Vermeld	dient	daarbij	zijn	bijdrage	aan	de	instelling	van	een		

 

10	Noord-Hollands	Archief,	krantenviewer,	raadsnotulen	Heemstede	van	14-12-1911,	22-7-1912,	9-1-1913,		

9-1-1913,	31-5-1918,	8-6-1918,	27-11-1918,	2-11-1920,15-9-2021	en	16-10-1921.	
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Noord-Hollands	Archief	

	

adviescommissie	monumentenzorg	in	1934,	waarin	hij	als	één	van	de	drie	leden	werd	

benoemd.11	De	laatste	keer	voor	de	Tweede	Wereldoorlog	dat	Joseph	Cuypers	in	het	

raadsverslag	wordt	vermeld	is	in	1940,	bij	een	vraag	over	de	verplaatsing	van	de	

gemeentelijke	begraafplaats.	Maar	ook	nog	in	1958	werd	zijn	advies	voor	een	hoog	gebouw	op	

het	Valkenburgerplein	aangehaald	en	later	dat	jaar	vroeg	een	raadslid	bij	een	nieuw	voorstel	

voor	de	uitbreiding	van	het	raadhuis	of	Cuypers	daar	al	niet	eerder	een	advies	over	had	

geschreven.	

Externe	contacten		

Onderdeel	van	het	werk	was	het	overleg	met	de	eigenaren	van	buitenplaatsen.	In	een	

toelichting	op	een	herziening	van	het	Uitbreidingsplan	van	1938	schreef	Joseph	dat	de	

 

11	Raadsnotulen	26-7-1934.	
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buitenplaatsen	moeten	worden	behouden,	maar	dat	ze	desondanks	toch	van	het	noorden	naar	

het	zuiden	‘onder	de	hamer	komen’.12	Dat	betekende	dat	de	architect	ze	moest	betrekken	bij	

de	herzieningen	van	het	Uitbreidingsplan.	

Zo	vroeg	Pierre	aan	jhr.	Teixeira	de	Mattos	om	zijn	vader	toe	te	laten	op	zijn	landgoed	

buitenplaats	Hertenduin.13	Vervolgens	vroeg	Joseph	zelf	om	overleg	in	de	wetenschap	dat	het	

college	hechtte	aan	het	behoud	van	het	natuurschoon	van	grotere	buitenplaatsen.14	Zulk	

overleg	vond	ook	plaats	met	de	regent	van	het	seminarie	Hageveld,	het	kleinseminarie	dat	

ontworpen	werd	door	Jan	Stuyt,	en	met	40	ha	een	grote	grondpositie	in	Heemstede	innam.	Hij	

vroeg	de	regent	of	hij	tijdens	een	bezoek	van	de	katholieke	kunstenaarsvereniging	De	Violier	

met	hem	van	gedachten	kon	wisselen	de	bestemming	van	dit	gebied.15		

	

	
	
Seminarie	Hageveld,	2002.	Foto:	G.J.	Dukker,	RCE	(uitsnede).	

	

Het	werkpakket	omvatte	ook	veel	bovenlokaal	overleg.	Zo	schreef	hij	in	1926	aan	het	college	

dat	hij	met	een	voorstel	zou	komen	tot	wijziging	van	de	plannen	voor	het	noordelijk	deel	van	

de	gemeente	in	verband	met	het	door	Haarlem	geprojecteerde	zwembad.16	Hij	gaf	aan	het	

jammer	te	vinden	dat	Haarlem	dit	zwembadplan	zo	laat	bekend	had	gemaakt.	Dat	ook	

Bloemendaal,	waar	hij	eveneens	het	uitbreidingsplan	maakte,	een	rol	speelde,	blijkt	uit	een	

brief	waarin	hij	aan	het	college	schreef	dat	vanwege	de	algemene	herziening	van	het	

uitbreidingsplan	van	Bloemendaal	het	noodzakelijk	werd	de	kaarten	van	Heemstede	aan	te	

passen	en	ze	voor	te	leggen	aan	de	Gewestelijke	Commissie	van	de	provincie.17		

 

12	HNI,	g	1083,	ongedateerde	toelichting	op	het	plan	van	1938.	
13	HNI,	g	1083,	brief	van	11-3-1926.	
14	HNI,	g	1083,	brief	van	23-4-1926.	
15	HNI,	g	1083,	brief	van	14-4-1926.		
16	HNI,	g	1083,	brief	van	17-5-1926.	
17	HNI,	g	1083,	brief	van	30-9-1926.	



