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Redactioneel
— Rens Swart
Ditmaal een erg dun Cuypersbulletin - za
ken gaan voor het meisje. Niettemin leest u
in dit bulletin over enige acties in het wes
ten des lands. Helemaal smullen wordt het
tijdens de voorjaarsexcursie op zaterdag 3
juni, waarvoor onze voorzitter Wies van
Leeuwen een ouderwets Brabants neogotiekprogramma heeft bereid. Dit in het
kader van zijn afscheid, dat die dag aan de
orde zal komen op de algemene leden
vergadering in Oirschot.
Met het afscheid van Wies van Leeu
wen en dat van Bemadette van Hellenberg
Hubar vorig jaar, hebben wij de twee boeg
beelden en in 1984 oprichters van het Cuy
persgenootschap en ook zeergeleerde
Cuypersdeskundigen uit het bestuur zien
vertrekken. Wij proberen voort te gaan,
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maar zullen hen bij tijd en wijle nog voor
adviezen inschakelen.
Ook Guido Hoogewoud en Willem-Jan
Pantus zullen afscheid nemen als bestuurs
lid. Guido, bestuurslid sinds 1986, heeft al
tijd actief mede richting gegeven aan het
Cuypersgenootschap en zorgt met name in
Amsterdam voor gedegen fundamenten
voor beschermingsacties. Ook zijn zorgen
voor de Amsterdamse Posthoomkerk zijn
gedenkwaardig. Willem-Jan heeft al sinds
jaar en dag een dagtaak aan het bijsturen
van ongeleide Nijmeegse projectielen in de
zaak Hessenberg, die dan nu uiteindelijk
gewonnen is. Ook organiseerde hij de
Cuypersredes en had een grote inbreng in
onze symposia, met name het symposium
over Het Schilderachtige, waarvoor hij het
wetenschappelijke achtergrondonderzoek
deed. Maar ook op vele andere punten wa
ren deze bestuursleden actief. In de persoon
van Vladimir Stissi, al enige tijd actief in
Amsterdam, denken we een goede nieuwe
voorzitter gevonden te hebben. In de leden
vergadering zal dit aan de orde komen. Het
programma van de excursie en de agenda
voor de ledenvergadering vindt u bij en in
dit bulletin.
Over het succesvolle symposium over
het Amsterdamse Centraal Station, dat op 9
april in het kader van de Cuypersrede geor
ganiseerd werd en bijna honderd bezoekers
trok, berichten we de volgende keer. Ook
hopen we dan aandacht te besteden aan de
Hilversumse Clemenskerk, die uiteindelijk
als rijksmonument is aangewezen, en aan de
zaak rond het Weeshuis en andere panden
op de Nijmeegse Hessenberg, die we uitein
delijk hebben gewonnen.
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Excursie en algemene ledenvergadering zaterdag 3 juni 2000
— Rens Swart en Wies van Leeuwen
Voorjaar 2000 nemen niet alleen onze voor
zitter, Wies van Leeuwen, maar ook de be
stuursleden Guido Hoogewoud en WillemJan Pantus afscheid. Ter gelegenheid hier
van voert de voorjaarsexcursie annex leden
vergadering ons naar de omgeving van 'sHertogenbosch. De route is voorgesteld
door onze voorzitter, die ook de toelichting
zal verzorgen. We vertrekken vanaf station
's-Hertogenbosch. Hier is parkeergelegen
heid in een parkeergarage, in de nabijheid
is betaald parkeren en aan de westzijde van
het station kan men gratis parkeren.

