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Monumentenprijs
van het Prins Bernhardfonds!

Het bestuur van het Prins Bernhardfonds 
heeft de Prins Bernhardfonds Monumen
tenprijs 1997 toegekend aan het Cuypers
genootschap, de vereniging tot behoud van 
negentiende- en twintigste-eeuws cultureel 
erfgoed in Nederland. Aan de prijs, die 
Z.K.H. Prins Bernhard persoonlijk uitreikt 
op 30 oktober 1997, is een bedrag van ƒ 
100.000 verbonden.

Gronden van verlening
Het Cuypersgenootschap ontvangst de Mo
numentenprijs 1997 vanwege zijn grote ver
diensten voor het cultuurbehoud in Ne
derland. Vanaf het oprichtingsjaar 1984 
wist het Cuypersgenootschap herhaaldelijk 
te voorkomen dat gebouwen uit de negen
tiende of twintigste eeuw werden gesloopt 
of verminkt. Hierbij beperkt men zich 
geenszins tot werken van de naamgever van 
het genootschap of tot kerken.

Bestuderen en behouden
Het Cuypersgenootschap verzorgt gron
dige, wetenschappelijke studies en publi
ceert die in het eigen tijdschrift De Sluit
steen of in zelfstandige publicaties. Deze 
wetenschappelijke benadering vormt de ba
sis voor een praktische aanpak voor het 
behoud van de monumenten of onderdelen 
van de monumenten. In de afgelopen 
13 jaar heeft het genootschap met suc
ces op verschillende plaatsen in het land 
deze werkwijze — een wetenschappelijke 
aanpak, gecombineerd met actiegerichtheid 
— in praktijk gebracht. Succesvolle ac
ties hadden onder meer betrekking op 
de Beurs van Berlage in Amsterdam, de 
Teekenschool te Roermond en het Van 
Abbemuseum te Eindhoven. Momenteel 
participeert het Cuypersgenootschap in ac
ties met betrekking tot het Valkhof in 
Nijmegen, het postkantoor in Bergen op 
Zoom en de buitenplaats het Nijenhuis te 
Heino.

Tiende uitreiking
Sinds 1984 is de Prins Bernhardfonds Mo
numentenprijs negen keer uitgereikt. De 
eerdere laureaten waren: de Amsterdamse 
Maatschappij tot Stadsherstel NV, de heer 
drs. H.G. de 01de (voorzitter Stichting 
Oude Groninger Kerken), Rijnlandse Mo
lenstichting, Vereniging Hendrick de Key- 
ser, mevrouw A. van Grevenstein (di
recteur restauratie-atelier), Monumenten- 
wacht Nederland, de Archeologische Werk
gemeenschap voor Nederland, Stichting 
Historisch Boerderij-onderzoek, Stichting 
Monument van de Maand, Friesland.

Jury
De jury, die het genootschap unaniem 
voordroeg voor de prijs, bestond uit H. 
Meindersma, W. Kramer, ir. E.J. Nussel- 
der, dr.ir. C.S.T.J. Huijts en mevrouw drs.
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M.J.H. Willinge.

Tot zover delen uit het gezamenlijke pers
bericht, dat kwam toen dit nummer al bij 
de drukker had moeten liggen.

Het hoeft geen betoog dat wij bijzon
der blij met deze prijs zijn: een erkenning 
van het werk dat we doen en van de uit
gangspunten die we daarbij hanteren. We 
hopen dat de met de toekenning gepaard 
gaande publiciteit tevens het draagvlak 
voor onze missie in de maatschappij zal 
vergroten. Want een compliment is leuk, 
maar iets bereiken is belangrijker.

Deze prijs gaat, omdat we een vere
niging zijn, uiteraard ook onze leden aan. 
Weliswaar is de uitreiking op 30 oktober 
in de Westerkerk in Amsterdam slechts 
toegankelijk voor een select gezelschap, we 
vragen onze leden wel suggesties te doen 
voor besteding van de prijs. Driekwart van 
het bedrag dient in overleg met het Prins 
Bernhardfonds aan projecten te worden 
besteed; het resterende kwart is vrij te 
besteden.

Redactioneel 
— Rens Swart en Bernadette 

van Hellenberg Hubar

We openden dit Cuypersbulletin met het 
grote nieuws op de valreep: het genoot
schap heeft de Monumentenprijs van het 
Prins Bernhardfonds gekregen!

Verder in dit nummer onder meer 
actienieuws over het postkantoor in Bergen 
op Zoom, de Emmakerk in Amsterdam en 
nieuws uit Amsterdam.

In het volgende bulletin hopen we meer 
aandacht te besteden aan een aantal an
dere acties van het Cuypersgenootschap. 
Onlangs heeft onze vereniging op verzoek 
van de Stichting Baron van Ittersumfonds

geparticipeerd in de artikel 11-procedure 
met betrekking tot de museale uitbrei
ding van het Nijenhuis te Heiuo, waardoor 
de monumentwaarden van een recent be
schermde buitenplaats onder druk komen 
te staan. Ondertussen speelt de actie 
rond het behoud van College Sankt Lud- 
wig te Vlodrop, waar het genootschap de 
actieve Heemkundevereniging Roerstreek 
met raad en daad bijstaat om te voorkomen 
dat de Maharishibeweging dit markante 
kloostercomplex sloopt. Goed nieuws is 
er verder voor de perronwatertoren van 
Sybolt van Ravestein te Roermond en 
het Boomhuisje te Amsterdam, die beide 
voorlopig in de betrekkelijke luwte van de 
sloopstorm verkeren. Tenslotte zijn inmid
dels de nieuwe plannen van architect Abel 
Cahen voor de nieuwbouw achter het Van 
Abbemuseum te Eindhoven gepresenteerd, 
waar de gezamenlijke actievoerders, onder 
wie ons genootschap, zich unaniem achter 
hebben geschaard.

Excursie
Utrechtse School in de neogotiek
— Rens Swart

Op zaterdag 21 juni 1997 vindt de zo- 
merexcursie plaats. Deze voert naar R.K. 
kerken uit de Utrechtse School in de neo
gotiek: de St.-Nicolaaskerk te Jutphaas, de 
St.-Michaelkerk te Schalkwijk en de St.- 
Nicolaasbasiliek te IJsselstein. De excursie 
zal onder de deskundige leiding staan van 
Arjen Looyenga. Aardig is ook dat we het 
middagmaal zullen gebruiken in de refter 
van het voormalige klooster Mariënberg in 
IJsselstein, waarin nu een restaurant met 
een middeleeuws tintje is gevestigd.

Zie voor het programma en een toe
lichting bij de te bezoeken objecten de 
bij dit bulletin gevoegde uitnodigingsbrief. 
Daar kimt u ook lezen dat u zich vóór 16

De St.-Michaelkerk te Schalkwijk

juni dient op te geven.

