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Redactioneel
— Rens Swart

Het Cuypersbulletin dat u nu in handen 
hebt is het laatste van dit jaar. Het is de der
de uitgave dit jaar en omdat het jaar 2000 al 
weer zo ver gevorderd is - als u dit leest is 
het reeds 2001 - zal nummer vier niet ver
schijnen. Helaas hebt u een tijd zonder 
nieuwsbulletin moeten doen, een gevolg 
van de smalle vrijwilligersbasis waarop het 
Cuypersgenootschap gefundeerd is. Als on
dergetekende zijn aandacht op andere din
gen moet richten, ligt de zaak stil; boven
dien kan weliswaar de redactie enigszins 
blijven draaien, maar is opmaken een meer 
exclusieve vaardigheid. Dit betekent aller
minst dat er binnen het Cuypersgenoot
schap geen activiteiten worden ontplooid; 
het betekent alleen dat er van deze activitei
ten geen verslag wordt gedaan. Ook in tij
den van redactionele activiteit blijft het vaak

moeilijk om goed verslag te doen van acties 
en dergelijke, doordat de actieve leden door 
deze acties reeds zo in beslag worden geno
men dat er geen tijd overschiet om deze 
goed te verslaan.

In dit bulletin nemen we soms onze toe
vlucht tot het ovememen van elders ver
schenen artikelen, wat in het ene opgeno
men geval betekent dat we ongegeneerd 
heel positieve dingen over het Cuypersge
nootschap kunnen citeren en in het andere 
geval vooral hilariteit over de schrijfwijze 
van onze naam met zich meebrengt, naast 
voldoening over de inhoudelijke kant van 
deze Wassenaarse zaken. Willem Jan Pan- 
tus heeft (reeds in september, excuus) een 
verslag opgesteld van de uiteindelijke vic
torie in onze jarenlange strijd om het Wees
huis in Nijmegen. Deze victorie is vooral 
zijn verdienste. En dat terwijl we tijdens de 
algemene ledenvergadering op 3 juni 2000 
in Oisterwijk van Willem Jan, maar ook van 
Wies van Leeuwen en Guido Hoogewoud 
afscheid moesten nemen, althans wat betreft 
hun actieve bestuurslidmaatschap. In dit 
bulletin vindt u hiervan een verslag. Dit 
bulletin is trouwens het laatste dat ver
schijnt in de eeuw die nog tot onze statutai
re interesse-tijdspanne behoort; met erfgoed 
dat wordt bedacht vanaf januari 2001 zul
len wij ons niet bemoeien. Dat moet voor 
sommige instanties toch een opluchting zijn.

In dit Cuypersbulletin vindt u het jaar
verslag over 1999, dat onze secretaris op de 
algemene ledenvergadering presenteerde. 
Deze vergadering was tijdens de voorjaars- 
excursie op 3 juni 2000 in het parochiecen
trum van de St.-Petrus Bandenkerk te 
Oisterwijk. Omdat nadien geen Cuypers- 
bulletins meer het levenslicht zagen, wordt 
dit verslag nu pas gepubliceerd. Verder 
wordt, behalve zoals genoemd het verslag 
van deze ledenvergadering, in dit bulletin 
ook het financieel jaarverslag over 1999 ge
publiceerd.
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Ook ons traditionele wetenschappelij
ke jaarboek De Sluitsteen verschijnt traditie
getrouw na het verstrijken van het nomina
le jaar. Maar het wachten wordt beloond: de 
uitgave voor dit jaar, gewijd aan het bron
nenonderzoek met betrekking tot interieurs, 
is nog fraaier dan die van vorig jaar. U zult 
het naar verwachting begin februari zelf 
kunnen beoordelen. U zult net als wij wel 
even moeten slikken: de titel De Sluitsteen 
zal zijn verdwenen, er rest niets meer dan 
Jaarboek Cuypersgenootschap. Met weemoed 
denken wij terug aan de tijden dat De Sluit
steen dezelfde klank had als de titel van een 
roemruchte rubriek daarin: De rafelrand van 
de monumentenzorg ... Anderzijds, waarom 
weemoed? de geest van het genootschap is 
nog niets veranderd, het blaadje dat u nu in 
handen hebt is toch typisch de rafelrand en 
op het boekwerk dat de redactie van De 
Sluitsteen heeft weten te maken kunnen we 
moeilijk anders dan trots zijn.

Wij hopen dat u ondanks de trage 
stroom van uitgaven de geëigende geur er

Plan Flash Gordon in Nijmegen afgeschoten 
— Willem Jan Pantus

Na een elf jaar durend juridisch gevecht 
heeft de Raad van State op 7 maart 2000 ein
delijk de knoop doorgehakt. Het besluit van 
de provincie Gelderland om goedkeuring te 
verlenen aan de bestemmingsplanwijziging, 
bedoeld om het futuristisch ogende plan 
Flash Gordon in de Nijmeegse binnenstad op 
het terrein aan de Hessenberg tot uitvoering 
te brengen, is vernietigd. Goedkeuring werd 
onthouden aan enkele essentiële plandelen, 
waardoor het hele project op losse schroe
ven kwam te staan.

Samen met bewonersorganisaties, mi
lieugroeperingen en andere cultuurhisto
rische organisaties had het Cuypersgenoot- 
schap procedures aangespannen tegen het

uit zult kunnen opsnuiven. Wellicht raakt u 
daardoor zo geïnspireerd dat u met ons zult 
uitroepen: "Cuypersgenoten, verenigt u! 
Laat ons met duizenden strijdbaar onze 
doelstellingen uitdragen en dit nieuwe mil
lennium het culturele besef tot ongekende 
hoogten doen stijgen!" Excuseer, ik liet me 
gaan - een vlaag van millenniumgekte. 
Niettemin, met uw enthousiaste hulp zal 
binnenkort ons ledental tot boven het half- 
duizend uitstijgen! Een goed begin van het 
nieuwe millennium, zij het dat de na het 
verspreiden van dit nummer te schrappen 
paar wanbetalers en kwijtgeraakten de pret 
een ietsje drukken. Zeker met het almaar 
fraaier worden van ons jaarboek - dat nieu
we leden als welkomstgeschenk ontvangen 
- zal het aantal leden toch niet anders dan 
een sterk stijgende lijn gaan vertonen. 
Wij houden u op de hoogte van het berei
ken van het vijfhonderdste lid. Ondertussen 
beloven wij dat wij u beter op de hoogte 
zullen houden door middel van dit rafel- 
randbulletin.

uit 1991 daterende plan van architect Winf- 
ried van Zeeland die daarmee een van de 
winnaars van de EuroPan architectuurprijs- 
vraag was. De bouw zou voorzien in een 
zestal woontorens variërend van vier tot 
zeven bouwlagen met opvallend vormgege
ven daken bovenop een ondergrondse par
keergarage voor zo'n 640 auto's. Daarvoor 
moesten dan wel een historisch weeshuis 
met de status van rijksmonument, een vijf
tiental woningen, deels behorend tot het 
beschermd stadsgezicht Benedenstad Nij
megen, en het oorlogsmonument de Titus 
Brandsmakapel wijken. Ervoor in de plaats 
zou, onmiddellijk grenzend aan het be
schermd stadsgezicht en aan het nog door

P.J.H. Cuypers zelf geprojecteerde Kronen- 
burgerpark, een grootschalig en de oud-ste- 
delijke structuur beslist doorbrekend mon
strum komen, dat het evenwel elders in de 
stad best goed gedaan zou kunnen hebben.

Opvallend in de uitspraak van de Raad 
van State is het feit dat volledig voorbijge
gaan wordt aan de status van het rijksmo
nument. De Raad vindt dat voor de eerder 
afgegeven sloopvergunning alle voors en 
tegens goed zijn afgewogen, of met de 
woorden van de Raad: "dat verweerders bij 
afweging van alle betrokken belangen aan 
het belang van het integrale behoud van het 
weeshuis geen groter gewicht behoefden toe 
te kennen dan aan het belang van de voor
ziene woningbouw". De opmerking van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg dat 
men ondanks een negatief sloopadvies ge
zien de grote gemeentelijke belangen zou 
berusten in de sloop - een weinig onafhan
kelijke en daarmee nog steeds onbegrijpelij
ke gedachtengang - is door de Raad van Sta
te uitdrukkelijk bij zijn oordeel in 
aanmerking genomen.

De doorslag gaf veeleer een andere 
omstandigheid van cultuurhistorische aard, 
namelijk de ligging binnen de begrenzing 
van het Beschermd Stadsgezicht Beneden
stad van een deel van de te slopen wonin
gen die deel uitmaken van een nog geheel 
gave, laatnegentiende-eeuwse straatwand. 
Hier zou een bres geslagen worden door een 
woontoren die zo'n 8 tot 10 meter boven de 
omringende "beschermde" bebouwing zou 
uitsteken. "Gelet op vooral de omvang van 
het bouwblok en de toegestane hoogte van 
de bebouwing op deze plaats kan naar het 
oordeel van de Afdeling in redelijkheid niet 
worden gesproken van een zodanige inpas
sing in het beschermd stadsgezicht dat daar
door de belangen van dit stadsgezicht, in dit 
geval met name de karakteristieke doorlo
pende gevelwand, zo min mogelijk worden 
geschaad", stelt de Raad voorzichtig. Tegen

deze flagrante schending van de bescher
mende bepalingen van het beschermd 
stadsgezicht trok vooral drs. F. Asselbergs 
in een gloedvol betoog van leer, dat kenne
lijk indruk heeft gemaakt. De tegenstanders 
van Flash Gordon hadden hem als deskun
dige opgeroepen om het woord te voeren, 
waaraan hij op persoonlijke titel - gezien de 
vele conflicterende belangen - dan ook ge
hoor gaf.