2020-3&4 Cuypersbulletin 

 

 
11 

Deze	technische	commissie	van	de	Vaste	Commissie	voor	uitbreidingsplannen	in	Noord-

Holland,	nam	een	belangrijke	plaats	in	het	proces	van	beoordeling	door	Gedeputeerde	Staten	

in.	Joseph	nam	niet	alleen	namens	Heemstede	deel	aan	het	overleg,	maar	was	ook	bijzonder	

lid	van	de	Vaste	Commissie.18	Dat	gaf	hem	een	voorsprong	ten	opzichte	van	het	college,	omdat	

hij	de	adviezen	van	de	technische	commissie	als	eerste	ter	beoordeling	kreeg	voorgelegd,	dus	

voordat	ze	naar	de	gemeente	werden	verzonden.	Zo	kon	hij	bijvoorbeeld	in	1938	deze	

adviezen	nog	vóór	de	formele	toezending	al	ter	hand	stellen	aan	de	gemeentesecretaris.19	Een	

ander	voorbeeld	uit	1938	betreft	de	stevige	reactie	van	de	technische	commissie	op	het	

ontwerp	voor	een	nieuwe	herziening	van	het	Uitbreidingsplan.	De	commissie	schreef	dat	de	

plannen	beperkt	moeten	blijven	tot	de	gebieden	die	in	de	naaste	toekomst	voor	bebouwing	in	

aanmerking	komen	en	niet	het	landelijk	gebied	moeten	omvatten.	Dat	had	Joseph	wel	

meegenomen.20	Het	college	maakte	zich	zorgen	over	dit	advies,	maar	Joseph	stelde	hen	gerust	

met	het	bericht	dat	er	over	doel	en	beginselen	van	het	Uitbreidingsplan	geen	ingrijpend	

verschil	van	mening	bestond.	Hij	was	immers	zowel	op	de	hoogte	van	de	gemeentelijke-	als	

van	de	provinciale	ambtelijke	standpunten:	een	doorgewinterde	adviseur.	

Een	ander	voorbeeld	van	bovenlokaal	werk	is	zijn	deelname	aan	de	oprichting	van	het	

‘Comité	van	voorbereiding	der	te	stichten	Federatie	voor	het	behoud	van	natuurschoon’,	

waarbij	hij	adviseerde	over	de	organisatievorm.21	De	architect	zette	zich	dus	ook	in	voor	

(boven)regionale	belangen.	

	

Het	werk	in	de	praktijk	

Cuypers	adviseerde	veel	over	deelplannen	in	de	uitvoeringsfase.	Een	voorbeeld	uit	1927	is	

zijn	advies	over	de	verhoging	van	de	spoorbaan	en	de	daaruit	resulterende	herindeling	van	

het	stationsplein.22	Een	andere	kwestie,	in	1928,	betrof	de	bebouwing	ten	westen	van	het	

station.	Hij	adviseerde	over	een	nieuwe	verkaveling,	waarbij	de	wijzigingen	het	stationsplein,	

met	twee	landhuizen	en	een	grote	hoekbebouwing,	een	gunstig	aanzien	zou	geven.	Hij	‘beveelt	

het	bouwplan	warm	aan’.23		

Ook	was	hij	positief	over	een	wijziging	van	het	plan	van	architect	Westerman	aan	de	