Pantus for president
— Joosten

(Ons bestuurslid Willem-Jan Pantus ge
niet bekendheid vanwege zijn acties in 
onder meer Nijmegen en zijn publicaties 
in onder meer Heemschut en dit Cuypers
bulletin. Maar er wordt ook óver hem 
geschreven. Onder genoemde kop publi
ceerde kolomschrijver Joosten in het blad 
van de Katholieke Universiteit Nijmegen 
kunieuws van 21 maart 1997 een stukje, dat 
te aardig is om het hier niet geheel te laten 
volgen. — Rens Swart)

Pantus for president
Alleen al het feit dat Nijs van Megen de 
Nijmeegse Stadskrant met enige regelmaat

f
♦

Grafkapel op de begraafplaats van Schalkwijk

aanmerkt als onleesbaar persorgaan moet 
voor iedere weldenkende stadsgenoot reden 
zijn haar een warm hart toe te dragen. 
Er zijn in one-papercity Nijmegen toch 
al te weinig plaatsen waar de mateloze 
hufterigheid wordt gelaakt, die hier op
permachtig regeert. Leve de Stadskrant, 
dus, en dan nog eens een extra hoeraatje 
voor het maartnummer, waarin niet alleen 
cultuurwethouder Wellen zijn ware — of 
beter gezegd gebrek aan — aard laat zien, 
maar we ook mogen vaststellen dat Jacques 
Thielen alweer aardig op de been is.

Thielen windt zich op over kunsthis
toricus Willem-Jan Pantus, een van de 
weinig Nijmegenaren die er nog wel eens 
publiekelijk blijk van geeft een scherp 
ontwikkeld historisch geweten te bezitten, 
en te beseffen dat je een stad niet tot 
oudste van het land maakt door dat in 
slechte vvv-logans uit te schreeuwen of
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door nepgebouwen neer te zetten, maar 
maar door het zorgvuldig koesteren van 
het weinige dat Nijmegen nog aan authen
tieke monumenten heeft. Pantus geeft in 
hetzelfde stuk in de Stadskrant een aardig 
inzicht in de reeks harteloze idioterieën 
die Nijmegen presenteert onder de noemer 
“monumentenbeleid”: van de Romeinse 
muur onder het Casino via het streven van 
nieuwbouw van een fantasieburcht tot aan 
de dreigende sloop van het Oude Weeshuis 
op de Hessenberg. Je hoeft overigens 
geen gespecialiseerd kunsthistoricus te zijn 
om vast te stellen dat er wel meer dan 
één schroefje loszit aan een Gemeentebe
stuur dat enerzijds een echt monument 
wil slopen, en anderzijds enkele geldgeile 
horeca-jongens toestaat een nieuw kasteel 
neer te zetten in een beschermd stads
park.

Op de Hessenberg wil de Gemeente zes 
40 meter hoge woontorens neerzetten, on
der de projectnaam ‘Flash Gordon’. Alleen 
al vanwege zo’n naam zou iedereen met een 
enigszins volwassen kijk op de wereld al 
tegen dit plan moeten zijn. Consequen
tie van deze provinciale grootheidswaan: 
sloop van het deels ïye-eeuwse Weeshuis en 
de (nota bene net kostbaar gerenoveerde) 
belendende panden aan de Kroonstraat. 
Pantus gaat hiertegen namens Numaga, de 
Bond Heemschut en het Cuypersgenoot- 
schap in hoger beroep. Tot grote ergernis 
dus van Thielen, die tegenover de feitelijke 
argumenten weinig anders kan zetten dan 
het lompe aplomb van een dorpsregent, 
met als verbijsterende conclusie: “Doordat 
Pantus steeds bezwaar indient, blokkeert 
hij een democratisch proces”. Onbenulli
ger populisme hoorden we niet sinds de ka
pitein van de Titanic zei: kom gezellig aan 
boord mensen, we houden allemaal droge 
voeten. Pantus’ procederen is immers een 
essentieel onderdeel van de democratie. En 
het is dat hoe dan ook méér dan de macht

van het grote geld waaraan Thielen zich 
schaamteloos onderwerpt.

Het hoger beroep stelt de sloop van 
het Weeshuis minstens een jaar uit. Ik 
pleit ervoor om als het proces gewonnen 
is, tussen de laagbouw rond het prachtige 
gerestaureerde pand, een rustiek plaatsje 
te plannen dat Willem-Jan Pantusplein 
gedoopt moet worden.

Orgelkiuisf rond ïgoo: nogmaals
— Rens Swart

Naar aanleiding van mijn recensie van 
het boek Orgelkunst rond 1900 ontving 
ik een telefonische reactie van een van de 
kemauteurs, Ton van Eek. Van Eek, die 
adviseur voor de Katholieke Klokken- en 
Orgelraad k k o r  is, voelt zich in zijn inte
griteit aangetast door mijn opmerking als 
zou hij vooringenomen zijn met betrekking 
tot orgelbouwer Schreurs. Hij wilde helaas 
geen gebruik maken van het aanbod van de 
redactie zijn bezwaren in dit bulletin uiteen 
te zetten; wel schreef hij een uitgebreide 
brief.

Van Eek heeft mij ervan kunnen over
tuigen dat, wat ik opvatte als vooringe
nomenheid, in feite uitvloeisel is van het 
beleid van de KKOR om alle bonafide orgel
makers in Nederland op dezelfde objectieve 
wijze beoordelen, nadrukkelijk ook firma’s 
die ernstig te lijden hebben gehad onder 
roddel en kwaadsprekerij. Deze nadruk
kelijke aandacht leidde bij mij — en bij 
velen in mijn omgeving — tot een indruk 
van vooringenomenheid, hetgeen ik, juist 
vanwege Van Eck’s adviseurschap, aan de 
orde wilde stellen.

In mijn recensie spreek ik echter niet 
van een indruk van vooringenomenheid, 
maar van vooringenomenheid zonder meer. 
Ik besef dat ik met deze ongenuanceerde 
opmerking Van Eek in zijn integriteit heb

aangetast en biedt hem hierbij mijn excuses aan.

Tentoonstelling en boek over H.J. Jesse 
— Leo Dubbelaar

Het omvangrijke œuvre van architect Hen
drik Johannes Jesse (1860-1943) is een 
beeldbepalend element geworden in Leiden 
en omgeving. Hij ontwierp er kerken, raad
huizen, scholen, winkelpanden, interieurs, 
villa’s, herenhuizen, landhuizen en arbei
derswoningen. Voorbeelden zijn de Nieuwe 
Kerk in Katwijk aan Zee, de raadhuizen 
van Oegstgeest en Valkenburg, villa’s en 
herenhuizen te Leiden, Oegstgeest, Kat
wijk en Noordwijk en volkswoningbouw 
‘de Rode Buurt’ te Katwijk en ‘De Kooi’ 
te Leiden.

Jesse werkte aanvankelijk in de Hol- 
landse-renaissance-stijl en ontwikkelde ver
volgens via de Art Nouveau en Jugendstil 
zijn meest gebruikte stijl, de rationalisti
sche, waaraan hij in de loop der jaren een 
eigen, herkenbare invulling gaf.

Een van zijn bekendste bouwwerken 
is zijn eigen woonhuis ‘de Keet’ aan de 
Rijnsburgerweg in Leiden, dat veel type
rende architectonische kenmerken toont: 
grote baksteenvlakken, ronde boogramen 
en -deuren, groen geglazuurde raamdorpel- 
stenen, bovenramen met groen beglaasde 
roedenverdeling, (trap)torens, stijlvolle in
terieurs, majolica schoorstenen. In dit 
pand heeft Jesse een groot deel van zijn 
leven gewoond en gewerkt.