Wat de bestemmingsplanwijziging - en 
daarmee de realisatie van het plan Flash Gor
don - uiteindelijk de genadeklap gaf, was de 
omstandigheid dat in het bestemmingsplan 
geen voorschriften waren opgenomen met 
betrekking tot de maximale omvang van de 
parkeergarage, waardoor dus ook de effec
ten daarvan op verkeersveiligheid, woon- 
en leefklimaat en milieu onvoldoende be
paald konden worden. Door een wethou- 
derswisseling vlak voor het bekend worden 
van de uitspraak (op 23 maart 2000) was er 
binnen de gemeenteraad bovendien bewe
ging gekomen in de al zo'n tien jaar vastzit
tende politieke verhoudingen met betrek
king tot Flash Gordon. De collegepartijen 
wilden koste wat kost vasthouden aan een 
eenmaal genomen besluit en de uitvoering 
daarvan desnoods voor de rechter afdwin
gen. Men had zich duidelijk "ingegraven". 
Twee dagen nadat met veel moeite in de 
gemeenteraad een motie van oppositiepar
tij Groenlinks was aangenomen dat toch 
ook eens een scenario van een mogelijke 
stadsontwikkeling geschreven zou moeten 
worden waarin het Weeshuis zou kunnen 
blijven voortbestaan, barstte de bom: de 
Raad van State maakte de gedeeltelijke ver
nietiging bekend van de bestemmingsplan
wijziging, waarmee Flash Gordon gereali
seerd had moeten worden. Deze 
vernietiging betekende in feite dat de finan
ciële basis onder het hele project vandaan 
gehaald werd. Daarmee was Flash Gordon 
grofweg onuitvoerbaar.
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Hoe nu verder?
Inmiddels is duidelijk geworden dat bij een 
nieuwe invulling van het Hessenbergterrein 
zal worden uitgegaan van het behoud van 
het historische weeshuis. Het belangrijkste 
monument is dus in ieder geval veilig ge
steld. De gemeente Nijmegen wil echter met 
betrekking tot de toekomst van de nog om
streden Titus Brandsmakapel, een oorlogs
herinnering in de stijl van de Bossche School 
en een sober, maar eminent voorbeeld van 
Wederopbouwarchitectuur, de nog lopende 
juridische procedure afwachten. Het Cuy-

Verslag naj aarsexcursie naar Hengelo zaterdag 28 oktober 2000
— René Vossebeld

Afgezien van het restauratiesymposium in 
1999 in Enschede, heeft het Cuypersgenoot
schap het oosten de afgelopen jaren niet be
zocht. Een argument om daarin eens veran
dering te brengen, maar niet het enige. Zo is 
er midden in de stad de St.-Lambertusbasi- 
liek wier interieur onder handen genomen 
gaat worden. Direct grenzend aan het cen
trum bevindt zich het enorme Stork-com- 
plex met daar tegenaan gevleid het mooiste 
tuindorp van Nederland. Kortom, we wil
den wel eens zien waar de wijzen vandaan 
kwamen.

Bij elkaar verzameld onder de rijksmo
numentale stationsoverkapping uit 1902 
ving onze dagrondleider, de heer Krouwel, 
voorzitter van de Hengelose monumenten
commissie, aan met de rondleiding. Helaas 
heeft het eerste station dat Van Heukelom 
ontwierp de oorlog niet overleefd, behalve 
de toegangshal en de overkapping. Het is 
H.G.J. Schelling die het huidige station heeft 
getekend (1953). Het station maakt deel uit 
van een serie verwante stations: Enschede, 
Zutphen, Arnhem en inmiddels verdwenen: 
Leiden. Kenmerkend voor deze stations is

persgenootschap is daarbij wederom be
trokken, omdat het een monumentenstatus 
voor de kapel wil, terwijl de gemeente aan 
de voormalige eigenaar sloop heeft toege
zegd. Verder zijn alle ontwikkelingen op het 
Hessenbergterrein nog open. De gemeente 
heeft toegezegd alle belanghebbende par
tijen te zullen betrekken in een open proces 
waarin een visie op de toekomst van het ter
rein wordt ontwikkeld in samenhang met 
de rest van de binnenstad. Dat de nog aan
wezige cultuurhistorische waarden voor het 
Cuypersgenootschap zwaar zullen wegen, 
mag duidelijk zijn.

het gebruik van (prefab) beton in slanke 
klassicistische vormen.

We gaan op weg naar de voormalige 
brouwerij van Hengelo's Bier. Het zwaar 
vervallen complex maakt een desolate in
druk. Desondanks springt het oude hoofd
gebouw er uit. Een eclectisch gebouw met 
enige Jugendstil-invloed. De brouwerij heeft 
een grote cultuurhistorische waarde en in
middels een hoge zeldzaamheidswaarde.

We vervolgen onze weg naar Stork. 
Onderweg passeren we het chaletachtige 
Verenigingsgebouw van Stork. Bij het Stork- 
complex aangekomen valt ons oog op het 
ronde hoekgebouw in de stijl van de Nieu
we Zakelijkheid (1930). Voor deze blikvan
ger heeft Stork een sloopvergunning aange
vraagd ...

Stork - Twents voor ooievaar - heeft 
zich in 1854 in Hengelo gevestigd. Het be
drijf heeft een grote invloed gehad op het 
toen nog dorp Hengelo gehad. Het gaf Hen
gelo een enorme economische impuls en liet 
ook een duidelijk sociaal gezicht zien. De 
bebouwing van het 30 ha. grote terrein om
vat een groot aantal gebouwen uit verschil

lende periode en is grotendeels onaangetast. 
Dwars door het complex loopt de openbare 
Industriestraat. Een straat die haar naam 
alle eer aan doet.

De gebouwen van Stork zijn slechts een 
onderdeel van een groter terrein, "het hart 
van Zuid" het grootste binnensteedse te her- 
bestemmen gebied in Nederland. Het om
vat totaal 50 ha. Naast Stork zijn ook andere 
(voormalige) industrieën in het gebied ge
vestigd: machinefabriek Dikkers en textiel
fabriek Insulinde.

Onze rondleider wijst op twee gebou
wen die waarschijnlijk gemeentelijk monu
ment zullen worden. De lunch gebruiken 
we in een tot creativiteitscentrum omge
bouwde fabriekshal - met sheddak - van 
Dikkers. De heer Krouwel diept tijdens de 
pauze een stuk Hengelose geschiedenis uit. 
Met name de pioniersfunctie en het sociale 
karakter van Stork komen naar voren. Zo 
zorgde Stork voor een algemeen badhuis, 
openbare biblitheek, een collectief pensioen; 
in die tijd een unicum en natuurlijk een 
woonwijk waar de eigen personeelsleden, 
van hoog tot laag, prettig in het groen en van 
alle gemakken voorzien konden wonen.

Na de pauze koersen we aan op deze 
woonwijk 't Lansink. Dit behoorlijk gaaf ge
bleven tuindorp is nog altijd een voorbeeld 
van een waardevolle stedenbouwkundige 
opzet, ingepast in het toenmalige bestaan
de en veelal nog aanwezige groen. De ar
chitect Karei Muller (o.a. rijksmuseum in 
Enschede) laat een schakering van woning
typen zien welke alle om het 'dorpsplein' 
liggen (C.T. Storkplein). Naar mijn mening 
is het verbazingwekkkend dat dit evident 
rijksmonument tot op heden nauwelijks be
schermd is. Slechts twee pleinen kennen een 
rijksbescherming en de rest wacht reeds 
lang op een beschermd dorpsgezicht-status. 
De tuindorpdeskundige die ons de bijzon
der fraaie wijk laat zien, de heer Martinus, 
levert ons weer af bij Stork, dat wil zeggen

het westelijk gedeelte ervan.
Vóór een voormalig stallengebouw, een 

waterbunker ten behoeve van de bedrijfe- 
treinen die er rondreden en de enorme 
gieterijhal staat het gebouw van de model
makerij. In dit gebouw is tevens een water
toren opgenomen. Het geheel is afgelopen 
jaar herbestemd en is sinds kort het trotse 
onderkomen van de brandweer. De toren 
wordt nu gebruikt voor het drogen van de 
slangen. Een perfect voorbeeld van een goe
de herbestemming waarbij de monumen
tenwaarden niet worden aangetast.

En dan neogotiek. Begin 2000 werden 
de plannen voor "renovatie" (citaat) van het 
interieur gepresenteerd. De renovatie omvat 
vervanging van de door houtworm aange
vreten vloerdelen; een wijziging aan de 
vloer van het priesterkoor en een nieuw 
verfjasje voor het interieur. De in 1890 op
geleverde driebeukige hallenkerk naar ne- 
derrijnse gotiek, getekend door Ter Riele 
senior, kende een polychromisch interieur, 
dat in 1963 onder een grijze verflaag ver
dween. Deze laag is nu in slechte staat. Een 
plan om het interieur te voorzien van warm 
okergeel en van nog warmere terracotta ac
centen deed het bestuur van het Cuypers
genootschap, met de "restauratie" van de 
HH. Ewalden in Druten in het achterhoofd, 
besluiten onze zienswijzen ten aanzien van 
deze renovatie bij de gemeente kenbaar te 
maken. Sindsdien is het genootschap bij het 
toekomstig kleurenschema van de basiliek 
betrokken. Het lijkt erop dat het woord re
novatie voorzichtig vervangen kan worden 
door restauratie. Tijdens de bezichtiging van 
de kerk zijn de plekken waar kleurenonder- 
zoek was uitgevoerd goed te zien. De basi
liek is het waard haar fraaie statige en har
moniërende interieur (weer) versterkt te 
zien met polychromie.