..t_

Programma excursie
Om 10.10 uur (na aankomst van de treinen
uit de richting van Amsterdam en
Utrecht) vertrekken we per bus van het
Stationsplein naar Oisterwijk via Helvoirt en het voormalige Groot-Seminarie
van Haaren.
10.40 uur arriveren wij te Oisterwijk bij de
Petrus Bandenkerk. Deze late Cuyperskerk is gebouwd tussen 1894 en 1897 en
is na een brand in 1997 weer geheel her
steld. Pastoor Van Buytenen, auteur van
een monografie over de kerk, zal ons hier
ontvangen.
11.30 uur houden we de algemene leden
vergadering in de parochiezaal nabij de
Petruskerk. De agenda vindt u op pagina
6. Hier gebruiken we aansluitend op de
vergadering een eenvoudige broodjes
lunch.
13.30 uur vertrek via de leerfabriek Konink
lijke Verenigde Leder en het kasteel Nemelaer over een landschappelijk mooie
route naar Boxtel.
14.00 uur bezoek aan kasteel Stapelen te
Boxtel, een in oorsprong in 1293 ge
noemd kasteel op een eiland in de Dom
mel. Het gebouw is in de 14de, 15de en
16de eeuw uitgebreid en werd door de
familie Mahie in 1857-58 door de archi
tect A. Goyaerts geneogotiseerd. We be
zoeken de neogotische ridderzaal en de
kapel waar het H. Bloedwonder van Oirschot plaatsvond rond 1380. In de kapel
een laat 16de-eeuws retabel.
15.00 uur vertrek naar Veghel.

De St.-Lambertuskerk te Veghel, ontworpen
door P.J.H. Cuypers en gebouwd in 1858-62
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Na een brand in
1997 weid in
maart 1998 een
nieuwe spits op
de toren van de
St.-Petrus
Bandenkerk in
Oisterwijk
geplaatst.
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15.45 uur bezoek aan de Lambertuskerk te
Veghel, een vroege Cuyperskerk uit
1858-62, die uitwendig geheel is geres
taureerd. Inwendig is de pleisterlaag ver
dwenen, maar het oorspronkelijke meu
bilair is vrijwel integraal bewaard geble
ven. We bezoeken hier ook het kerkhof
met een Calvarieberg uit 1852 van ƒ.
Goossens en monumentale graftekens.
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Er is een congregatiekapel van Cuypers
uit 1890, thans moskee, ƒ. Cuypers bouw
de in 1902-03 de pastorie samen met J.
Stuyt.
17.00 uur vertrek naar 's-Hertogenbosch via
de neogotische kerken van Dinther en
Heeswijk en kasteel Heeswijk.
17.45 uur aankomst bij station 's-Hertogenbosch.
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Agenda van de algemene
ledenvergadering
in de parochiezaal van de St.-Petrus Ban
denkerk te Oisterwijk
1. Opening
2. Vaststelling verslag algemene ledenver
gadering 8 mei 1999 in slot Moyland (D),
gepubliceerd in Cuypersbulletin 1999-2
3. Jaarverslag 1999, waarin ook de lopende
acties aan bod zullen komen
4. Jaarverslag 1999 kring Amsterdam
5. Financieel jaarverslag 1999 en benoe
ming nieuw lid kascommissie
6. Projecten in het kader van de Prins Bemhardfonds Monumentenprijs 1997. Het
bestuur stelt voor hieruit onder meer een
deel van de kosten van een Cuypersmonografie te financieren.
7. Bestuurssamenstelling: aftredend en niet
herkiesbaar zijn voorzitter Wies van
Leeuwen en de leden Willem-Jan Pantus
en Guido Hoogewoud. Het bestuur stelt

voor als voorzitter te benoemen ons lid
Vladimir Stissi. Naar een verdere aanvul
ling van het bestuur wordt nog gezocht.
8. Afscheid van de aftredende bestuursle
den. Voorstel tot benoeming tot erelid
van Bemadette van Hellenberg Hubar en
Wies van Leeuwen.
9. Rondvraag en sluiting.

Opgeven
U kunt zich voor de excursie opgeven door
een briefje met naam en adres en het aantal
deelnemers te zenden aan
Hugo Landheer
Ranonkelstraat 279
2565 BE Den Haag
e-post hal@xs4all.nl
Doe dit vóór 29 mei in verband met de be
stelling van de lunch. Deelname kost ƒ 30
per persoon, af te rekenen op de dag zelf. Ik
hoop dat ik u ook op deze excursie weer in
groten getale mag ontmoeten!