Bundel Vitruviuscongres 1995 verschenen 
— Wies van Leeuwen

In april is de bundel met de verslagen van 
het in oktober 1995 door het Heerlense 
Vitruvianum in samenwerking met onder 
meer het Cuypersgenootschap georgani

Er zijn drie tentoonstellingen over het 
leven en werk van Jesse in Leiden, Oegst
geest en Katwijk ingericht, waarvan er één 
nog te bezoeken is. Op deze tentoonstel
lingen zijn voornamelijk ontwerptekenin
gen van bouwwerken uit bovengenoemde 
plaatsen te zien. De tekeningen komen uit 
het omvangrijke archief van de architect, 
dat thans is ondergebracht bij het NAi te 
Rotterdam. De tentoonstellingen worden 
georganiseerd door de voor deze gelegen
heid opgerichte Stichting Jesse.

De tentoonstelling in Katwijk vindt 
tot en met 28 juni plaats in het Katwijks 
Museum, Voorstraat 46 en is geopend op 
dinsdag tot en met zaterdag van 10-12 en 
14-17 uur.

Ter gelegenheid van deze tentoonstel
ling is er een boek over het leven van H.J. 
Jesse verschenen, uitgegeven door het NAi 
in Rotterdam. Dit rijk geïllustreerde boek, 
geschreven door Joyce Hoogeveen-Brink, 
geeft een overzicht van de ontwikkeling van 
Jesse’s loopbaan, waarbij zijn belangrijkste 
bouwwerken aan bod komen. Deze uitgave 
wordt gecompleteerd door een lijst van 
ontworpen en uitgevoerde werken. We 
hopen later uitgebreider op dit boek terug 
te komen.

seerde Vitruviuscongres verschenen. Rudi 
Rolf redigeerde een eenvoudig maar stijlvol 
uitgevoerd boekwerk van 106 pagina’s, in 
twee kolommen gedrukt met weinig afbeel-
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dingen: een bundel voor de deskundige 
liefhebber. Het is het eerste boekwerk 
dat sinds decennia in ons land verschenen 
is over de invloed van Vitruvus op de 
bouwkunst in West-Europa. De meeste 
bijdragen aan het tweedaagse congres zijn 
opgenomen.

Georg Germann licht de betekenis van 
Vitruvius voor onze tijd toe. Daarna vol
gen bijdragen van Herman Geertman, Jos 
de Waele en Kees Peterse over Vitruvius 
en de oudheid. Ingeleid door Rudi Rolf 
lichten Coen Ottenheym, Charles van den 
Heuvel en Dirk van de Vijver vervolgens 
de receptie van Vitruvius in de zeventiende

Boek
Waarheid en Karakter. Het debat over de bouwkunst 1840-1900 
— Wies van Leeuwen

Auke van der Woud publiceerde een om
vangrijk boek over de architectuur van de 
vorige eeuw. Het is geen uitvoerige schets 
van een wirwar van door elkaar heenlo
pende stijlen zoals in de traditionale hand
boeken, maar een analyse van de antwoor
den die in de jaren tussen 1840 en 1900 
werden gegeven op vragen naar het wezen 
van de bouwkunst, de maatschappelijke 
betekenis ervan en de rol van de architect 
als bouwkunstenaar. Vele bronnen zijn 
geraadpleegd voor dit veelzijdige boek, dat 
in zekere zin een verlangen vervult van 
Ed Taverne, die het in 1974 betreurde 
dat het boek van H. Rosenberg over de 
kerkelijke bouwkunst van de negentiende 
eeuw niet verder kwam dan de traditionele

en achttiende eeuw toe. Ondergetekende 
leidt de hoofdstukken over de negentiende 
en twintigste eeuw in. Luc Verpoest, 
Manfred Bock, Richard Padovan en Hol- 
ger Dux belichten onder meer het Nieuwe 
Bouwen en enkele markante architecten. 
Nic Tummers, de initiator van het sym
posium, plaatst in het slothoofdstuk het 
Vitruvianisme en het kritisch regionalisme 
tegenover elkaar.

Rudi Rolf (red.), Vitruviuscongres 1995, 
Heerlen 1997, ISBN 90-803616-1-5. Prijs f 
29,95. Het boekwerk is verkrijgbaar bij het 
Vitruvianum, Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

stijletiketten van neogotiek, neoclassicisme 
en neobarok. Het heeft tegehjk een po
lemisch karakter en wil afrekenen met de 
opvatting dat de bouwkunst van de vorige 
eeuw niet meer is dan de achtergrond van 
de triomfale drieklank Cuypers-Berlage- 
Nieuwe Bouwen. Een opvatting die onder 
architecten nog steeds leeft, maar door 
architectuurhistorici al jaren als onhisto
risch van de hand wordt gewezen. Op 
dit boek zullen wij te zijner tijd zeker 
terugkomen.

Auke van der Woud, Waarheid en Karak
ter. Het debat over de bouwkunst 1840- 
1900, Rotterdam, NAi Uitgevers 1997. 
ISBN 90-5662-044-4, 484 pagina’s, f 65,-.

Neogotiek in West-Europees perspectief 
Tentoonstelling en internationaal colloquium in Leuven, 
13 september tot 7 december 1997
— Wies van Leeuwen

Het k a d o c (Katholiek Documentatie- en 
Onderzoekscentrum) te Leuven organi
seert samen met de Stad Leuven en het 
Davidsfonds, als afsluiting van een jaren
lang, onder kenners respect afdwingend 
wetenschappelijk onderzoek naar de wor
tels en manifestaties van de neogotiek, een 
reeks tentoonstellingen en een internati
onaal colloquium. Van groot belang is 
hierbij de ruime, internationale gezichts
hoek, van waaruit de neogotiek als histo
risch fenomeen wordt benaderd. Uit deze 
manifestaties zal blijken dat Vlaanderen 
een brandpunt vormde van invloeden in 
de ontwikkeling van de neogotiek in Duits
land, Frankrijk, Engeland en Nederland.

De tentoonstelling, te houden in de 
Leuvense Predikherenkerk, wil de tot dus
ver onderbelichte rol van Vlaanderen en 
België belichten. Vlaamse architecten, 
beeldhouwers en andere kunstenaars ont
vingen invloeden van het buitenland en 
droegen hun gedachtengoed in internati
onale contacten uit. Historische en neo
gotische stukken uit Vlaanderen werden 
verspreid in de omliggende landen. On
der meer A. Pugin gebruikte laatgotische 
Vlaamse stukken in zijn interieurs.

Met maquettes, originele stukken, 
computersimulaties, etc. worden drie the
ma’s belicht. Allereerst de positie van de 
ingenieurs, die een belangrijke rol speelden 
in de hervorming van de samenleving. Men 
spreekt over deze ingenieurs-architecten als 
‘de leerling-tovenaars van de negentiende 
eeuw’.

Vervolgens wordt aandacht besteed 
aan de wijze waarop de zich modernise
rende wereld gehuld werd in een histo

risch stijlenkleed, dat naarmate de eeuw 
vorderde steeds meer een archeologisch 
correcte evocatie van het verleden werd. 
Verenigingen als de Gilde van Sint Thomas 
en Sint Lucas speelden hierin een belang
rijke rol.

Tenslotte belicht een derde onderdeel 
de ‘ingenieuze neogotiek’, waarbinnen de 
modernste technieken samengaan met het 
historische stijlenkleed, dat tot in de ko
loniën werd uitgedragen.