Op weg naar het eindpunt van de ex
cursie lopen we langs het stadhuis van Berg- 
hoeff uit 1963. Het grootstedelijk gebouw
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met sterk Italiaanse invloed is een potentieel 
wederopbouwmonument. Helaas kunnen 
we het interieur niet bezichtigen.

Met enige moeite kunnen we het interi
eur van de Waterstaatskerk wel bekijken. 
Dit uit 1839 daterende gebouw is ternau
wernood aan de slopershamer ontsnapt. De 
restauratiearchitect, de heer Methorst, 
houdt een voordracht over de kerk en Hen
gelo. Hij liet de oude kleuren weer terugko
men en paste het interieur zodanig aan dat 
de huidige functie, namelijk die van concert
zaal ten behoeve van de erachter gelegen 
muziekschool, op een prachtige verantw- 
woorde manier verwezenlijkt werd. Daar
mee was de excursie ten einde.

Voor de liefhebbers was er een toegift, 
namelijk de bezichtiging van de oude be

graafplaats, net ten noorden van de kerk. Op 
deze kleine begraafplaats kan met recht het 
predikaat verstild geplakt worden. Een oase 
van rust, groen en gave 19e eeuwse zerken, 
midden in de stad. Op het einde van het ter
rein kijken we uit op een grachtenstelsel met 
een plateau erin: het complete fundament 
van de voormalige havezathe het Huis te 
Hengelo, dat enkele jaren geleden werd 
blootgelegd na de sloop van de fabriekshal
len van Heemaf.

Het was een gevarieerde dag: industri
eel erfgoed, herbestemming, een tuindorp, 
wederopbouw en zowaar neogotiek hebben 
laten zien dat 'zomaar' een provinciestad 
monumentaal echt de moeite waard kan 
zijn.

Voorzitter Wies van Leeuwen leidt 
leden van het genootschap rond 
tijdens de excursie op 3 juni 2000 naar 
de St.-Petrus Bandenkerk te 
Oisterwijk, kasteel Stapelen te Boxtel, 
de St.-Lambertuskerk de Veghel. 
Tijdens de busrit lichtte Wies 
doorlopend voorbijschietende 
neogotische en andere objecten toe. 
Tijdens deze excursie namen we 
afscheid van Wies als voorzitter. Merk 
op dat Wies dermate met de 
(neo)gotiek vergroeid is geraakt dat 
zijn lichaam dezelfde S-vormige curve 
te zien geeft die ook vaak bij gotische 
heiligenbeelden wordt waargenomen. 
Schuin achter Wies zijn opvolger 
Vladimir Stissi, rechts tweede 
secretaris Jan Dekkers. (RS)

Verslag jaarvergadering 3 juni 2000 te Oisterwijk
gehouden in parochiecentrum van de St.-Petrus Bandenkerk te Oisterwijk
— Jan Dekkers

Aanwezig: Wies van Leeuwen, voorzitter, 
René Vossebeld, secretaris, Rens Swart, pen
ningmeester, Jan Dekkers, Leo Dubbelaar, 
Hein Hoestra en Hugo Landheer, bestuur, 
alsmede circa 60 leden

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering met een 
woord van welkom. Hij verontschuldigt 
mevr. Bemadette van Hellenberg Hubar.

2 Vaststellen verslag van de 
algemene ledenvergadering d.d.
8 mei 1999 in slot Moyland (D)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Jaarverslag 1999
René Vossebeld doet verslag over het jaar 
1999. (Zie elders in dit blad.)

4 Jaarverslag 1999 kring 
Amsterdam

Arjen Looyinga, voorzitter van de Kring 
Amsterdam, stelt in zijn jaaroverzicht enige 
actuele onderwerpen aan de orde, alsmede 
een aantal meer algemene problematieken. 
0 St.-Nicolaaskerk

Ondanks de zeer geslaagde restauratie 
van de St.-Nicolaaskerk zijn bij de inrich
ting enige ingrepen gepleegd, waartegen 
het Cuypersgenootschap zich heeft ver
zet. Het parochiebestuur, noch het bis
dom, heeft de brief van het Cuypersge
nootschap beantwoord.

0 Havengebied
Het Westerdok geeft een goed beeld van 
de 19e-eeuwse handelsontwikkeling. Het 
gebied kenmerkt zich door een extra die

pe dokhaven en belangrijke bouwwer
ken, waaronder de sluiswachterswonin- 
gen, het douanegebouw en het Koloniaal 
Etablissement van de architect Van Nif- 
trik. De gemeente wil hier kaalslag ple
gen. Ondanks aantastingen biedt het Wes
terdok een zodanig beeld van de 
Amsterdamse haven, dat het naar het oor
deel van het Cuypersgenootschap behou
den moet blijven. De vooruitzichten zijn 
echter niet al te gunstig.

0 Binnengasthuiscomplex
De Kring Amsterdam participeert in de 
klankbordgroep voor het Binnengasthuis
complex, waar de Universiteit van Am
sterdam een pretentieuze nieuwbouw ten 
behoeve van haar bibliotheek wil oprich
ten.

0 Sociale Woningbouw 
Het stadsdeelbestuur is van oordeel dat 
de zgn. Berlageblokken (arbeiderswonin
gen) aan het Javaplein in Amsterdam- 
Oost de reconstructie van dit plein in de

weg staan. Zij moeten wijken voor een 
grote supermarkt. Aangezien hier sprake 
is van een belangrijk werkstuk van een 
niet onbelangrijke architect, heeft het 
Cuypersgenootschap een artikel-3-aan- 
vraag ingediend. De Bond Heemschut en 
een aantal bekende architecten hebben 
adhesie betuigd.

0 Het 19e-eeuwse karakter van de Amster
damse binnenstad
Na de recente aantasting van de Nieuwe- 
zijdskolk, wordt thans de overzijde be
dreigd door een vergelijkbaar plan. Het 
Cuypersgenootschap heeft Rijksbescher
ming aangevraagd. De projectontwikke
laar heeft zich vervolgens teruggetrok
ken. Een zeer geslaagde actie.

0 De kerkenproblematiek
De toekomst van kerkgebouwen blijft een 
aanhoudende bron van zorg. Bedenkelij
ke ontwikkelingen zijn de sloopplannen 
voor de neoromaanse St.-Franciscuskerk 
(bijgenaamd De Boom) met bijbehorend
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scholencomplex. Het Cuypersgenoot- 
schap heeft het stadsdeel hierop gewezen. 
De St.-Thomas van Aquinokerk in de Ri
vierenbuurt wordt eveneens bedreigd; 
het Cuypersgenootschap heeft het stads
deel argumenten geleverd om sloop te 
verhinderen. De kerk van Onze Lieve 
Vrouw van Altijddurende Bijstand is ge
sloten, maar het gebouw blijft voorlopig 
gehandhaafd. De St.-Jozefkerk van de ar
chitecten Tholens en Holt, een de eerste 
betonkerken in Nederland, is buiten ge
bruik gesteld en wordt benut als klimhal. 
Sloop is echter niet ondenkbaar. Als dat 
aan de orde komt zal het Cuypersgenoot
schap de nodige tegenargumenten leve
ren.

0 Algemeen
Voorts maakt Arjen Looyinga melding 
van een aantal zaken, die het Cuypersge
nootschap in het algemeen ter harte gaan, 
zoals de wederopbouwarchitectuur. Het 
Gemeentelijk Archiefgebouw - een vroeg 
voorbeeld van gordijn- of vliesgevel van 
de architect Merkelbach - wordt met 
sloop bedreigd. Hetzelfde geldt overigens 
voor het Pakketpostgebouw van Jos. Cuy- 
pers. Tot slot vraagt hij het hoofdbestuur 
aandacht voor de ontwikkelingen met 
betrekking tot een aantal grote monumen
ten, zoals het Centraal Station - waaraan 
Margriet de Roever en Guido Hooge- 
woud onlangs een symposium hebben 
gewijd - en het Rijksmuseum. Wies van 
Leeuwen antwoordt, dat het bestuur - 
wat betreft het Rijksmuseum - probeert 
nieuwe contacten te leggen.

5 Financieel verslag 1999 en 
benoeming nieuw lid 
kascommissie

Rens Swart geeft een toelichting op het fi
nancieel verslag, dat verderop in dit Cuy
persbulletin is opgenomen. De kascommis
sie, bestaande uit mevr. Pauline Hengeveld

en de heer Wennink, stelt dat de penning
meester zich op een uitstekende wijze van 
zijn taak gekweten heeft. De commissie doet 
de aanbeveling te proberen het ledental te 
vergroten. Daarvoor zou men een bepaald 
bedrag beschikbaar kunnen stellen en een 
commissie benoemen. Mevr. Hengeveld 
doet de suggestie de gemeentebesturen, 
waarmee het genootschap veelvuldig con
tact heeft, te benaderen om lid te worden. 
Als stimulans zou men hun het boekje kun
nen aanbieden "Hoe red ik een monument". 
De redactie van De Sluitsteen krijgt een 
compliment voor de wijze waarop zij spon
sors gezocht heeft.