Caesar	Francklaan.	Hij	schreef	aan	de	gemeentesecretaris	dat	hij	geen	bezwaar	had	tegen	het	

bouwen	van	elf	winkelwoningen	in	plaats	van	negen	en	dat	de	hoekoplossing	met	aan	beide	

zijden	een	dubbele	villa	deze	straat	op	een	gelukkige	wijze	voltooide.24		

Een	goede	uitvoering	van	de	plannen	was	voor	Joseph	belangrijk.	Hij	schreef	aan	het	

hoofd	Publieke	Werken	Schelling	dat	hij	de	uitvoering	van	de	straten	volgens	het	

Uitbreidingsplan	volgde.	Hij	lichtte	daarbij	toe	dat	hij	in	Venlo	en	Maastricht	ervaring	had	

opgedaan	dat	bij	de	uitvoering	het	werken	met	kaarten	op	1:2500	in	de	praktijk	verrassingen	

 

18	HNI,	g	1083,	brief	van	28-7-1937	van	de	Vaste	Commissie	voor	uitbreidingsplannen	in	Noord-Holland.	
19	HNI,	g	1083,	brief	van	23-7-1938	aan	gemeentesecretaris.	
20	HNI,	g	1083,	brief	van	12-7-1938	van	de	technische	commissie	van	de	Vaste	Commissie	voor	

uitbreidingsplannen	in	Noord-Holland.	
21	HNI,	g	1083,	brief	van	februari	1928	van	secretaris	comité	P.L.	van	Bueren.	
22	HNI,	g	1083,	brief	van	12-1-1927	aan	college.	
23	HNI,	g	1083,	brief	van	24-3-1928	aan	college.	
24	HNI,	g	1083,	brief	van14-2-1936	aan	secretaris	Vos.		



Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap 2020-3&4 

 

 
12 

	
	
Partiële	herziening	uitbreidingsplan	gemeente	Heemstede,	omgeving	Valkenburgerplein,	Joseph	Cuypers,	

1921.	Noord-Hollands	Archief.	
	

	
	
Partiële	herziening	uitbreidingsplan	gemeente	Heemstede,	omgeving	Valkenburgerplein,	1958.	Noord-

Hollands	Archief.	
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opleverde,	die	te	voorkomen	zijn	als	de	ontwerper	de	tracés	ook	doorwerkt	naar	1:1000	of	

1:500.	Omdat	hij	in	Heemstede	‘in	zulk	aangenaam	contact	stond’,	zag	hij	wel	een	

mogelijkheid	om	de	details	van	de	tracés	voor	de	uitvoering	op	grotere	schaal	voor	of	na	een	

vergadering	van	de	Schoonheidscommissie	te	bespreken.		

De	rol	van	Pierre	Cuypers	

In	het	voorgaande	is	de	rol	van	Pierre	na	1921	vrijwel	niet	aan	de	orde	gekomen.	Volgens	de	

onderzochte	documenten	beperkte	hij	zich	tot	het	verzenden	van	begeleidende	brieven	en	het	

maken	van	afspraken.	Een	veel	actievere	rol	van	zijn	kant	blijkt	uit	de	beantwoording	van	een	

belangrijke	brief	van	het	college	in	december	1937.25	Hierin	vroeg	het	college	Joseph	om	een	

plan	op	te	stellen,	voor	de	ontwikkeling	van	de	gemeente.	De	bouwmeester	ging	daarop	te	

rade	bij	Pierre,	die	met	vakantie	was.	Zijn	bewaard	gebleven	antwoord	kwam	op	briefpapier	

van	sporthotel	Raetia	Arosa.26	Pierre	liet	weten	dat	men	‘tegenwoordig	uitbreidingsplannen	

begint	met	een	survey,	het	verzamelen	van	informatie’.	Hij	adviseerde	zijn	vader	te	

antwoorden	dat	hij	met	zijn	bureau	de	opdracht	zou	aanvaarden,	het	college	de	

werkzaamheden	kon	beoordelen	aan	de	hand	van	algemene	regels,	het	programma	kon	

worden	vastgesteld	door	college	en	commissie	openbare	werken	en	dat	de	gemeente	

statistische	gegevens,	huidige	bestemmingen,	kadastrale	kaarten	en	kaarten	met	

grondsoorten	moest	aanleveren.	Hij	drong	erop	aan	ook	te	vermelden	dat	het	

architectenbureau	Cuypers	alle	overige	werkzaamheden	zou	verrichten	met	als	

contactpersoon	Joseph,	die	toch	elke	twee	weken	in	Heemstede	was.	Zijn	stelling	daarbij	was	