Parallel aan de tentoonstelling ‘De ingeni
euze neogotiek. Techniek en kunst’ vin
den enige nevententoonstellingen plaats: 
een expositie met foto’s en tekeningen 
van werk van architect Joris Helleputte, 
‘Neogotisch Leuven: een nostalgische blik’ 
met historische foto’s, ‘Joris Helleputte 
en de Leuvense neogotische ateliers’, waar 
ook interieurs, wanddecoratie, meubilair 
en beeldsnijwerk aan de orde komen, een 
tentoonstelling over neogotisch drukwerk 
en ten slotte een tentoonstelling over het 
werk van Joris Helleputte als restauratie- 
architect.

Het colloquium, dat zal worden gehouden 
in de periode tussen 8 en 11 november, 
wordt een driedaags programma. Eén dag 
zal worden gevuld met overzichtsreferaten, 
waaruit per land een beeld ontstaat van 
de factoren en actoren die het specifieke 
beeld van de neogotiek bepaalden. Een 
tweede dag wordt gewijd aan excursies 
naar neogotische sites, die niet of moeilijk 
toegankelijk zijn, zoals Vyve-Kapelle, Lop- 
pem en Sint-Amandsberg. Op de derde 
dag zal in kortere referaten en workshops
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aandacht worden gegeven aan de internati- derland, Vlaanderen, Engeland, Frankrijk
onale relaties binnen de neogotische bewe- en Duitsland worden aangezocht. Nadere
ging. Hiervoor zullen deskundigen uit Ne- berichten volgen nog.

Studiedag Hoe kwetsbaar is bet Vondelpark?
Behoud en beheer van een stadspark met een lange historie 
— Wies van Leeuwen

Op 22 mei organiseerde de stichting Ne
derlands Tuin Museum een studiedag over 
het beheer van het sinds kort als Rijks
monument beschermde Amsterdamse Von
delpark. Dit in fasen door de architecten 
J.D. en L.P. Zocher tussen 1865 en 1878 
aangelegde park raakt door verzakking van 
de veenbodem en achterstallig onderhoud 
steeds meer in verval. Hoewel er een 
beheersplan is opgesteld, is niet duidelijk 
op welke wijze het park voor de toekomst 
behouden moet blijven.

Carla Oldenburger schetste met de 
door haar ontwikkelde ’cascade-methode’ 
in een drietal fasen de geschiedenis van 
het park. Door analyse van de ’genius 
loei et tempores’ (het tijdsbeeld en de ge
schiedenis van de plek), de ’canon auctoris’ 
(de architect en zijn opvattingen) en de 
’historia plantarum’ (het gebruikte plan
tenassortiment) ontstond een beeld van een 
in drie fasen aangelegd park, waarbij elk 
der fasen een geheel eigen karakter heeft, 
een naar binnen gericht geheel met een 
landschappelijk en romantisch karakter.

Tjalling Visser en Ulbe Mehrtens van 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
bespraken de meervoudige betekenis van 
de aanleg als park, als recreatieruimte voor 
miljoenen wijkbewoners en bezoekers van 
elders. Het Vondelpark is een vroeg voor
beeld van een volkspark. Zij constateerden 
dat er is momenteel een tendens is par
ken bij renovatie naar buiten toe open te 
leggen, ter verbetering van de sociale vei

ligheid, waarbij de monumentenwaarden 
met veel overleg behouden moeten worden, 
zoals bij het Tilburgse Wilhelminapark. 
Het is overigens niet altijd duidelijk welke 
elementen Monumentenzorg bij een park 
eigenlijk daadwerkelijk kan beschermen, de 
aanleg, het ruimtelijke beeld, de bestaande 
oude bomen of alleen het assortiment van 
soorten en rassen.

Aart Oxenaar besprak de ontwikkeling 
en betekenis van de omliggende bebou
wing, die een relatie met het park heeft, 
niet tot de bescherming behoort en op 
sommige plaatsen door bestemmingsveran- 
dering en schaalvergroting wordt bedreigd. 
Opvallend is dat een deel van de stede- 
bouwkundige opzet bepaald is door de lig
ging der riolering. De plannen, onder meer 
van Cuypers, om te komen tot een rand- 
bebouwing met vrijstaande, schilderachtig 
gesitueerde villa’s, is slechts voor een klein 
deel gerealiseerd. Merkwaardigerwijs zijn 
zeer belangrijke panden, zoals onder meer 
het woonhuis van Cuypers, tot dusver niet 
beschermd als Rijksmonument.

Bij een wandeling door het park kon 
geconstateerd worden dat er veel verval is 
en dat bij de overdracht aan de gemeente 
in 1953 door de aanplant van bijna 2000 
nieuwe bomen, waaronder wilgen en popu
lieren, het beeld van het park ingrijpend is 
gewijzigd.

Vervolgens besprak Mariske Pemme- 
laar het zeer terughoudende beheersplan 
dat ze sinds enkele jaren heeft opgezet.
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Doel is het park weer te rehabiliteren op 
verschillende manieren: door de grond on
der sommige boomgroepen door ophoging 
of door het weggraven van het inklinkende 
veen te versterken en door jaarlijks onder
houd.

Lodewijk Beljon constateerde in een 
prikkelend betoog dat het park geen bij
zonder voorbeeld van het werk van Zocher 
is geworden en evenmin een sterk produkt 
is van de landschapsstijl van de negen
tiende eeuw. Het is echter wel een bijzon
der stadspark, waarbij echter tot dusver te 
weinig oog is voor de simpele schoonheid 
van gras en bomen. Het gaat dan ook 
eerder om een actuele ontwerpopgave dan 
om restauratie.

Willem Heinemeijer leidde de discus
sie in en besteede onder meer aandacht aan 
de betekenis van het park voor de stad in 
heden en verleden. Voor minderheden en 
daklozen is het park een toevluchtsoord. 
In de levendige discussie kwam naar vo
ren dat de opdracht van de landschapsar
chitecte, het beheersplan, als te beperkt 
werd ervaren. Bij het herstel van een

De Professor Tulpstraat te Amsterdam
— Guido Hoogewoud en Margriet de Roever

Er bestaan sloopplannen voor de percelen 
prof. Tulpstraat 5-15 en 2-12, de beide 
wanden van het straatje recht tegenover de 
ingang van het Amstelhotel (zie de kaart). 
De bouw van deze huizen hing indertijd 
nauw samen met de stichting van het hotel. 
Dat was een van de vele projecten van 
dr. Samuel Sarphati. Na zijn bezoek aan 
de wereldtentoonstelling in Londen van 
1851 wilde deze arts en initiatiefnemer ook 
in Amsterdam een tentoonstellingsgebouw 
als het Chrystal Palace oprichten, het in 
1864 gereed gekomen Paleis voor Volksvlijt 
bij het latere Frederiksplein van Corne-
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dergelijk park zijn er meer mogelijkheden 
dan alleen het bewaren van de status quo.
Het is inderdaad een tweeslachtig geheel 
dat de ontwikkeling van de opvattingen 
van Zocher verbeeldt, maar ook de ver
anderingen in de afgelopen decennia. De 
omliggende bebouwing heeft daarbij een 
grote waarde. Het gebruik door het hui
dige publiek maakt reconstructie van de 
oude staat onmogelijk, terwijl er ook geen 
duidelijk beeld is van het oorspronkelijke 
plantenassortiment. Veel originele bomen 
en struiken zijn niet levensvatbaar bij de 
huidige grondwaterstand en mogen gerust 
door beter passende soorten vervangen 
worden. Met behoud van de historische 
vormen van paden, vijvers, beek en weiden 
zijn er veel mogelijkheden voor het ten dele 
weer oproepen van het visuele beeld dat de 
Zochers voor ogen heeft gestaan.