Bonifaciusschool in Wassenaar wordt gerestaureerd
— Gert van Kleef
Al eerder werd in het Cuypersbulletin
(1998-3) melding gemaakt van de dreigende
sloop van de Bonifaciusschool in Wassenaar
van de architect Co Brandes uit 1917.
Naar aanleiding van publicaties van het
Cuypersgenootschap heeft de Leidse stich
ting Arent van 's-Gravezande bij de staats
secretaris de bescherming van de monu
mentenwet 1988 aangevraagd, om op die
manier sloop te voorkomen. Hoewel het of
ficiële besluit nog niet binnen is, heeft de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg al
aangegeven, dat dit verzoek zal worden ge
honoreerd.
De gemeente Wassenaar heeft daarom
eieren voor haar geld gekozen en heeft be
sloten af te zien van sloop en nieuwbouw

voor deze school en is plannen gaan maken
voor nieuwbouw. Daarbij is niet alleen ge
kozen voor restauratie van de school, maar
ook voor een totale opwaardering van de
omgeving. Daarbij komt niet alleen de
school veel meer in het zicht, maar wordt
ook het Zusterhuis van de architect Nicolaas
Molenaar gespaard en herbestemd tot
wooneenheden.
Hiermee is een belangrijk deel van het
katholieke dorpscomplex in Wassenaar ge
spaard gebleven. Naast twee scholen en een
Zusterhuis blijven ook de kerk, de pastorie
en een patronaatsgebouw bewaard. Alleen
de in de tachtiger jaren gesloopte kleuter
school wordt node gemist.
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Cuypersgenootschap vraagt Johannahuis in Wassenaar aan
— Gert van Kleef
Aan het einde van 1999 heeft het Cuypers
genootschap de staatssecretaris verzocht om
het Johannahuis, een verzorgingstehuis uit
het interbellum, te plaatsen op de Rijkslijst
van monumenten. Hiermee komt een einde
aan een lange periode van overleg met ge
meente en eigenaar over de vraag of het
Johannahuis ook zonder het instrument van

de Monumentenwet 1988 zal worden gered.
Uiteindelijk is toch door het Cuypersge
nootschap de conclusie getrokken dat het
niet voldoende duidelijk is dat in de komen
de jaren sloop uitblijft, zodat de bescher
mende status niet langer kan worden ge
mist.

Cuypersgenootschap doet mee aan redding Leidse
monumenten
— Gert van Kleef
Aan het einde van 1999 is in Leiden de stich
ting Behoud Aalmarkt e.o. opgericht, waar
in naast een aantal plaatselijke partijen ook
het Cuypersgenootschap deelneemt.
Doel van de stichting is om bij de groot
scheepse plannen die de gemeente Leiden
heeft voor eenfacelift van de Leidse binnen
stad het stedenbouwkundige en monumentenbelang voldoende tot hun recht te laten
komen.
In samenwerking met de bouwmaat
schappij MAB heeft Leiden namelijk een
plan ontwikkeld om het Leidse winkel
gebied te versterken door het aanleggen van
looproutes en het aanbrengen van groot
schalige winkel-, horeca en recreatievoor
zieningen. Binnen de fijnmazige, nog gro
tendeels zestiende-eeuwse, structuren moet
ruimte worden gemaakt voor doorbraken,
pleintjes, een megabioscoop, een grootwin
kelbedrijf en een hotel.
Hoewel de gemeente samen met MAB
in kleurrijke brochures voortdurend schrijft
dat alles moet gebeuren met respect voor
monumentale waarden, lijkt de praktijk zich

anders te ontwikkelen.
Een flink aantal panden uit de periode
1850-1940 is door deze plannen in de geva
renzone terecht gekomen. Het gaat daarbij
om de mogelijke sloop van de voormalige
meisjesschool aan de Breestraat 66 uit 1887
van de architect D.E.C. Knuttel, de voorma
lige jongensschool aan de Aalmarkt uit 1861
en 1874 van respectievelijk de arcitecten
Salomon van der Paauw en J.W. Schaap en
om de gedeeltelijke sloop van het binnen
kort als Rijksmonument aan te wijzen ge
bouw van Vroom & Dreesman van de archi
tect Van der Laan.
Daarnaast zijn nog een aantal waar
schijnlijk middeleeuwse panden achter la
tere gevels in gevaar en dreigt de sloop van
de bekende studentensociëteit Minerva uit
1963, een gebouw dat uniek is als represen
tant van het Brutalisme.
In de nieuwe stichting zullen de ont
wikkelingen nauwlettend worden gevolgd
en becommentarieerd. Daar waar nodig zal
voor behoud draagvlak worden gezocht bij
de Leidse burgerij en zullen procedures
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worden gestart in het kader van de Monumentenwet 1988.
In een volgende artikel in het Cuypers-