‘Wij	zijn	idioten	en	graven	ons	eigen	graf	als	particuliere	architecten	als	wij	voetstoots	

toegeven	aan	elke	wens	van	elk	overheidslichaam	om	hun	eerst	een	groot	deel	van	ons	

handwerk	te	laten	doen,	terwijl	wij	dan	voor	ons	hersenwerk,	waarbuiten	zij	nog	niet	kunnen,	

met	een	slechte	fooi	worden	opgescheept.’	Joseph	nam	alles	over	in	zijn	antwoord.27	De	

opdracht	werd	inderdaad	aan	hen	verstrekt,	zoals	blijkt	uit	daarop	volgende	brieven.28		

Gert	van	Kleef	

	

	 	

 

25	HNI,	g	1083,	brief	van	22-12-1937	van	college.	
26	HNI,	g	1083,	ongedateerde	brief	op	papier	van	sporthotel	Raetia	Arosa.	
27	HNI,	g	1083,	brief	van	31-12-1937	aan	college.	
28	HNI,	g	1083,	brief	van	6-8-1938	aan	college.	
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HET	CUYPERSGENOOTSCHAP	IS	EEN	ANBI	

	

U	zult	zich	afvragen:	wat	is	een	ANBI?	Een	ANBI	(Algemeen	Nut	Beogende	Instelling)	is	een	culturele	of	

wetenschappelijke	instelling	die	als	zodanig	door	de	Belastingdienst	is	aangewezen.	Alleen	de	

instellingen	die	zijn	aangewezen,	kunnen	gebruik	maken	van	de	fiscale	voordelen.	

Het	Cuypersgenootschap	is	dus	aangewezen	als	ANBI.	De	fiscale	voordelen	zijn:	

-een	ANBI	hoeft	geen	successierecht	of	schenkingsrecht	te	betalen	over	erfenissen	en	schenkingen	die	

de	ANBI	ontvangt	in	het	kader	van	het	algemeen	belang;	

-uitkeringen	die	een	ANBI	doet	in	het	algemeen	belang	zijn	vrijgesteld	voor	het	schenkingsrecht;	

-als	u	aan	het	CG	een	gift	wilt	overmaken,	kunt	u	als	donateur	de	gift	van	de	inkomstenbelasting	

aftrekken	(uiteraard	binnen	de	daarvoor	geldende	regels).	

Verder	kunt	u	in	uw	testament	bepalen	dat	aan	het	Cuypersgenootschap	een	bepaald	geldbedrag	

(legaat)	moet	worden	overgemaakt.	Over	dit	geldbedrag	hoeft	het	CG	dan	geen	successierecht	te	

betalen.	

	

mr.	Marcel	Richter	

PUBLICATIES	

	

Gert	van	Kleef	

De	waardering	voor	het	werk	van	Joseph	Cuypers	in	Geleen	

In:	Tijdschrift	Heemkundevereniging	Geleen	41	(2020)	3.	

	

Softcover,	52	pp.,	24	x	17	cm	

ISBN	9789080	

Prijs	€	10,00	

Honderd	jaar	geleden	werden	de	contouren	zichtbaar	van	een	nieuw	centrum	van	Geleen	

door	de	bouw	van	een	nieuw	en	zeer	groot	raadhuis	op	een	centraal	gelegen	landbouwgebied	

tussen	de	kerkdorpen	Oud-Geleen,	Lutterade,	Neerbeek	en	Krawinkel.	Dat	centrum	was	nodig	

vanwege	de	komst	van	de	Staatmijn	Maurits	die	niet	alleen	aan	duizenden	mijnwerkers,	maar	

ook	aan	beambten,	ingenieurs	en	directieleden	werk	zou	geven.		