Inlichtingen: Secretariaat Stichting Neder
lands Tuin Museum, Apollolaan 88, 1077 
BE Amsterdam, telefoon 020-67x4371, fax 
6714332.

lis Outshoom (in 1929 afgebrand). In 
het kielzog van deze plannen ontwikkelde 
Sarphati’s Nederlandse Bouwmaatschappij 
initiatieven voor de verdere bebouwing van 
dit gebied, het Oost- en het Westeinde en 
de Sarphatistraat. In 1863 kreeg Sarphati 
concessie om naast deze straat aan de 
overzijde van de Amstel een groot hotel 
te bouwen, eveneens van Outshoorn. In 
afwijking van de concessie — het hotel 
werd minder majestueus uitgevoerd dan 
aanvankelijk in de bedoeling lag — werden 
de tijdelijke Hudde- en Tulpstraat in 1869 
definitieve straten, die in de jaren zeventig
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werden bebouwd. Het eerst aan de kant 
van de Huddestraat, aangezien aanvan
kelijk tegenover het hotel tuinen waren 
gepland, een plan dat geen doorgang vond.

Aan de overkant van het prof. Tulp- 
plein realiseerde het Amstel Hotel op prof. 
Tulpstraat 2 in 1872 een stalcomplex met 
stalgebouwen voor 20 paarden: een be- 
ganegrond met kap, verbonden met een 
hoger koetshuis van twee verdiepingen en 
mansardekap op de hoek van het Tulp- 
plein; architect was N. Vos. Twaalf jaar 
later bouwden Staal & Haalmeijer boven 
de stallen een verdieping voor diamantairs- 
kantoren en in 1887 maakte H. Moet on 
jr. ook van de stal op de beganegrond 
kantoren. De uitwendige gedaante van het 
geheel had een heldere opzet: een fors 
hoekpand, dat schijnbaar één geheel leek 
met de percelen aan de Tulpstraat, maar 
door de latere verbouwingen iets lager was. 
De gevels hadden een heldere en duidelijke 
opbouw: boven een hardstenen plint ver
rees een bakstenen gevel met accenten in 
de wenkbrauwbogen boven de vensters en 
een gepleisterd fries als gevelbeëindiging. 
Deze bouwwijze doet enigszins denken aan 
de architectuur van de jaren ’60, zoals 
bijvoorbeeld is toegepast in de Plantage, 
maar is wel anders van karakter, omdat de 
baksteen zowel de wand vormt, reliëf geeft, 
als decoratief is toegepast.

Na deze verbouwing richtte het hotel 
in 1890, op de nog open ruimte tot de 
Huddekade, een kantoorpand op in chalet- 
stijl, ontworpen door D.A.N. Margadant, 
de bouwer van het Haarlemse spoorweg
station. De bouw was in strijd met de 
tuinbestemming, maar omdat het hotel had 
beloofd haar rijtuigen in de stal te plaatsen, 
werd deze toegestaan.

TVilpstraat 10-12 dateert uit 1868. 
Deze huizen zijn sober van karakter onder 
een doorlopende lijst met dakkapellen in 
de zadeldaken. Zij sluiten goed aan bij

de panden 4-8 met deuren en bovenlichten 
in Amsterdamse-School-stijl. De nos. 5 en 
7 aan de overkant zijn uitwendig identiek: 
twee monumentale composities van vijf 
ramen breed, begrensd door stucwerkban- 
den op de hoeken. De gevel is streng 
en vlak, met het accent op de middenas 
met de drie deuren, waarbij de toepassing 
van vensteromlijstingen met oreillons en 
geprofileerde lijsten voor reliëf zorgen. De 
wijze, waarop hier baksteen is toegepast, 
doet denken aan de bouwwijze, die in de 
jaren ’60 de stucwerkgevels in de Plantage 
opvolgde (bijvoorbeeld Plantage Midden- 
laan 20). Ook de schilddaken doen aan 
deze bouwwijze denken. De panden 9- 
19 zijn in een andere stijl opgetrokken. 
Zij hebben een hogere onderpui, terwijl de 
gevel is gepleisterd in voegen en blokken 
en de vensters zijn voorzien van oreillons.

Dit ‘gouden randje’ aan het einde 
van de Jodenbuurt werd bij uitstek een 
buurtje voor diamantairs, mede door de 
aanwezigheid van het eerste-klas hotel. In 
1889 waren op prof. Tulpstraat no. 2 de 
commissionairs in diamanten L. & K. Kahn 
& Co. en Isidore Veershijn gevestigd, op 
no. 15 zat S.S.R. Rodrigues de Miranda, 
op no. 4 onder andere M. van Moppes en 
de gebrs. Figatner. In 1910 zaten op no. 
2 naast Veershijn nog vijf andere commis
sionairs en op no. 12 de firma Strauch en 
Gansenheim. Op no. 4 was in 1930 het kan
toor van de Algemene juweliersvereniging 
gevestigd, naast de diamantairs Figatner en 
Gansenheimer. Hier was ook het atelier 
voor Binnenarchitectuur en Sierkunst van 
de architect Harry Elte, de ontwerper van 
de synagoge aan de Heinzestraat en van 
de voorganger van het Olympisch stadion 
in de hoofdstad. Naast de in aantal 
toenemende diamantairs vestigen zich in 
de jaren ’30 de Federatie Amsterdam der 
VARA en de Nederlandse Jeugdherberg 
Centrale op no. 4-6. Op de beganegrond
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van no. 2 werd omstreeks 1920 een post
en telegraafkantoor ingericht, een logische 
plaats tegenover het hotel.

De Tweede Wereldoorlog heeft aan 
veel van dit Joodse cultuurgoed een burusk 
einde gemaakt. Sporen ervan zijn in deze 
buurt nog wel bewaard gebleven. Ver
schillende huizen in de Tulpstraat bevatten 
nog diamantkluizen. Nr. 4 heeft nog, 
geheel intact, twee afzonderlijke keukens, 
een voor de bereiding van vleesgerechten 
en een voor melkgerechten, zoals in huizen 
van orthodoxe joden gebruikelijk was. Het 
fonteintje bovenaan de trap die naar de 
keuken in het souterrain leidt, heeft zelfs 
nog links en rechts van de kraan afzonder
lijke zeepbakjes om de handen bij gebruik 
van de ene of de andere keuken te reinigen.

Het prof. Tulpplein vóór het hotel was 
vroeger een doorgaande verkeersroute van 
de Weesperzijde naar de Amstel. Vóór 
1883 voer hier een pontje over de Singel- 
gracht, na de bouw van een ijzeren brug 
werd dit in 1805 ook de route van tramlijn 
8 (tot 1942). Sinds de bouw van de Toton- 
tobrug in 1966 is de brug vervangen door 
een fietstunnel-brug. Een plantsoen tus
sen de Huddekade en de prof. Tulpstraat 
maakte na de definitieve vaststelling van de 
rooilijn in 1910 plaats voor een met palen 
omheind verhard terrein, zoals nu nog het 
geval is tussen de prof. Tulpstraat en de 
Sarphatistraat. Hier stond nog het fraaie 
smeedijzeren hek van café ‘Continental’, 
waarin later de Amstel Hotel garage was 
gevestigd. In 1990 werden deze gebouwen 
door brand verwoest, waarna er een ap
partementengebouw verrees naar ontwerp 
van ir. P.K.A. Pennink. Het fraaie hek 
keerde na de restauratie helaas niet terug. 
De aftakeling had echter al eerder toege

slagen, toen in 1944 Huddekade 2-6 en 
Margadants’ schepping werden gesloopt. 
Sindsdien ligt hier een parkeerterrein.