bulletin zal dieper worden ingegaan op de
afzonderlijke bedreigde gebouwen.

Rij ksmonumentenlij st 'staatsgeheim7
— Leo Dubbelaar

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg
weigert aan particulieren op persoonlijke
titel gegevens uit de 'Objecten Data Bank'
(ODB) beschikbaar te stellen voor onder
zoek. De Objectendatabank is een overzicht
van alle rijksmonumenten in Nederland. Op
deze lijst staan ondermeer de adresgegevens
en de omschrijving van het pand. Deze lijs
ten zijn openbaar en zijn bij de gemeenten
te raadplegen.
Een eenvoudig verzoek bij de rijks
dienst om van een willekeurige gemeente
een uitdraai van rijksmonumenten op adres
naar mij toe te sturen wordt geweigerd. De
reden van de rijksdienst is dat dergelijke ge
gevens alleen ter beschikking worden ge
steld aan instanties die direct bij de bescher
ming van monumenten zijn betrokken. Aan
particulieren worden vooralsnog geen rap
portages ter beschikking gesteld. De han
delswijze van de Rijksdienst is in strijd met
de Wet Openbaarheid van Bestuur. De ge
gevens in de Objectendatabank zijn open

baar.
Op een tweede verzoek van eind fe
bruari werd niet gereageerd. Zelfs een ont
vangstbevestiging kan er niet vanaf. Dit is
in strijd met de Algemene Wet Bestuurs
recht. Thans wordt weer een boze brief met
het derde verzoek aan de directeur van de
rijksdienst, prof. drs. A. Asselbergs verzon
den. Ook de staatssecretaris Rick van der
Ploeg van OCW wordt hierbij verzocht om
bij de rijksdienst orde op zaken te stellen.
Ondergetekende heeft als hobby het
registeren en fotograferen van aanwezige en
aanstaande rijksmonumenten alsmede ove
rige zeer monumentwaardige panden in
heel Nederland. Hiervan worden lijsten per
gemeente vervaardigd. Op deze lijst worden
ook de monumentwaardige panden ver
meld die na 1939 zijn verwoest of gesloopt.
Voor de panden die ten onrechte nog niet
op de rijksmonumentenlijst staan, zullen in
de toekomst verzoeken worden gedaan om
deze alsnog op de rijkslijst te krijgen.

Vragen aan provincie over niet-selectie Scheepj eskerk
Hazerswoude-Groenendijk
— Leo Dubbelaar

In een brief aan de provincie Zuid-Holland
hebben we onze verbazing uitgesproken
over het ontbreken van de Scheepjeskerk
met pastorie. Rijndijk 106-108 te Hazers
woude-Groenendijk, gemeente Rijnwoude,
op de voordracht voor plaatsing op de rijks
monumentenlijst in het kader van het Mo-