Het	nieuwe	raadhuis	en	ook	de	noodzakelijke	uitbreidingsplannen	werden	ontworpen	door	

Joseph	Cuypers,	die	in	die	periode	een	veel	gevraagd	architect	was.	Zo	was	hij	toen	belast	met	

advieswerk	voor	de	‘Commissie	tot	onderzoek	naar	de	sociale	toestanden	in	Zuid	Limburg’,	

met	regionale	plannen	voor	dit	deel	van	de	provincie,	uitbreidingsplannen	voor	veel	

gemeenten	door	het	gehele	land	en	met	talloze	kerken	en	overige	gebouwen.	

Voor	Geleen	ontwierp	hij	niet	alleen	het	raadhuis	en	talloze	uitbreidingsplannen,	maar	ook	

het	enorme	en	eigentijdse	Gezellenhuis	(voor	alleenstaande	mijnwerkers)	en	de	moderne	Sint	

Augustinuskerk	met	betonconstructies	in	het	zicht,	op	zichtafstand	van	het	raadhuis.	

Daarnaast	tekende	hij	het	mijnwerkerswerkersparadijs	Lindenheuvel	met	korte	

bouwblokken,	rondom	grote	tuinen,	groene	bermen	en	veel	bomen,	die	al	voor	de	bouw	van	
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de	huizen	werden	geplant.	Hij	gaf	aan	Geleen	het	groene	karakter	dat	ook	nu	nog	herkenbaar	

is,	als	tegenhanger	van	de	dynamiek	van	de	Staatsmijn	Maurits,	en	ook	om	een	aantrekkelijk	

woongebied	te	maken	voor	het	hoger	mijnpersoneel.	

Dit	jubileum	was	voor	de	Heemkundevereniging	Geleen	(www.heemkunde-geleen)	aanleiding	

voor	twee	tentoonstellingen	over	de	uitbreidingsplannen	in	dit	jaar	en	over	het	raadhuis	

volgend	jaar.	De	covid-maatregelen	hebben	tot	nu	toe	een	streep	gezet	door	deze	plannen.	

Wel	is	in	december	2020	een	speciale	editie	van	het	tijdschrift	uitgekomen	waarin	door	Gert	

van	Kleef	wordt	ingegaan	op	het	vele	werk	van	Joseph	Cuypers	in	Geleen	en	de	waardering	

daarvoor.	Beschreven	is	hoe	moeizaam	Cuypers	zijn	stedenbouwkundig	werk	heeft	verricht	

vanwege	de	bestuurlijke	onmacht	van	provincie	en	gemeente	bij	de	uitvoering,	hoe	het	

moderne	raadhuis	gebaseerd	was	op	de	traditie	van	de	achttiende	eeuw	en	hoe	hij	tot	een	

moderne	kerk	kwam	met	veel	zitplaatsen	die	allemaal	zicht	op	het	verhoogde	altaar	hebben.	

Voor	kerk	en	raadhuis	ontwierp	hij	ook	het	interieur.	De	publicatie	is	te	bestellen	via	de	

website	van	de	vereniging	of	via	de	link:	https://bit.ly/3sNNG8T	

De	publicatie	in	Geleen	richt	zich	op	het	lokale	werk	van	Joseph	Cuypers.	Voor	degene	die	dit	

boekje	hebben	gekocht	en	ook	willen	weten	wat	de	positie	was	van	het	Geleense	werk	was	in	

zijn	totale	oeuvre,	kunnen	via	g.m.vankleef@gmail.com	een	uitgebreide	versie	opvragen.	

Voorwaarde	is	dat	het	boekje	bij	de	heemkundevereniging	betaald	is.	

	

	

	 	