Gezien de betekenis die de bebouwing 
heeft als onderdeel van het plan Sarphati 
en de rijke sociaal-historische geschiedenis, 
in het bijzonder die van joods Amsterdam, 
kunnen behoud en herstel hopelijk nu een 
kans krijgen. Vergelijkbare stalcomplexen 
in de Huidekoperstraat, de Overtoom en de 
Westerdokstraat zijn inmiddels gesloopt. 
Hoewel bekend was dat de panden op de 
MiP-lijst voorkwamen, is het stadsbestuur 
accoord gegaan met het sloopvoomemen, 
waartegen door de bewoners bezwaar is 
aangetekend.

Stallen aan de Overtoom
— Margriet de Roever

Eerder in dit bulletin werd bericht over 
een stalcomplex aan de Overtoom van A.L. 
van Gendt (zie Cuypersbulletin 1995-2 blz. 
9). De projectontwikkelaar, die hier een 
supermarkt en 20 woningen wil realiseren, 
heeft in deze zaak onlangs door middel 
van een kort geding, aangespannen tegen 
Stadsdeel Oud-West een wijziging van het 
bestemmingsplan willen afdwingen, aange
zien zij vonden dat het oponthoud die het 
vinden van een geschikte kandidaat die dit 
bijzondere, maar zeer vervallen complex 
een waardevolle bestemming kan geven, 
te lang duurde. In de eis was ook met 
een flinke schadevergoeding opgenomen, 
aangezien het uitstel steeds hogere kosten 
met zich meebrengt (en de herbestemming 
steeds duurder maakt). De eis werd door 
de rechter niet toegewezen, maar een be
roepsprocedure loopt nog.

Een kwestie van voortschrijdend inzicht
De Emmakerk van G.J. Friedhoff te Watergraafsmeer (Amsterdam) behouden 
— Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar

Verleden jaar werd een aantal Amster
damse leden van het genootschap opge
schrikt door het nieuws dat de Emmakerk 
uit 1937-1938 van Gijsbert J. Friedhoff 
gesloopt zou gaan worden. Het verzet van 
het genootschap hiertegen resulteerde er 
in dat afgelopen april het sein op veilig 
gezet kon worden: de Hervormde Ge
meente besloot op 17 maart 1997 de kerk 
te handhaven en aan te passen aan de 
eisen die de huidige behjding en liturgie 
aan een dergelijk complex stellen. In de 
afgelopen jaren is dit derde keer dat de 
Hervormde Gemeente na het meewegen 
van de architectuurhistorische argumenten 
van het Cuypersgenootschap sloopplannen 
laat varen. Daarmee stelt deze kerkelijk 
overheid een belangrijk voorbeeld aan de 
burgerlijke overheid, die over het alge
meen, na een eenmaal ingenomen stand
punt om een gebouw te slopen, de weg 
van de verkokering en de procedures kiest. 
Chapeau!

Friedhoff in de revisie

Zoals bekend uit vorige Cuypersbulletins, 
heeft het genootschap zich het afgelopen 
jaar ingezet voor het behoud van twee 
belangrijke gebouwen uit het oeuvre van 
Friedhoff, te weten het voormalige minis
terie van OK&W te ’s-Gravenhage — dat 
er momenteel half onttakeld bij staat — 
en het vroegere kantongerecht te Oostburg 
in Zeeuws-Vlaanderen, waar de plannen 
bijgesteld lijken te worden in een meer 
monumentvriendelijke richting. De tra
giek die Friedhoff met zijn collega’s van 
de Wederopbouw deelt, is, dat zijn ont
werpen voor het merendeel te jong zijn 
voor bescherming op grond van de Mo

numentenwet 1988. Wies van Leeuwen 
en ik hebben dit probleem onder de loep 
genomen in een artikel voor het Bulletin 
KNOB 95 (1996), ‘Luctor et emergo’, pp. 
24-33. Hierin is enerzijds aangedrongen op 
een voort varende start van het post-MiP, 
dat zich met deze allerjongste monumenten 
bezig zou moeten gaan houden, en ander
zijds op het ontwikkelen van slagvaardig 
provinciaal beleid om de teloorgang van 
de toonaangevende voorbeelden van We- 
deropbouwarchitectuur te voorkomen.

De afgelopen jaren is de nodige aan
dacht besteed aan het werk van Friedhoff. 
Voor inzicht in het bredere perspectief van 
zijn œuvre kan men putten uit het naslag
werk De Rijksbouwmeesters, Twee eeuwen 
architectuur van de Rijksgebouwendienst 
en zijn voorlopers, Rotterdam 1995, pp. 
528-572. Het vooroorlogse werk, waartoe 
de Emmakerk behoort, is in het bijzonder 
geanalyseerd door J.P. Baeten in het ar
tikel ‘Hollandse Beaux Arts’ in De Sluit
steen, orgaan van het Cuypersgenootschap 
8 (1992), pp. 4-20. Van zijn hand was 
ook de waardestelling — ‘De architectuur 
van Friedhoff’ — die in het vorige bulletin 
is geplaatst. Daarnaast kan nog gewezen 
worden op de uitgave van het NAi, Stijl. 
Norm en handschrift in de Nederlandse 
architectuur, Rotterdam 1993, i.h.b. p. 
72, waarin Friedhoff getypeerd wordt als 
de belangrijkste vertegenwoordiger van het 
‘academisch traditionalisme’. Door al dit 
onderzoek is het pas betrekkelijk kort mo
gelijk om de betekenis van de Emmakerk 
binnen het œuvre van architect Friedhoff 
en in het kader van de ‘Jongere bouwkunst 
van Nederland’ vollediger te beoordelen. 

Voor het genootschap was dit voort-
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I
schrijdend inzicht in het belang van het 
werk van Priedhoff reden om de vinger aan 
de pols te houden. Zo ook wat betreft 
de Emmakerk: volgens kenner drs. J.P. 
Baeten neemt dit weerbarstige gebouw een 
sleutelpositie in binnen het oeuvre van de 
architect. Sloop zou dan ook een gevoelig 
verlies hebben betekend.

Sloop? Omdat het moet ..
Navraag naar de redenen waarom de Em
makerk moest verdwijnen, wees uit dat dit 
enkel was omdat het gebouw voor de kerk
gemeenschap te groot geworden was. Men 
wilde het dan ook simpelweg vervangen 
door een kleinere kerk! De vraag of het 
bestaande gebouw voor dat doel niet omge
vormd zou kunnen worden, werd afwijzend 
beantwoord, omdat het kerkgenootschap 
de behoefte zou hebben aan meer vergader
zalen en het gebouw alszodanig niet meer 
getuigde van de geloofsbeleving van deze 
tijd. Om dezelfde reden werd destijds tot 
verdriet van het genootschap de Muider- 
kerk te Amsterdam afgeschreven.