numentenselectieproject (MSP). In Cuypers
bulletin 2000-1 wijdden we al een kort arti
kel (met afbeelding) aan deze kerk.
De RK. St.-Bemardus of Scheepjeskerk
aan de Rijndijk 106 te Hazerswoude-Groe
nendijk werd in 1854-1855 gebouwd. Sinds
kort weten wij dat de Utrechtse architect
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W.J. van Vogelpoel de kerk heeft ontworpen.
Van Vogelpoel heeft een belangrijke rol ge
speeld in de katholieke kerkbouw in de pe
riode 1850-1865. De bouwstijl die voor de
katholieke kerkbouw werd gebruikt wordt
ook wel aangeduid als 'stukadoorsgotiek'.
In circa 1850 werd de neoclassicistische ar
chitectuur in de katholieke kerkbouwkunst
in Nederland verruild door de neogotiek.
De eerste neogotische kerken waren geïn
spireerd op bouwwerken in Engeland. Eén
belangrijk kenmerk van de 'stukadoors
gotiek' zijn de gestukadoord houten gewel
ven in de kerken. Belangrijke architecten uit
die tijd zijn Th. Molkenboer, Chr. Kramm,
H.J. van den Brink, P. Soffers en W.J. van
Vogelpoel. Bouwheer P.J.H. Cuypers paste
vanaf 1853 gemetselde gewelven in zijn ker
ken toe en liet zich inspireren door de Franse
gotiek.
Temidden van de kerken die in het mid
den van de negentiende eeuw gebouwd
werden neemt de Scheepjeskerk een belang
rijke plaats in. Mogelijk heeft Van Vogelpoel
zijn ontwerp gecombineerd met zijn op
dracht om in 1854 de Antoniuskerk in het
Brabantse Overlangel bij Ravenstein te ont
werpen. Overeenkomsten van beide eenbeukige kerken zijn de gepleisterde wim
bergen in het voorportaal en de beide zij
vensters in de voorgevel, alsmede de
achtkantige bovenbouw van de toren. De
verschillen zijn de gietijzeren opengewerkte
spits van Overlangel en de trapgevel met
(verdwenen) pinakeltjes van Hazerswoude.
Wellicht heeft Van Vogelpoel zijn ontwerp
voor Hazerswoude en Overlangel gebruikt
om in 1857 de St. Nicolaaskerk van Zoetermeer (gesloopt in 1914), die vrijwel een ko
pie van Hazerswoude is, te ontwerpen.
Helaas is het interieur van de Scheep
jeskerk in circa 1955 gemoderniseerd, waar
bij de oorspronkelijke inventaris met uitzon
dering van het Maarschalkerweerd-orgel is
verwijderd en waarbij de gestukadoorde
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kruisgewelven met ijzeren ribben zijn ver
vangen door een houten tongewelf.
Overige kerken van W.J. van Vogelpoel
zijn de katholieke kerken in Rumpt (18501851), Nieuwkoop (1852, gesloopt), Haast
recht (1853-1855, neoclassicistisch), Kockengen (1854), Kamerik (1854-1855, gesloopt),
Ovezande (1858-1859), Berkel en Rodenrijs
(1864-1865, verbouwd).
In 1908 werd de door J.H. Tonnaer ont
worpen pastorie (Rijndijk 108) gebouwd.
Tonnaer, leerling van P.J.H. Cuypers, was
ondermeer de architect van de in 1894-1895
gebouwde Meerburgkerk te ZoeterwoudeRijndijk en de in 1889-1891 gebouwde
Laurentiuskerk te Heemskerk.
Wij menen dat de Scheepjeskerk met
pastorie landelijke, cultuurhistorische,
architectuurhistorische
en
ensemblewaarden vertegenwoordigen en dus ge
plaatst dienen te worden op de rijks
monumentenlijst vanwege:
• belang van het complex als bijzondere uit
drukking van de geestelijke en sociaaleconomische ontwikkeling van het buurt
schap Groenendijk.
• belang van het complex als bijzondere uit
drukking van geografische en landschap
pelijke ligging aan de Rijndijk tussen de
Oude Rijn en de oude Rijksweg van Lei
den naar Utrecht. Historisch gezien wa
ren beide land- en waterwegverbindingen van zeer groot belang bij de ont
wikkeling van Leiden en de Rijnstreek.
• bijzonder belang van de kerk voor de ge
schiedenis van de architectuur en bouw
techniek van de neogotiek, onderdeel
'stukadoorsgotiek' uit de periode 18501860, geïnspireerd door de Engelse gotiek.
• bijzonder belang van de kerk voor het
oeuvre van W.J. van Vogelpoel; één van
de belangrijkste kerkbouwarchitecten uit
de periode 1850-1860 en belangrijk verte
genwoordiger van de 'stukadoorsgotiek'.
• bijzonder belang van de kerk in combina-
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tie met de door Van Vogelpoel ontworpen
en reeds jarenlang op de rijks
monumentenlijst geplaatste Antoniuskerk te Overlangel (NB.).
• belang van de kerk wegens de hoogwaar
dige architectonische kwaliteit van het ex
terieur ondanks de verwijdering van de
pinakeltjes op de trapgevels en torentrans
en Mariabeeld aan de voorgevel. Belang
rijke elementen in het exterieur zijn de ge
pleisterde wimbergen boven het voorpor
taal en beide zijvensters aan de voorgevel
alsmede de gietijzeren venstertraceringen
in het schip en koor. Verder is de wind
wijzer in de vorm van een schip van hoog
waardige kwaliteit.
• belang van de pastorie wegens de hoog
waardige esthetische kwaliteiten van het
ontwerp en tevens karakteristiek voor
beeld van een grote dorpspastorie annex
klooster uit het begin van de 20ste eeuw.
• bijzonder belang van de pastorie voor het
oeuvre van Cuypersleerling J.H. Tonnaer;
bouwheer van o.m. de Meerburgkerk te
Zoeterwoude-Rijndijk, de Laurentiuskerk
te Heemskerk en de Pancratiuskerk te
Sassenheim.
• bijzonder betekenis van het complex voor
het aanzien van de lintbebouwing aan de
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oude rijksweg Leiden-Utrecht.
• belang van het complex in relatie tot de
structurele en visuele gaafheid van de
dorpse en landschappelijke omgeving.
• belang van de kerk wegens architectuur
historische en typologische zeldzaam
heid: één van de weinig overgebleven
neogotische kerken uit de periode van de
'stukadoorsgotiek' (1850-1870)
Wij hebben de provincie geschreven dat we
er vanuit gaan dat tijdens de selectieproce
dure de kerk met pastorie over het hoofd is
gezien en de provincie dus vergeten is ze te
plaatsen op de Indicatieve Lijst van de ge
meente Rijnwoude. Mocht de provincie het
kerkcomplex wel hebben gezien en gewaar
deerd dan zouden wij graag de reden wil
len weten waarom het complex niet is gese
lecteerd voor plaatsing op de rijksmonu
mentenlijst.
Wij verzoeken alsnog de procedure op te
starten om het kerkcomplex Groenendijk als
'vergeten monument' te selecteren op de In
dicatieve Lijst van het Monumenten Selec
tie Project en bij de minister van OCW. voor
te dragen tot plaatsing van het complex op
de rijksmonumentenlijst.
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BONAS-monografieën Kraaijvanger en Van Heukelom
verschenen
— Stichting BONAS