De vergadering besluit na deze toelich
ting de jaarstukken goed te keuren en de 
penningmeester decharge te verlenen voor 
het in 1999 gevoerde beleid. Mevr. Henge
veld treedt af als lid van de kascommissie. 
In haar plaats wordt bij acclamatie benoemd 
de heer Van den Ham uit Utrecht.

6 Projecten in het kader van de 
Prins Bemhardfonds 
Monumentenprijs 1997

Het bestuur wil in overleg met de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg, de Stich
ting BONAS, het Nederlands Architectuurin
stituut komen tot een Cuypers-monografie. 
Men stelt daarom voor de begroting van de 
te besteden gelden in het kader van de Prins 
Bemhardfonds Monumentenprijs te herzien 
en voor dit project een bedrag van ƒ 15.000 
te reserveren. Gielijn Escher vindt dit bedrag 
aan de lage kant en pleit voor een substanti
eel hogere bijdrage. Prof. Singelenberg is 
van oordeel dat een dergelijk project alleen 
kans van slagen heeft, als men over één 
voortreffelijke auteur beschikt. Hij gelooft 
niet in teamwork. Er moet sprake zijn van 
één, duidelijke visie en van kwaliteit. Dus 
wordt het duur. Wies van Leeuwen is het 
met prof. Singelenberg eens. Het is de be- 
doelding, dat Van Leeuwen zelf als auteur

Wies van Leeuwen ontvangt bij 
zijn afscheid als voorzitter van 
het Cuypersgenootschap uit 
handen van Guido Hoogewoud 
het standaardwerk Dictionnaire 
raisonné van Viollet-le-Duc. 
Links secretaris René Vossebeld. 
(Foto's Jan Dekkers)

optreedt. Rens Swart wijst erop, dat het te 
reserveren bedrag van ƒ 15.000 slechts een 
eerste aanzet is, om ook andere partijen over 
de streep te trekken. De vergadering stemt 
vervolgens in met het voorstel.

7 Bestuurssamenstelling
Na een korte introductie van betrokkene 
benoemt de vergadering Vladimir Stissi bij 
acclamatie tot voorzitter. Stissi dankt de ver
gadering voor het in hem gestelde vertrou
wen. Het is een zware last het Cuypersge
nootschap van de oprichters over te nemen 
en de opgebouwde goede reputatie in stand 
te houden. De recent door het bestuur op
gestarte Quo Vadis-discussie biedt echter een 
goede weg om door te gaan, uitgaande van 
de eigen bestuurlijke kwaliteit en van een 
goede samenwerking met andere instanties.

8 Afscheid van de aftredende 
bestuursleden

Guido Hoogewoud spreekt namens het be
stuur de scheidende voorzitter, Wies van 
Leeuwen, toe. Hij haalt daarbij enige per
soonlijke herinneringen op. Hij refereert aan 
De Sluitsteen 1984-1, waarin de renovatie 
van de St.-Servaas te Maastricht aan de orde 
kwam, en aan de gelijktijdige promotie van 
Wies van Leeuwen en Bemadette van Hel- 
lenberg Hubar. Deze promotie betekende 
voor Wies van Leeuwen, na diens studie 
over het Bossche atelier Van der Geld, een 
bekroning in die sfeer. Tezelfdertijd waar
schuwde Coert Peter Krabbe het genoot
schap echter voor een te eenzijdige nadruk 
op de neogotiek. Deze vrees bleek onge
grond. De aandacht werd onder het voor
zitterschap van Wies van Leeuwen al spoe-
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Guido Hoogewoud 
ontvangt bij zijn 

afscheid als 
bestuurslid van het 

Cuypersge
nootschap de 

monografie Joris
Helleputte, architect en 

politicus. Links de 
nieuwe voorzitter

Vladimir Stissi, rechts 
penningmeester 

Rens Swart

Willem Jan 
Pantus ontvangt 
bij zijn afscheid 
als bestuurslid 
van het
Cuyperegenoot- 
schap de Dikke 
Van Dale
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dig gelijkelijk verdeeld over alle stromingen 
in de negentiende- en twintigste-eeuwse ar
chitectuur blijkens de - helaas verloren — 
actie voor het behoud van het Ministerie van 
Onderwijs te Den Haag. Ook anderszins 
werd de aandacht van het genootschap ver
breed, getuige de actie voor het behoud van 
de Hessenberg te Nijmegen. Namens het be
stuur van het genootschap en vele vrienden 
overhandigt hij Wies van Leeuwen als dank 
de Dictionnaire raisonné van Eugène Viollet- 
le-Duc.

Wies van Leeuwen, onder de indruk 
van het "neogotische" cadeau, merkt snedig 
op dat Alberdingk Thijm in zijn Heilige Li
nie slechts één richting onderscheidt: het 
oosten. Het Cuypersgenootschap daarente
gen gaat uit van vier windstreken: vier 
zaken, die hoog in het vaandel staan: des

kundigheid, tegendraadsheid, vasthou
dendheid en emotie. Deze vier vormen de 
basis voor acties. Hij herinnert eraan hoe 
Willem-Jan Pantus in het kader van de actie 
Hessenberg met de verantwoordelijke wet
houder de afspraak maakte, dat ieder zijn 
eigen weg zou gaan. Hij heeft zich daaraan, 
tot ongenoegen van de Nijmeegse politiek, 
in alle vriendelijkheid gehouden. Guido 
Hoogewoud heeft zich op een zelfde onver
zettelijke wijze ingezet voor het behoud van 
de Amsterdamse Posthoomkerk. Hij 
schroomde daarbij niet om zelf het toren
uurwerk op te winden, om te laten zien, dat 
deze kerk nog lang niet afgeschreven was.

Vervolgens spreekt Rens Swart een 
woord van dank tot Guido Hoogewoud. Hij 
kenschetst hem als sympathiek en beschei
den bestuurslid, met een gedegen, afgewo

gen oordeel. Hij herinnert aan diens vele 
acties voor het behoud van monumenten in 
Amsterdam. De redding van de Posthoorn 
is grotendeels aan hem te danken. Ook in 
het kader van de herbestemming van dit 
belangrijke Cuypers-bouwwerk heeft Gui
do Hoogewoud een belangrijke rol ge
speeld. Nog recentelijk heeft hij tezamen 
met Margriet de Roever een Cuypersrede 
georganiseerd over toekomst van het Cen
traal Station. Guido Hoogewoud heeft in het 
bestuur voortdurend bepleit, de aansluiting 
bij de jonge generatie kunsthistorici niet te 
verliezen; deze hartenkreet blijft voor het 
bestuur een voortdurend aandachtspunt. 
Als blijk van waardering voor zijn grote in
zet overhandigt Rens Swart het scheidende 
bestuurslid de monografie Joris Helleputte, 
architect en politicus.

Hein Hoestra brengt hulde aan Willem- 
Jan Pantus. Het Cuypersgenootschap ken
merkt zich door degelijkheid, kennisverga
ring, actievoeren en vasthoudendheid. 
Willem-Jan Pantus is daarvan een typische 
representant. Hij herinnert aan de vele ac
ties, die Willem-Jan Pantus samen met hem 
heeft gevoerd, zoals voor het behoud van 
Oud Heyendaal op het terrein van de KUN 
te Nijmegen. De in twee fasen uitgevoerde, 
zeer geslaagde restauratie van De Vereeni- 
ging te Nijmegen is Pantus' chef d'oeuvre. 
Tijdens het Tweede Restauratiesymposium 
te Enschede heeft hij nog eens duidelijk ge
maakt, welke dilemma's bij de restauratie 
van de Kleine Zaal hebben gespeeld. De ac
tie tegen het futuristische nieuwbouwplan 
Flash Gordon op de Hessenberg was tot het 
laatst zeer spannend, maar is uiteindelijk
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toch gewonnen. Ook de actie tegen de her
bouw van de Valkhofburcht werd met suc
ces bekroond. Hein Hoestra wijst verder op 
Pantus' publicaties over Kasteel Doomen- 
burg en Oscar Leeuw. Als blijk van dank 
ontvangt Willem-Jan Pantus de Dikke Van 
Dale.

Vervolgens bekrachtigt de vergadering 
bij acclamatie de benoeming van mevr. Ber-

Jaarverslag 1999
— René Vossebeld

Het Cuypersgenootschap kende in 1999 
twee secretarissen: Bemadette van Hellen- 
berg Hubar en vanaf 8 mei René Vossebeld. 
Naast deze wisseling van de wacht was er 
nog een bestuursmutatie te melden. Leo 
Dubbelaar trad als algemeen bestuurslid 
toe.

Tijdens de Algemene Ledenvergade
ring gehouden op 8 mei trad eerstgenoem
de secretaris na 15 jaar baanbrekend werk 
af. Als een van de oprichters van het genoot
schap heeft zij de vereniging in niet onbe
langrijke mate "op de kaart gezet" in de 
monumenten wereld.