Het laat zich raden dat het Cuypersge
nootschap niet erg onder de indruk was van 
deze argumenten. Het was van mening dat 
de ‘herbestemming’ van de Emmakerk tot 
ruimte(n) voor de huidige geloofsbeleving 
onvoldoende was onderzocht en dat daar in 
ieder geval niet de juiste deskundigen bij 
betrokken waren geweest. Zo was bijvoor
beeld het Amsterdams Monumentenfonds, 
dat de afgelopen jaren bij uitstek expertise 
heeft opgebouwd ter zake van het gebruik 
van monumentale kerken, niet verzocht om 
advies. Hierdoor kon het kerkgenootschap 
onmogelijke staande houden dat men op 
ampele wijze onderzoek had gedaan naar
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het behoud van de Emmakerk binnen de 
huidige gebruiksvoorwaarden. De ervaring 
van het genootschap leert ook op dit punt 
dat waar een wil is, een verantwoorde 
aanpassing vanzelf volgt. Doordat de Her
vormde Gemeente vrijwillig te rade ging bij 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
en het gemeentelijk monumentenbureau, 
kon al snel worden geconstateerd, aldus 
het schrijven van het stadsdeel Watergraaf
smeer, dat “gedeeltelijke (?) realisering 
van het programma van eisen mogelijk is 
door een interne verbouwing van de kerk”. 
Zelfs al lag deze conclusie voor de hand, 
het vergt behoorlijk wat moed om aan 
dergelijke inzichten ook consequenties te 
verbinden, zoals de Hervormde Gemeente 
heeft gedaan.

Nu valt wel te hopen dat de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg spoedig 
het aanwijzingsverzoek van het Cuypers- 
genootschap afrondt en niet opnieuw zijn 
doos van Pandora opent door de proce
dure af te breken en te verwijzen naar 
het MSP onder het motto dat het gebouw 
nu niet langer in zijn voortbestaan wordt 
bedreigd. Wanneer de Emmakerk immers 
niet de status van rijksmonument krijgt, 
kan geen beroep worden gedaan op de 
verschillende subsidieregelingen, noch op 
de versoepelde toepassing van de gangbare 
bouwvoorschriften, terwijl bovendien voor 
de meeste particuliere fondsen het predi- 
caat ‘erkend monument’ een vereiste is om 
voor sponsoring in aanmerking te komen. 
Laat de staatssecretaris zijn verantwoorde
lijkheid nemen en dit pand spoedig onder 
de bescherming brengen van de Monumen
tenwet 1988.
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Het Postkantoor te Bergen op Zoom
De dovemansoren van een gemeentelijke bezwaarschriftencommissie
— Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar

Over het streven van het Cuypersgenoot
schap naar het behoud van het Postkan
toor is de afgelopen jaren al het nodige 
geschreven in het Cuypersbulletin. De 
eerste actie, te weten het verzoek aan de 
staatssecretaris om het object tot rijksmo
nument aan te wijzen, is verleden jaar met 
de toekenning van die status bekroond. 
Dat heuglijke feit weerhield de gemeente 
er niet van om de projectontwikkelaar met 
gezwinde spoed een sloopvergunning af te 
geven, die door de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg werd ondersteund omdat 
immers uitvoerig onderzocht was dat het 
pand niet herbestemd kon worden. Wel
iswaar is in het hele artikel 11-dossier nog 
geen snipper papier te vinden met gegevens 
over een haalbaarheidsonderzoek, maar we 
weten inmiddels dat men dat soort omissies 
in Zeist rekent tot bijkomstigheden. De ge
meente en de projectontwikkelaar hoeven 
maar wat te roepen en Zeist — waar men 
zich verschuilt achter de fictie als zou een 
adviserende taak door zijn terughoudende 
karakter geen verantwoordelijkheden op 
het gebied van de besluitvorming met zich 
meebrengen — vindt het allang best.

Tijdens de hoorzitting van de bezwaar
schriftencommissie van de gemeente Ber
gen op Zoom op 5 maart jl. heeft het 
Cuypersgenootschap primair aandacht ge
vraagd voor het halfslachtige advies van 
de gemeentelijke monumentencommissie: 
men vond het pand zeker monumentaal, 
maar achtte zich niet competent om over 
de noodzaak of wenselijkheid van sloop te 
oordelen! Daarnaast is ingegaan op de ver
houding tussen rijksbeleid en gemeentelijk 
beleid op het gebied van monumentenzorg 
en planologie. Dit laatste is een veel
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voorkomend probleem bij het behoud van 
monumentale architectuur. Gemeenten 
gaan er meestal van uit dat het ruimtelijke 
beleid voor de stad, zelfs al is het nog 
niet ingekaderd in een bestemmingsplan, 
alles zaligmakend is. Gebouwen zijn daarin 
gereduceerd tot obstakels die naar believen 
met sloopbal en bulldozer verwijderd kun
nen worden.

Het merkwaardigste is dat in dergelijke 
beleidsvoornemens, zoals destijds ook bij 
het Van Abbemuseum te Eindhoven bleek, 
geen enkele rekening wordt gehouden met 
de resultaten van het mip/ms p. Hoe on
terecht dat is, werd naar voren gebracht 
toen de status ter sprake kwam van het 
gemeentelijke Beleidsplan Binnenstad. We 
citeren het volgende uit de pleitnotitie:

Het mip/ms p versus ruimtelijk beleid
De gemeente heeft met de ontwikkeling van 
nieuwbouwplannen voor het Postkantoor 
het rijksmonumentenbeleid dat vanaf 1987 
projectmatig wordt uitgevoerd, volledig 
genegeerd. Je kunt als gemeente niet 
doen of je op een eilandje zit en al wat 
daar buiten gebeurt als quantité négligable 
beschouwen. Ook bij de eeuwige prijs
vraag uit 1987, die volstrekt oneigenlijk 
tot een soort van allesbepalend criterium 
is verheven, had men al rekening moeten 
en kunnen houden met de — potentiële 
— monumentwaardigheid van het post
kantoor: de provincie Noord-Brabant ver
keerde immers in de gelukkige positie dat 
het begin jaren ’80 al een voorschot had ge
nomen op het Monumenten-Inventarisatie- 
Project (mip) met de zogenaamde Cultuur
historische Inventarisatie. Hierdoor wist 
de gemeente Bergen op Zoom al vanaf
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1983 dat het voormalige Postkantoor een 
pand van grote monumentale waarde is: in 
de inventarisatie van 1983 staat het pand 
vermeld op pagina 80, in de officiële uitgave 
van de provincie uit 1986 op pagina 99 
en tenslotte in de gecombineerde Cultuur
historische Inventarisatie en MiP-publicatie 
van september 1993 op de pagina’s 21 en 
49. Men kon derhalve lang van te voren 
overzien welke panden geoormerkt zouden 
worden als potentieel rijksmonument.

Het Beleidsplan Binnenstad 1996, dat 
teruggaat op het Beleidsplan Binnenstad 
1987, heeft formeel geen wettelijke status, 
in tegenstelling tot het MIP/MSP waarmee 
het rijk uitvoering geeft aan artikel 3 van 
de Monumentenwet 1988. Niettemin staat 
het de gemeente vrij om beleid te ontwik
kelen, zelfs slecht beleid, maar nogmaals, 
dan mag niet verbaasd opgekeken worden 
dat dat tegenkrachten oproept die zich 
beroepen op het hiërarchisch hoger staande 
rijksbeleid. Dat dient in ieder geval de toon 
te zetten voor lokale ontwikkelingen.