E.H. en H.M. Kraaijvanger
Als elfde deel in de BONAS boekenreeks (Bi
bliografieën en Oeuvrelijsten van Neder
landse Architecten en Stedebouwkundigen)
is verschenen de monogralie E.H. Kraaij

vanger (1899-1978), H.M. Kraaijvanger (19031981); Wederopbouw tussen traditionalisme en
modernisme (ISBN 90-76643-03-2). De prijs
van het boek is ƒ 49,50; het boek is verlöijgbaar bij de Stichting BONAS en in de boek
handel.
De gebroeders Evert en Herman Kraaij
vanger zetten in 1928 het bureau van hun
vader voort. Evert Kraaijvanger (1899-1978)
studeerde civiele techniek in Delft en was
binnen het bureau vooral de organisator.
Herman Kraaijvanger (1903-1981) stu
deerde bouwkunde aan de HTS in Utrecht
en aan het Hoger Bouwkunde Onderricht in
Amsterdam. Hij was verantwoordelijk voor
de ontwerpen. In de jaren dertig bouwden
de broers vooral woningbouwprojecten,
scholen en kerken voor overwegend katho
lieke opdrachtgevers. Deze gebouwen ken
merken zich door een degelijke bouwstijl in
de traditie van de Nederlandse baksteen
architectuur.
In en vlak na de Tweede Wereldoorlog
waren de broers nauw betrokken bij de we
deropbouw van Rotterdam. Evert Kraaij
vanger was korte tijd wethouder van We
deropbouw en deed onderzoek naar her
stel en restauratie van belangrijke, nog res
terende monumenten in Rotterdam. Her
man Kraaijvanger was tijdens de bezetting