Organisatorische bijdragen
Op 3 en 4 september vond in Enschede een 
geslaagde symposium plaats onder de titel 
"Neostijlen in de negentiende eeuw: zorg 
geboden?". Het symposium was het twee
de in een reeks van drie Vlaams-Nederland- 
se symposia. Het genootschap was een van 
de medeorganisatoren. Overigens waren de 
handelingen van het eerste symposium tij
dens dit symposium voor het eerst verkrijg
baar (en dat zijn ze nog steeds).

De vereniging was eveneens medeor
ganisator van het Gothic Revival-sympo- 
sium, gehouden te Leuven. De handelingen 
van dit evenement zijn recent verschenen bij 
het KADOC.

nadette van Hellenberg Hubar en Wies van 
Leeuwen tot erelid van het Cuypersgenoot
schap

9 Rondvraag
Een vraag over de toekomst van de St.-Ag- 
neskerk te Amsterdam kan wegens tijdge
brek niet meer ter vergadering beantwoord 
worden.

Het Jaarboek 1999 van het genootschap, 
De Sluitsteen, is gewijd aan het Huis van de 
Architect. Dit jaarboek is tot stand gekomen 
in samenwerking met BNA. Het heeft louter 
positieve reacties losgeweekt hetgeen zich 
ook liet merken aan de vraag naar de Sluit
steen. Op basis van het door de redactie ver
zamelde materiaal is in het ABC Architec- 
tuurcentrum te Haarlem de expositie Het 
Huis van de Architect ingericht, welke tot 
28 mei jl. te zien was.

Voorts organiseerde het Cuypersge
nootschap de voorjaarsexcursie (8 mei) van 
Nijmegen via Donsbrüggen en Schloß Moy
land naar het bedevaartoord Kevelaar. De 
najaarsexcursie (9 oktober) voerde naar Hil
versum, waar achtereenvolgens de 
St.-Vituskerk, KRO-studio, sanatorium Zon
nestraal en de Korpraal van Oudheusden- 
kazeme zijn bezocht.

Acties
In Nijmegen ligt het Valkhof waar tot 200 jaar 
geleden een grote burcht de heuvel be
kroonde. Plannen tot herbouw waarbij het 
huidige fraaie negentiende eeuwse park met 
archeologische waarden aangetast zouden 
worden zijn rond de jaarwisseling '98/'99 
definitief begraven.

In dezelfde gemeente ligt de Hessenberg. 
De jarenlange strijd rond dit terrein sleepte

zich in 1999 voort, sterker nog de kansen tot 
behoud van het historische weeshuis, een 
rijksmonument (!) en de in de nabijheid ge
legen Titus Brandsmakapel daalden tot een 
laag niveau. Bij wijze van uitzondering 
wordt een een tip van de sluier gelicht als 
het gaat om de verdere verwikkelingen rond 
terrein in 2000: het zou toch nog goed ko
men, in die zin dat Flash Gordon inmiddels 
afgeblazen is.

Het voormalig klooster Sankt Ludwig te 
Vlodrop (L) heeft door grote inspanning van 
het genootschap de status van rijksmonu
ment bereikt, de sloopvergunning is van de 
baan. Er wordt echter tot op de dag vandaag 
doorgeprocedeerd over allerlei nevenzaken 
door de plaatselijkeheemkundevereniging 
en het Burgercommité St.-Ludwig. Op de 
achtergrond waakt het genootschap.

In Roermond zijn delen van de Ernst 
Casimirkazeme gesloopt. Echter het vlagmo- 
nument, het poortgebouw en een legerings- 
gebouw zijn gehandhaafd en worden inge
past in nieuwbouw conform de voorstellen 
van het genootschap.

Ook in Roermond is het plan Roersingel 
uitgedacht inhoudende dat men in een oud 
industrieel deel van het beschermd stadsge
zicht grote ingrepen wilde plegen. Ingrijpen 
van het Cuypersgenootschap hebben ertoe 
geleid dat de plannen werden aangepast, de 
daardoor fors hogere plankosten hebben 
geleid tot de val van de verantwoordelijke 
wethouder!). Door onder ander bezwaren 
van de zijde van het genootschap is er een 
overleg totstand gekomen waarbij het Cuy
persgenootschap met de gemeente aan tafel 
zit.

Verloren is de procedure tot het plaat
sen op de rijkslijst van het voormalige vlieg
basiscommandantengebouw op de vliegba
sis Twenthe uit 1940, simpelweg omdat de 
gebruiker Defensie illegaal, hangende de 
bezwaarschriftprocedure, het gebouw heeft 
geamoveerd!

Op de valreep van de eeuw is de voer
bescherming in werking getreden van het 
laatste resterende retraitehuis van Eduard 
Cuypers, Manresa te Venlo.

De laatste aanvraag voor de rijksmonu- 
mentenstatus van een stenen voortbrengsel 
der mensheid in de twintigste eeuw is ge
dateerd op 27 december en betreft het Johan- 
nahuis te Wassenaar. De eigenaar van dit 
bejaardenhuis is voornemens het gebouw te 
slopen en te vervangen door nieuwbouw.

Adhesiebetuigingen
Naast acties in de zin van monumentenaan
vragen heeft het Cuypersgenootschap ook 
de nodige adhesiebetuigingen dan wel 
zienswijzen kenbaar gemaakt in de volgen
de gevallen.

De Boterurijk in de gemeente Oirschót. 
Het betreft hier een beschermd dorpsgezicht 
waar men verdichting en uitbreiding wil 
gaan realiseren. Zienswijzen ingediend.

Hengelo Ov. Hier dreigt een stukje oud 
dorpsgezicht te verwijnen. Adhesiebetuiging 
jegens de Bond Heemschut die een be
zwaarschrift heeft ingediend in deze.

In Middelburg staat een fraai en zeld
zaam seinhuis dat niet zijn oorspronkelijke 
plaats kan blijven staan. Het genootschap 
heeft hierover contact met de NS.

Het heette een restauratie te worden 
maar werd een renovatie. Danig verprutst: 
de Heilige Ewalden te Druten. Het interieur 
van de kerk is in 1999 ondanks de nodige 
protesten van het genootschap van eind- 
twintigste-eeuwse kleuren voorzien.

Het voormalig stadsziekenhuis van de 
Engelenbergstichting in Kampen (architect 
Kromhout) is bedreigd met sloop. Een ad
hesiebetuiging voor handhaving van het 
gebouw is verstuurd. (Stand van zaken nu: 
gebouw blijft).

Tot slot heeft het genootschap gepleit 
voor de reconstructie van de neogothische 
opbouw van de twee torenmonumenten
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De inmiddels traditionele groepsfoto, gemaakt voor het portaal van de St.-Lambertuskerk te 
Veghel, een schepping uit 1858-62 van Cuypers, bezocht tijdens de excursie van 3 juni 2000. Ik 
(Rens Swart) zal proberen de namen te geven, met excuses aan degenen waarvan ik nu de naam 
niet met het gezicht kan combineren. Reacties welkom. V.l.n.r.: Jan Verhaar, hr. en mw. Peters- 
Bijlmakers, Bert Gerlach, Lidwien Schiphorst, Gérard Valk, Koos Jansen, J.C. Cuypers, Antoine 
Jacobs, Hein Hoestra, Ronald Stenvert, hr. en mw. Van Blijswijk, A.W.M. van den Ham, Gielijn

Escher, 71,72, Hans Hazenbroek, P.J. Prett, 73, 74, Angeline Joordens, hr. Zwart, Hugo Landheer, 
Mirjan van Leeuwen, 75, Herman Wesselink, Pieter Singelenberg, Jean Gardeniers, 76, Wies van 
Leeuwen met kinderen, hr. Van Beusekom, Lydia Lansink, Vladimir Stissi, Frank Millenaar, 
Esther Hessel, Jan Dekkers, Guido Hoogewoud, 78, Cees Mooij, Maarten Laudy, Margriet de 
Roever, Willem Jan Pantus, Sabine Broekhoven, René Vossebeld, Maarten Brouwers, L.A. van 
Nijnanten, Rens Swart. Fotograaf Leo Dubbelaar staat er niet op.
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(reeds rijksmonument) op het Nijmeegse 
landhoofd van de spoorbrug over de Waal. 
Dit ter compensatie van het feit dat de lin- 
kertoren doorbroken zal worden ten behoe
ve van een langzaamverkeersverbinding

Financieel jaarverslag 1999
— Rens Swart

Tijdens deze algemene ledenvergadering 
wordt financieel verslag gedaan over het 
boekjaar 1999, dat volgens de statuten sa
menvalt met het kalenderjaar. De vereniging 
laat een gezonde financiële toestand zien. 
Door het zorgvuldig opstellen van de balans
- die door het toenemend aantal overlopen
de posten en reserveringen steeds com
plexer wordt - is getracht hiervan een zo 
getrouw mogelijk beeld te geven.

Het exploitatieresultaat is uitgeko
men op ƒ 2193, waarmee het totale eigen 
vermogen buiten reserveringen op ƒ 7177 
komt. De tegoeden op de giro- en spaarre
kening en het balanstotaal van ƒ 72.102 ge
ven wellicht aanleiding tot het idee dat de 
vereniging tienduizenden guldens vrij te 
besteden heeft, maar de balans toont dat dit 
maar beperkt het geval is. Niettemin is de 
toestand van de vereniging nu financieel 
gezond te noemen.