Wil men voor de historische binnen
stad een ruimtelijk-economisch beleid ont
wikkelen, dan zal men alle aspecten daarbij 
moeten betrekken en een duidelijke rol 
moeten geven. Daarbij hoort ook het 
monumentale aspect, waarvan algemeen 
de belangrijke vormende en recreatieve 
waarde wordt erkend en dat nu volledig 
ondergeschikt gemaakt is.

Wat ons dan in hoge mate verbaast is 
de gedateerdheid van een dergelijk streven: 
overal in Nederland worden onderzoeken 
gedaan naar cultuurtoerisme en het belang 
daarvan voor de economie van de stad. 
Daaruit blijkt dat juist de monumenten en 
musea de krenten in de pap zijn, de aanja
gers van de trek naar de stad, de centra 
waaromheen mensen geld spenderen om 
hun vrije tijd aangenaam in te vullen. Ik 
kan voor wat mijn eigen provincie betreft 
wijzen op de nota Centrum in zicht van

Roermond uit 1994 en het onderzoek van 
KPMG van verleden jaar met betrekking 
tot Maastricht. In Bergen op Zoom blijft 
men kennelijk hardnekkig vasthouden aan 
een achterhaalde formule van slopen, bre
ken en nieuwbouw om winkelgebieden te 
scheppen die het aan aantrekkingskracht 
niet halen bij de centra met hun histori
sche gelaagdheid van architectuur door de 
eeuwen heen.

Het belang van de monumentale ge
laagdheid van de stad wordt door de staats
secretaris van OC&W in zijn Cultuur
nota Pantser of Ruggengraat (1996), nog 
eens benadrukt in het hoofdstuk ‘Cultu
reel Stadsleven’, waar overigens ook een 
paragraaf ‘Cultuurhistorisch toerisme’ in 
opgenomen is. Ik citeer hier een cruciale 
passage:

Het concept van de compacte stad, dat 
enige tijd de boventoon heeft gevoerd in 
discussies over ruimtelijke ordening, heeft 
een aanzienlijke verdichting van de bebou
wing en de infrastructuur teweeg gebracht, 
soms ten koste van de cultuurhistorische 
kwaliteit. De infrastructurele plannen die 
voor de nabije toekomst worden ontworpen, 
vergroten de druk op de stedelijke omgeving 
verder. Het is een noodzaak om bij de 
ruimtelijke ordening ook op lokaal niveau 
uitdrukkelijk rekening te houden met cul
tuur. Niet alleen om onherstelbare schade 
te voorkomen, maar ook om de culturele 
kwaliteiten van een stad, nu en later, zo 
goed mogelijk te benutten, (p. 29)

Naar wij hopen zal de casus Postkantoor 
een aanleiding vormen om het achterhaalde 
stedelijke beleid van Bergen op Zoom te 
herzien. In ieder geval kan het niet zo 
zijn dat de sloop van dit monument wordt 
gedicteerd door opvattingen die bepaald in 
tegenspraak zijn met het recente rijksbeleid 
ter zake van de stedelijke ruimte, zoals deze 
op verschillende plaatsen in de Cultuur

nota door de staatssecretaris is verwoord.

Dovemansoren
Noch het pleidooi van het genootschap, 
noch dat van de Vereniging Binnenstad, 
de strijdbare Einzelgänger Piet Juten en 
enkele andere omwonenden heeft de com
missie mogen overtuigen. Als ware suppor
tersclub van het College van B&W nam 
men klakkeloos het door de groeperingen 
weerlegde advies van de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg over met betrekking 
tot de ‘ampele’ haalbaarheidsonderzoeken. 
Direct na de uitslag liet het genootschap de 
bezwaarschriftencommissie van Bergen op 
Zoom dan ook het volgende weten: 

Geachte commissie,

Hedenochtend heb ik vernomen dat Uw 
commissie de bezwaren van het Cuypers
genootschap ter zake van de sloopvergun
ningen voor het voormalige Postkantoor 
ongegrond heeft verklaard. Aangezien mij 
werd medegedeeld dat het nog een maand 
zal duren eer wij over Uw advies - en naar 
ik veronderstel het verslag van de zitting - 
kunnen beschikken, lijkt het mij gelet op 
het belang van het genootschap opportuun 
een aantal zaken voor het tribunaal van de 
geschiedschrijving vast te leggen.

1. Tijdens de discussie over de strek
king van het onduidelijk geformuleerde 
advies van de monumentencommissie, 
heeft het hoofd van bouw- en woning
toezicht van de gemeente, de heer De 
Jong, expressis verbis vermeld dat de 
commissie vóór het behoud van het 
pand is.

2. Namens het genootschap heb ik mij 
uitdrukkelijk gedistantieerd van het in- 
brengen van nieuwe gegevens door de 
projectontwikkelaar in de vorm van 
(quasi-) haalbaarheidsonderzoeken, die 
wij niet hebben kunnen bestuderen,

noch hebben kunnen weerleggen door 
middel van een contra-expertise: deze 
zijn ongehoord laat ingebracht, aan
gezien reeds vanaf de zittingen voor 
de rechtbank te Breda verleden jaar 
en tenminste vanaf onze zienswijze en 
bedenkingen van 30 oktober jl., die 
direct voorafgingen aan het bezwaar
schrift, duidelijk was, dat dit een van 
onze hoofdargumenten tegen het afge
ven van de sloopvergunning is.

3. De projectontwikkelaar heeft desge
vraagd medegedeeld dat deze ‘haal
baarheidsstudies’ niet voorgelegd zijn 
aan de gemeentelijke monumentencom
missie, noch aan de staatssecretaris ter 
voorbereiding van de wettelijk voorge
schreven adviezen.

4. De wethouder heeft desgevraagd laten 
weten dat geen andere vormen van her
bestemming zijn onderzocht, dan die 
van projectontwikkelaar APO ter zake 
van de combinatie winkelen en wonen.

5. Ondergetekende heeft een uitnodiging 
gericht aan wethouder Janssen, zijn 
ambtenaren en de projectontwikkelaar 
om de Teekenschool te Roermond — 
een soortgelijk project als het Postkan
toor — te komen bezichtigen om zich er 
van te overtuigen dat een andere, c.q. 
behoudende aanpak van het Postkan
toor heel goed mogelijk is.

6. De wethouder heeft erkend dat er zich, 
behalve APO en de heer P. Juten, een 
andere gegadigde voor aankoop en her
bestemming van het pand heeft gemeld 
bij de gemeente.

7. Voorts heeft de wethouder laten weten 
dat de ontwikkelingen rond het oude 
Postkantoor los gezien kunnen worden 
van het project Parade (het loskoppe
len van twee winkellussen).

8. Tenslotte herinner ik U er aan, dat 
ik ter zitting heb verklaard dat alle 
bezwaren die door de heer P. Juten zijn
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aangevoerd en toegelicht, tevens door 
het genootschap geacht kunnen worden 
te zijn medegedeeld: terwille van de 
efficiëntie van de zitting en het onver
bloemde ongeduld van Uw voorzitter 
om mijn betoog tot het einde toe aan te 
horen, heb ik zijn argumenten tegen de 
sloop van het Postkantoor niet willen 
herhalen.

Cuypersbulletin

Ik verzoek U de hiervoor genoemde feiten 
en belangen in Uw verslag te integreren, 
nu U er klaarblijkelijk in Uw advies aan 
voorbij bent gegaan.

Ongetwijfeld behoeft het geen vermelding 
dat het Cuypersgenootschap op grond van 
het voorgaande de tocht naar de rechtbank 
te Breda met vertrouwen tegemoet ziet.
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