onder meer lid van de groep Opbouw Rot
terdam (OPRO), waarin hij samen met J.H.
Van den Broek, W. van Tij en en P. Verhagen
voorstellen deed voor verbeteringen aan het
wederopbouwplan.
De betrokkenheid bij de wederopbouw
leverde veel werk op voor het bureau. Van
alle architecten die aan de herbouw van de
Rotterdamse binnenstad hebben meege
werkt, hebben de Kraaijvangers de meeste
gebouwen ontworpen. Het Stationspostkantoor en De Doelen vormen de hoogte
punten van dit omvangrijke Rotterdamse
oeuvre.
De katholieke signatuur van het bureau
en zijn opdrachtgevers had een positieve in
vloed op de omvang van het oeuvre buiten
Rotterdam. In opdracht van het katholieke
Vroom & Dreesmann zijn, verspreid door
heel Nederland, warenhuizen gebouwd
naar ontwerp van de Kraaijvangers. Voor
het Rotterdamse warenhuis werd door het
bureau een nieuw type plafond ontwikkeld,
dat wereldwijd navolging kreeg en interna
tionaal werd aangeduid als 'The Rotterdam
Ceiling'. De architectuur van de Kraaij
vangers ontwikkelde zich na de oorlog tot
een contemporaine mix, waarin een traditio
nele gevelopbouw en zorgvuldige orna
mentiek werden gecombineerd met functio
nele principes en een modem materiaal
gebruik. In de jaren zestig maakte de ritmiek
in de gevels plaats voor een egaal, haast on
genaakbaar oppervlak, zoals bij de biblio
theek van de Katholieke Universiteit
Nijmegen en het gebouw van de Volkskrant
in Amsterdam.
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G.W. van Heukelom
Als twaalfde deel in de BONAS boekenreeks
is verschenen de monografie George Willem

van Heukelom (1870-1952). Innovatieve con
structies en sobere monumentaliteit (ISBN 9076643-04-0). De prijs van het boek is ƒ 27,90
en het is verkrijgbaar bij de Stichting BONAS
en in de boekhandel.
Binnen de Nederlandse architectuurge
schiedenis is het werk van ir. G.W. van
Heukelom (1870-1952) nauwelijks bekend.
In de jaren twintig was hij echter binnen en
buiten Nederland beroemd om zijn Derde
Administratiegebouw voor de Nederlandse
Spoorwegen in Utrecht. Met de tweeën
twintig miljoen bakstenen die voor dit ge
bouw nodig waren, was het ook het groot
ste gebouw in baksteen van ons land. Op
technisch gebied heeft Van Heukelom en
kele primeurs geleverd. In 1894 ontwierp hij
de eerste stalen perronoverkapping voor het
nieuwe station 's-Hertogenbosch van archi
tect Eduard Cuypers, met wie hij nauw be
vriend was. Deze constructie, die enkele ja
ren geleden met sloop werd bedreigd, is tot
Rijksmonument verklaard en in oude luis
ter hersteld. Voor de perronoverkapping
van het door hemzelf ontworpen station
Maastricht (1912-1915) koos hij een ander
nieuw materiaal: beton.
George Willem van Heukelom werd op
29 maart in Tilburg geboren. Na de HBS
doorlopen te hebben, ging hij in 1887 naar
Delft waar hij civiele techniek studeerde. In
1891 kwam hij als aspirant-adjunct-ingenieur in dienst van de Maatschappij tot Ex
ploitatie van Staatsspoorwegen. Al spoedig
kreeg hij de gelegenheid om architectoni
sche ontwerpen te maken. Zijn eerste werk
was het in de Tweede Wereldoorlog ver
woeste station Hengelo (1901). Vele stations
volgden, met name in Brabant en Limburg.
Veel minder bekend is dat Van Heuke-
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lom in zijn tijd een bekend restauratiearchitect was, die vooral in Utrecht, maar
ook elders, in Groningen en Breda, vele ker
ken en andere historische panden heeft ge
restaureerd. Van Heukeloms baksteen
architectuur wordt gekenmerkt door een
grote soberheid en een streven naar reinheid
van vorm. Ook het gebruik van glas-in-lood
vensters in opmerkelijke kleuren draagt bij
aan een spirituele sfeer in zijn werk. Zijn
godsdienstige overtuiging - hij maakte in
zijn woonplaats Bilthoven deel uit van een
vrijzinnig protestantse groep van kunste
naars en filosofen - was hier mede debet
aan.
De uitgave van deze boekenreeks vormt een
van de activiteiten van de Stichting Biblio
grafieën en Oeuvrelijsten van Nederlandse
Architecten
en
Stedebouwkundigen
(BONAS). De Stichting BONAS houdt zich
bezig met het inventariseren en documen
teren van het werk van Nederlandse archi
tecten, interieurarchitecten, stedebouwkun
digen en tuin- en landschapsarchitecten uit
de negentiende en twintigste eeuw. De
Stichting BONAS is gevestigd in het gebouw
van het Nederlands Architectuurinstituut,
waarmee nauw wordt samengewerkt.