De Sluitsteen
Was ons wetenschappelijk jaarboek De Sluit
steen vorig jaar financieel nog een zorgen
kind, dit jaar is door zeer succesvolle fond
senwerving en een goed lopende losse 
verkoop de situatie volledig omgedraaid. 
Ook het inschakelen van een Belgische 
drukker heeft duizenden guldens ge
scheeld. De Sluitsteen 1999, gewijd aan Het 
huis van de architect, kostte al met al 
ƒ 15.866,12. Fondswerving en losse verkoop 
brachten alleen al meer dan dit bedrag op.

naar het aan de overkant gelegen Lent. De 
NS is enthousiast voor dit plan, maar de 
gemeente niet.

Aldus de activiteiten van het Cuypers- 
genootschap in 1999.

Zoals vorig jaar werd aangegeven, wordt 
het normale bedrag op de begroting van
1999 voor De Sluitsteen van ƒ 11.500 besteed 
aan de dekking van de tekorten van de Sluit
steen van 1998 (ƒ 4664) en aan een potje voor 
de Sluitsteen van 2000 en later (ƒ 6836). Vo
rig jaar werd afgesproken De Sluitsteen 1999 
geheel te financieren uit de Prins Bemhard
fonds Monumentenprijs. Daarvoor is een 
bedrag van ƒ 14.000 daadwerkelijk van het 
Prins Bemhardfonds ontvangen.

Ik stel nu voor De Sluitsteen 1999 
niet te financieren uit de Prins Bemhard- 
fondsprijs, maar uit de sponsorgelden en 
advertenties. Ik heb dit apart in de exploita
tierekening aangegeven. De rekening laat 
dan nog ruimte om ƒ 1100 in het potje voor
2000 en verder te storten. De reeds ontvan
gen ƒ 14.000 van het Prins Bemhardfonds 
blijft voor een toekomstige Sluitsteen gere
serveerd, zoals u op de balans kimt zien.

De Sluitsteen 1999 is door zijn suc
ces reeds uitverkocht. Mogelijk ondernemen 
we een herdruk. Deze zal worden gefinan
cierd uit het reeds genoemde potje en de in
komsten uit de losse verkoop in 2000.

Bestedingen Prins Bemhardfonds 
Monumentenprijs 
In 1999 is ƒ 18.000 uit het projectdeel van de 
Prins Bemhardfonds Monumentenprijs ont
vangen. Dit is slechts voor een zeer klein 
deel ook werkelijk besteed, namelijk aan het 
voorlopige vouwblad en een lettertypecata-

Bestedingen Prins Bemhardfonds Monumentenprijs

Uitgave bedrag ontvangen besteed reserve

Vrij te besteden 25.000,00 27novl997 8.014,44 16.985,56
Programmatuur en apparatuur t.b.v.

Cuypersbulletin en drukwerk 4.000,00 20 maa 1998 3.186,98 813,02
Speciale uitgave van De Sluitsteen gewijd

aan architectenhuizen 14.000,00 28 juli 1999 0,00 14.000,00
Extra aangevraagd 1.000,00 28 juli 1999 0,00 1.000,00
Ontwerp en druk vouwblad 3.000,00 28 juli 1999 163,73 2.836,27
Handboek 'Hoe red ik een monument' 10.000,00 10.000,00
CD-ROM 'Katholieke Kerken in Nederland' 28.000,00 28.000,00
Monografie P.J.H. Cuypers 15.000,00 15.000,00
Totaal 100.000,00 11.365,15 88.634,85

logus. Het restant dient voor de toekomsti
ge uitgave van een kleurig gedrukt vouw
blad en De Sluitsteen. Van de ƒ 75.000 van 
het projectendeel van de prijs is daarmee nu 
nog ƒ 53.000 uitkeerbaar. De voorgestelde 
bestemming van dit bedrag ziet u in de ta
bel hieronder: het handboek Hoe red ik een 
monument, de CD-ROM Katholieke kerken 
in Nederland en de monografie over Pierre 
Cuypers.

Begroting 2000
De begroting voor 2000 verschilt weinig van 
die van 1999. De financiering van De Sluit
steen geschiedt voor een deel uit de pot op 
de balans, zoals op de vorige pagina aange
geven. Mocht de fondswerving opnieuw 
een fors resultaat hebben, dan zal de pot 
verder kunnen worden aangevuld om even
tuele toekomstige gaten te kunnen dichten. 
De uitgaven in het kader van de Prins Bem
hardfonds Monumentenprijs zijn pro me

J

morie opgenomen, omdat deze nog niet 
duidelijk zijn en bovendien de balans (de 
reserveringen) belasten en niet de gewone 
exploitatie. Verder wordt een uitgave opge
nomen voor een bijdrage aan een sympo
siumbundel.

Leden
Aantal leden begin 1999 468
Nieuwe leden 21 +
Opzeggingen 15 -
Wanbetalers geroyeerd

(1998 niet betaald) 5 -
Aantal leden eind 1999 469

Het ledental wil, ondanks de vele en
thousiaste aanmeldingen, onder meer van
wege de mooie uitgave van De Sluitsteen, 
maar niet de 500 bereiken. Mensen zeggen 
op vanwege gewijzigde belangstelling, wie
den in abonnementen, overlijden of verhui
zingen zonder adreswijziging te zenden.
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Exploitatieoverzicht Cuypersgenootschap 1999

Opbrengsten begroot rekening Kosten begroot rekening

Contributies
Giften
Advertenties en sponsors

20250,00 20050,00
2000,00 2505,00 
3000,00 20600,00

2800,00 1789,00
1200,00 117435

4664,00 4664,43

Vergoedingen 300,00 0,00
Verkoop 200,00 149930
Bijdragen excursies 3000,00 3485,00
Bijdragen symposia 0,00 0,00

Vergoeding organisatiekosten
symposium Enschede 1000,00 1126,74

Rente 500,00 647,29
Overig 0,00 47730
Pr.Bemhardfonds Mon.prijs:

benut projectdeel Sluitst. 14000,00 0,00
benut projectdeel overig 271,61
van reserve vrij besteedbare deel 0,00

Productie Cuypersbulletin 
Verzending en verpakking 
Productie De Sluitsteen

financiering tekort 1998 
restant begrote /11.500

naar potje 6836,00 6836,00
Sluitst. 1999 uit PBF-prijs 14000,00 0,00
Sluitst. 1999 uit fondsw. 0,00 15866,12
Fondsw. 1999 naar potje 1100,00

Verzending De Sluitsteen 1300,00 2129,85

Inkoop 1556,95
Excursies 3000,00 3995,64
Bijdrage restauratie-

symposium Enschede 2750,00 2750,00
Organisatiekosten

symposium Enschede 800,00 93734
Juridische kosten 1200,00 870,00

Reiskosten 1200,00 985,60
Verblijfkosten 300,00 275,00
Telefoon 800,00 862,88
Porti (excl. periodieken) 400,00 527,50
Secretariaatskosten 1400,00 580,48
Contributies en bijdragen 175,00 240,00
Kosten betalingsverkeer 70,00 115,00

Rente 10,00 1,33
Overige kosten/onvoorzien 600,00 940,08
Pr.Bemhardfonds Mon.prijs

Sluitsteen 1999: zie boven
uitgegeven projectdeel 271,61
uitgegeven vrije deel 0,00

Exploitatieresultaat 745,00 2193,28

44250,00 50662,64Totaal 44250,00 50662,64 Totaal
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Balans per 1 januari 1999
Activa Passiva

Tegoed girorekening 4488,32 Eigen vermogen 498331
Tegoed sterrekening 32105,31 Pr.Bemhardfondsprijs vrij besteedb. 1698536
Openstaande advertentiefacturen 4400,00 Pr.Bemhardfondsprijs onbenut projd . 920,90
Achterstallige contributies 1998 1035,00 Vooruitbetaalde contributies 1999 315,00
Financiering De Sluitsteen 1998 Nog te betalen in 1999 voor 1998:

uit begroting 1999 4664,43 Productie Cuypersbulletin 1998-4 548,25
Verzending Cuypersbulletin 1998-4 244,03
Productie De Sluitsteen 1998 18102,15
Verzending De Sluitsteen 1998 1444,08
Kosten excursie Groningen nov. 1998 973,94
Nog te vergoeden onkosten 1998 2175,84

46693,06 46693,06

Balans per 31 december 1999
Activa Passiva

Tegoed girorekening 1193137 Eigen vermogen 717639
Tegoed kapitaalrekening 4765538 Pr.Bemhardfondsprijs vrij besteedb. 16985,56

Pr.Bemhardfondsprijs onbenut projdl 4649,29
Pr.Bemhardfondsprijs deel Sluitsteen 14000,00

Openstaande Potje voor Sluitsteen 7936,00
advertentie- en sponsorfacturen 11750,00 Vooruitbetaalde advertenties 1800,00

Achterstallige contributies 1999 765,00 Vooruitbetaalde contributies 2000 270,00
Nog te betalen in 2000 voor 1999: 
Verzending Cuypersbulletin 1999-4 259,94
Productie De Sluitsteen 1999 1536132
Verzending De Sluitsteen 1999 2106,40
Ingekochte exempl. restauratieboek 1556,95

72102,25 72102,25
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Begroting Cuypersgenootschap 2000,00

Opbrengsten begroot Kosten begroot

Contributies 20250,00 Productie Cuypersbull. en convocaten 2800,00

Giften 2000,00 Verzending/verpakk. Cuypersbulletin 1200,00

Advertenties en sponsors 5000,00 Productie De Sluitsteen 
uit gewone begroting 11000,00