Een kijkje in de keuken (letterlijk): Cuypersbulletin 2000-1 wordt in de enveloppen gestopt,
samen met een uitnodiging voor het symposium over Amsterdam Centraal Station, een
acceptgiro (liefst in de envelop met dezelfde naam erop) en een contributiebrief. We hadden er
drie uur voor nodig, maar vele handen maken licht werk. Van links naar rechts Guido
Hoogewoud, Sabine Broekhoven en Rens Swart.
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T. Bleijenberg
MUj
Stucadoorsbedrijfb.v.

R E S C U R A

T.BLEIJENBERG STUCADOORS B.V.

RESCURA B.V.

— Stijlplafonds
““— Monumentenrestauratie
Reconstructie van ornamenten
Advies en begroting

Inventarisatie en Restauratie van
Sjabloonschilderingen
Marmer- en houtimitatie
— Vergulding
"
Alle restauratieschildertechnieken

Diverse referenties, recent uitgevoerde restauraties:

Jong monument?
Baksteen restauratiespecialiteiten
- Specialiteiten in handvorm en strengpers in diverse kleuren en formaten
- Kruisverbandstenen, plavuizen
- Profielstenen handvorm en strengpers geglazuurd
Wij kunnen elk gewenst profiel produceren!

BRICKBURGERS
Specialiteiten in baksteen

St.-Jozefweg 66b
Postbus 4790
5953 ZK Reuver
Telefoon (077) 474 29 20
Telefax (077) 474 51 70

- Concertgebouw, renovatie Grote Zaal
- St. Martinuskerk, restauratie
- Koningspaviljoen, Centraal Station
- Voormalige Wachtruimtes, Centraal Station
- O.L.V.-kerk, Keizersgracht, restauratie
- Kantongerecht, restauratie
- Ontwerp & Decoratie, Riviervismarkt
- Restauratie plafond Anno 1565, Annenstraat
- Restauratie historisch plafond, Nieuwstraat
- Véloutébehangsel, Museum van Gijn
- Schloß Ammelshain
- Stijlplafonds Tweede Kamer, Binnenhof
- 16e-eeuws Stijlplafond, woonhuis Tromp

Amsterdam
Arnhem
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Tiel
Den Haag
Amsterdam
's-Hertogenbosch
Dordrecht
Leipzig
Den Haag
Brielle

Anna Paulownastraat 56a 2518 BG Den Haag, Holland
telefoon +31 (0)70-362 15 55 fax +31 (0)70-364 02 01
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Aannemingbedrijf

J. KNEPPERS
Zeeburgerpad 48-50
1019 AB Amsterdam
telefoon (020) 608 15 15
internet: http://www.kneppers.nl
e-mail: info@kneppers.nl

restauratie
onderhoud
verbouw

schilderwerken
nieuwbouw

Aannemingbedrijf J. Kneppers b.v. is een gecertificeerd Erkend Restauratie Bouwbedrijf en lid van de Stichting Vakgroep Restauratie