Uit pot Sluitsteen op balans 4000,00 uit pot op balans
Verpakking/verzending Sluitsteen

4000,00
2000,00

Verkoop 2000,00 Inkoop 500,00

Bijdragen excursies 3500,00 Excursies 3500,00

Bijdragen symposia 3000,00 Symposia
Bijdragen symposiumbundels

3000,00
2500,00

Vergoedingen 300,00 Juridische kosten
Reiskosten
Verblijfkosten
Telefoon
Porti (excl. periodieken) 
Secretariaatskosten
Contributies en bijdragen

1000,00
1200,00
300,00

1000,00
600,00

1300,00
240,00

Opbrengst beleggingen 500,00 Kosten betalingsverkeer 100,00

Rente 500,00 Rente 10,00

Overig 400,00 Overige kosten en onvoorzien 1200,00

Prins Bemhardfonds Monumentenprijs: Prins Bemhardfonds Monumentenprijs:

benut projectdeel PM uitgegeven projectdeel PM

van reserve vrij besteedbaar deel PM uitgegeven t.Lv. vrij besteedbaar deel PM 
Batig saldo 4000,00

Totaal 41450,00 Totaal 41450,00

Behoud Bloemcampkerk: einde van vervlakking in Wassenaar
— Leo van der Velde (Haagsche Courant, maandag 18 december 2000)

De Bloemcampkerk te Wassenaar, die eind 2000 
voor meer dan ƒ 4 miljoen te koop stond. 

Opmerkelijk - en een breuk met het verleden - 
is dat de voorkeur van Burgemeester en 

Wethouders uitgaat naar handhaving van het 
gebouw (excuus voor de kwaliteit van de foto).

Projectontwikkelaars kunnen voortaan in 
Wassenaar hun borst natmaken. Het in
vloedrijke Cuypersgenootschap kijkt door 
een vergrootglas naar het dorp. Ook het ge
meentebestuur ziet de waarde van een ka
rakteristieke bebouwing in.

Het Cuypersgenootschap schaart zich vol
ledig achter het handhaven van de voorma
lige Bloemcampkerk in Wassenaar-Zuid. De 
monumentenbeschermers hopen boven
dien dat met het behoud van het pand een 
eind is gekomen aan wat ze noemen de 'ver
vlakking van Wassenaar'. Terwijl er al een 
plan en een mooi ontwerp lag voor een 
"woonvïlla", een nieuw woord voor appar
tementengebouw, besloot de gemeenteraad 
op het laatste nippertje om de kerk niet af te 
breken maar een woonfunctie te geven.

Het genootschap stelt dat het pand een 
'treffende architectuur' heeft in de stijl van 
het interbellum, de periode tussen de twee 
wereldoorlogen. G. van Kleef van het Cuy
persgenootschap, regio Zuid-west, noemt 
het gebouw niet alleen een herkennings
punt in de fraaie wijk met vooral vrijstaan
de en twee-onder-een-kap-huizen. "Het 
geeft ook een belangrijk punt aan voor de 
plaatselijke historie. De Wassenaarse wijken 
werden ontworpen met veel voorzieningen, 
waarvan de kerk de belangrijkste was. Der
gelijke gebouwen maken een wijk tot een 
specifieke buurt, die zich daardoor onder
scheidt van andere gebieden met soortgelij
ke huizen. Het neerhalen van bijvoorbeeld 
de toren van de gereformeerde kerk aan de 
Zijllaan is een aanzienlijke verarming ge
weest voor de gehele wijk".

Het genootschap werd in 1984 opge
richt en maakt zich sterk voor het behoud 
van het cultuurgoed uit de negentiende en

twintigste eeuw. Zo droeg de inbreng van 
het instituut er toe bij dat de neogotische 
schilderingen in de St.-Servaasbasiliek in 
Maastricht bewaard bleven.

Actie voeren
Tot voor kort was het in Wassenaar voor 
zulke monumentenorganisaties noodzake
lijk om met veel nadruk en procedures actie 
te voeren. Ook de Wassenaarse historische 
verenigingen hebben zich zwaar ingespan
nen voor het behoud van de Pastorie aan de 
Schoolstraat en Huize Nieuw Rijksdorp. De 
laatste actie heeft de sloop van het gebouw, 
dat nu zeker een rijksmonument zou zijn, 
overigens niet kunnen voorkomen. Het 
Cuypersgenootschap kwam in Wassenaar 
met succes in actie tegen de voorgenomen 
sloop van de Bonifaciussehool (Klooster- 
land) en het Johannahuis (Schouwweg) en 
in een eerder stadium om bescherming te 
vragen voor het Zusterhuis aan de Kerk
straat. Dat lukte net niet met Huize Mariti
ma aan de Papeweg, waarmee een karakte
ristiek landhuis verdween.

Nog meer panden bestaan alleen nog 
op foto's en tekeningen in het Wassenaars 
gemeentearchief. Belangrijk waren de wa
tertoren en de bijzondere combinatie van 
politiebureau en brandweer in de Van Zuy- 
len van Nijeveltstraat. Vrijwel ongemerkt 
verdwenen het postkantoor aan de Lange 
Kerkdam, het slachthuis en de oude katho
lieke kleuterschool aan de Kerkstraat.

Het respectabele genootschap hoopt 
dat nu het tij is gekeerd. "Het huidige ge
meentebestuur ziet de waarde van een ge
varieerde omgeving tenminste in", aldus 
Van Kleef, die verwacht dat de grootste ge
varen zijn geweken. "Het Johannahuis blijft 
behouden, de Bonifaciussehool wordt
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prachtig gerestaureerd, er bestaan herbe- 
stemmingsplannen voor het Van Heecke- 
renhuis en er wordt nagegaan of de Euro- 
paschool kan worden herbestemd. Ook zet 
het gemeentebestuur zich in voor het unie
ke gebouw aan de Schoolstraat van de ar
chitect Jesse waarin de hervormde gemeen
te zijn activiteiten ontplooit". Blijven er dan 
geen wensen meer over? Natuurlijk. Het 
voormalige postkantoor aan de Groot Hae- 
sebroekseweg, een belangrijke schepping 
van de Rijksbouwmeester Bremer, staat al

Bezwaar tegen sloop bollenschuur in Wassenaar 
— Nico Mooyman (Wassenaarse Courant, 23 augustus 2000)

De Abraham Kuyper Stichting (dit is toch echt 
een actie van het Cuypersgenootschap ... 
red.) maakt bezwaar tegen de vermeende 
sloop van het woonhuis en bollenschuur 
aan de Haven. Naar aanleiding van de pu
blicatie in het Wassenaars Nieuwsblad van 
26 juli voor een sloopvergunning die ver
strekt is op 11 juli maakt de stichting ernsti
ge bezwaren.

Vanuit de provinciale documentatie is het 
bekend dat het pand Haven 10 beschreven 
en gewaardeerd is in het Monumenten In
ventarisatie Project en daarbij de volgende 
kwalificatie heeft gekregen: "Vrij gaaf, ka
rakteristiek voor de periode. Een van de 
weinige gave panden in het Havengebied." 
Schrijft de stichting aan B en W. Het is haar 
niet begrijpelijk waarom voor een dergelijk 
object met monumentale waarden, zonder 
enige discussie in raadscommissie of in de 
monumentencommissie een sloopvergun
ning wordt verstrekt. Het gaat immers niet 
alleen om het belang van het laatste karak
teristiek object aan de haven, waarmee nog 
goed zichtbaar is welke activiteiten in de 
huidige bebouwde kom van Wassenaar heb
ben plaatsgevonden, het betreft ook een

jaren leeg. Het zou een ideaal object zijn om 
her te bestemmen tot één of meer woonhui
zen. Verder zou het mooi zijn om bij de om
bouw van het vervallen dierenpark Wasse
naar tot villawijk een berenrots of een 
karakteristiek deel te behouden als herinne
ring aan de voor het dorp zo karakteristieke 
attractie. Maar volgens het Cuypersgenoot- 
schap is Wassenaar met het behoud van de 
Bloemcampkerk eindelijk op het goede 
spoor.

gave bollenschuur. Veel bollenschuren ma
ken deel uit van het cultureel erfgoed, 
het is een gegeven dat in het laatste decen
nium al zeer veel karakteristieke bollensc
huren zijn verdwenen of op de nominatie 
staan om te verdwijnen. De stichting ver
wijst naar de ontwikkelingen op Lente
vreugd. Volgens sterk aannemelijke overle
vering zijn in het pand ook diverse 
onderdelen verwerkt van het huis Rijks
dorp, dat gestaan heeft aan de Katwijkse 
weg. Het landhuis werd in 1919 gesloopt en 
veel materialen werden gebruikt voor de 
bouw van het woonhuis Haven 10. Indien 
deze overlevering juist is, hetgeen door 
bouwhistorisch onderzoek nader is vast te 
leggen, betreft het hier zeldzame restanten 
van één van de belangrijkste Wassenaarse 
landhuizen, schrijft de stichting in haar be
zwaarschrift en legt de nadruk op de vol
gende punten. Resumerend maken wij be
zwaar tegen de verleende vergunning op 
grond van: De karakteristieke architectuur 
van het object. De bijzondere verbeelding 
van het object voor de verdwenen activitei
ten in de bebouwde kom rond de Haven De 
omstandigheid dat aan het woonhuis een 
bollenschuur is gebouwd en er al veel bol

lenschuren zijn gesloopt. De omstandigheid 
dat het pand volgens aannemelijke overle
vering zeldzame bouwdelen bevat van het 
gesloopte landhuis Rijksdorp. De Kuyper 
Stichting is gaarne bereid deze bezwaren 
nader te onderbouwen met kunsthistorische 
documentatie, tekeningen uit de bouwtijd 
of eventueel fotomateriaal. Al eerder en suc
cesvol keerde de stichting zich tegen de 
sloopplannen van de Bonifaciusschool, die

Boek Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw
Studie en inventaris van middeleeuwse muurschilderingen in 
Belgische kerken, Anna Bergmans 
— Wies van Leeuwen

In genereuze uitvoering, met ruim 200 af
beeldingen waarvan de meeste in kleur, ver
scheen een handelsuitgave van het proef
schrift over de lotgevallen der 
middeleeuwse interieurdecoraties in België 
in de 19de eeuw, waarop Anna Bergmans in 
1979 promoveerde. Het boek is ontstaan uit 
de bekommernis van de auteur over de 
omgang met historische afwerkingslagen 
van monumenten. Tot in de jaren '70 waren 
dergelijke afwerkingen en kleursporen in 
België nagenoeg geheel vogelvrij. Een aan
vankelijk gepland artikel over de schrijnen
de lotgevallen van de inwendige afwerking 
van middeleeuwse kerkgebouwen groeide 
uit tot een helder gestructureerd en leesbaar 
betoog. Het engagement van de auteur blijkt 
uit de wijze waarop zij in duidelijke bewoor
dingen een lange reeks van gevallen schetst, 
waarin sporen van middeleeuwse uitmon
steringen verloren gingen, soms door ver
waarlozing, vaker nog onder invloed van 
esthetische en architectonische opvattingen.

Zij schetst de omgang met het middel
eeuwse polychrome kerkinterieur in twee 
grote fasen, de periode tussen 1830 en 1870 
en vervolgens het tijdperk tussen 1870 en

uiteindelijk een monumentale status ver
wierf. Triest is dat veel oude gebouwen niet 
voorafgaand aan de sloopplannen door de 
gemeente grondig worden getoetst of het 
object enige historische waarde heeft voor 
het dorp. De burgerij heeft daar kennelijk 
meer oog voor. En zelfs als het object op de 
selectielijst staat, walst men over veel 
monumentale feiten heen, zo ook aan de 
Haven.

1914 en eindigt met een relatief beknopte 
epiloog over de twintigste eeuw. Deze 
wordt gevolgd door een geïllustreerde cata
logus van gedocumenteerde en soms nog 
bestaande kerkschilderingen tot 1525.

In de eerste periode werden muurschil
deringen bestudeerd vanuit interesse voor 
de geschiedenis en vanuit politieke en reli
gieuze motieven als middel voor de opvoe
ding van het volk gebruikt. Van deze opvat
tingen geeft de auteur interessante 
voorbeelden in enkele citaten van onder 
meer J. Helbig. Tegen deze achtergrond ging 
de aandacht van de overheid, kerkfabrieken 
en de Koninklijke Commissie voor Monu
menten vooral uit naar ensembles en bijzon
dere composities, terwijl eenvoudige deco
raties en historisch witwerk amper aandacht 
kregen. Een ministeriële brief met bescher
mende maatregelen had tot effect dat vond
sten weliswaar werden gemeld en in bijzon
dere gevallen ook gedocumenteerd, maar in 
de praktijk werden de meeste sporen ver
wijderd of overgeschilderd met nieuwe, 
veelal neogotische decoraties. Deze werk
wijze was ook in Nederland gebruikelijk. Er 
kwamen dan nieuwe composities volgens
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de esthetische en ideologische opvattingen 
van de tijd, waarin soms enkele motieven 
uit de vondsten opnieuw geïnterpreteerd 
werden. Het contrast tussen de theorie van 
behoud en herstel en de praktijk van ingrij
pende vernieuwing of verdwijning was ove
rigens een algemene tendens in de negen
tiende eeuw. De auteur stelt dat de 
gebrekkige technische kennis het conserve
ren van muurschilderingen in de periode tot 
1870 nauwelijks mogelijk heeft gemaakt, ter
wijl het beleid van de koninklijke commis
sie eerder van willekeur dan van consisten
tie getuigde. Dit bracht een pleiter voor een 
behoedzame aanpak als W.H.James Weale 
tot de karakterisering 'commission de des- 
truction'. Daarnaast was er veelvuldig spra
ke van controverses tussen de commissie en 
de aanhangers van de archeologische neo
gotiek.

In de periode tussen 1870 en 1914 ver
andert het beeld, maar de willekeur in de 
behandeling van schilderingen en fragmen
ten blijft. Vooral witsel- maar ook verflagen 
worden verwijderd, na 1879 vooral ten fa
veure van het in het zicht brengen van het 
'eerlijke' en vaak veelkleurige bouwmate
riaal, in de opvattingen van die periode de 
meest perfecte uitdrukking van de ratione
le structuur van het gebouw. Dit geschied
de onder meer in de kerken van Diest, Zout
leeuw, Saint-Hubert en de Brusselse 
Sint-Goedele. Regelmatig werk werd veelal 
ontpleisterd, onregelmatig werk kon op
nieuw beschilderd worden, een werkwijze 
die in ons land door P. Cuypers werd toege
past in de Maastrichtse kerken van Sint-Ser- 
vaas en Onze Lieve Vrouwe. Bergmans geeft 
talrijke voorbeelden van schilderingen die 
niet of gebrekkig werden vastgelegd. In an
dere gevallen, bijvoorbeeld in Neeroeteren 
en Laken werd de beschildering aangevuld 
of gereconstrueerd. Slechts in een enkel ge
val ging men over tot een volgens de toen
malige inzichten zorgvuldige restauratie,

met respect voor de materiële authenticiteit. 
Deskundigen wisselden in debatten tijdens 
archeologische congressen wel van gedach
ten over de keuze tussen ontpleisteren, re
construeren en restaureren, maar de kloof 
tussen theorie en praktijk bleef. Dit beeld 
vindt ook in Nederland een parallel, waar 
de natuurstenen wanden van een kerk als 
de Bossche Sint-Janskathedraal werden ont
pleisterd, terwijl in andere gevallen schilde
ringen geheel of gedeeltelijk werden over
geschilderd en opgenomen in neogotische 
decoraties.

In de epiloog maakt de auteur de stap 
naar de restauratieopvattingen van de afge
lopen decennia, die aanvankelijk sterk wer
den gedomineerd door de opvattingen van 
de Leuvense kanunnik R. Lemaire met diens 
werk La restauration des tnonuments anciens 
van 1938. Lemaire pleit weliswaar voor be
houd van figuratieve schilderingen, maar 
eveneens voor de betekenis van het eerlijke 
en veelkleurige bouwmateriaal. Deze door 
de auteur dubbelzinnig genoemde opvat
ting heeft doorgewerkt tot in de jaren zeven
tig. Toen werden nog steeds kerkinterieurs 
ontpleisterd, terwijl intussen uit onderzoek 
overduidelijk was gebleken dat het middel
eeuwse kerkinterieur steeds van een veelal 
veelkleurige afwerkingslaag was voorzien. 
Pijnlijk voorbeeld van het negeren van on
derzoek en vakliteratuur is de ontpleistering 
van het ruwe werk van de Sint-Gertrudis te 
Nijvel. Ook het schip van het schip van de 
Antwerpse kathedraal is tussen 1973 en 
1983 hardhandig van witsel- en kleurlagen 
ontdaan, terwijl tegelijkertijd in de Bossche 
Sint-Janskathedraal en in de kerken van 
Zaltbommel en Harderwijk met evenveel 
overtuiging polychrome interieurs werden 
gerestaureerd en gereconstrueerd, waarbij 
in de Bossche kathedraal zelfs ontpleisterin- 
gen van rond 1900 ongedaan werden ge
maakt. Bergmans besteedt relatief weinig 
aandacht aan buitenlandse ontwikkelingen

en maakt dan ook geen melding van de zeer 
informatieve passages over dit onderwerp 
in de monumentale beschrijving van deze 
kerk door C. Peeters (1985) en vermeldt 
evenmin het artikel waarin E.H. ter Kuile al 
in 1934 overtuigend aantoonde dat het kerk
interieur van de middeleeuwen vrijwel 
steeds polychroom was uitgemonsterd. De 
Leuvense Sint-Janskerk en de Antwerpse 
kathedraal werden gelukkig vanaf 1979 wel 
met respect voor de afwerklagen hersteld, 
een gegeven dat de auteur aan het einde van 
haar gedetailleerde betoog terecht tevreden 
stemt.

Het proefschrift van Anna Bergmans is 
een belangrijk werk, dat de geschiedenis 
van het restaureren in België vanuit de op
tiek van het polychrome interieur op volle

Interieur Zeevaartschool Leiden dient ook beschermd 
— Gert van Kleef

In het kader van het Monumenten Selectie 
Project wordt de Kweekschool voor Zee
vaart Prins Hendrik aan het Noordeinde in 
Leiden door de gemeente Leiden voorge
dragen voor plaatsing op de Rijkslijst van 
monumenten. In de door de provincie Zuid- 
Holland opgenomen objectomschrijving is 
in de inleiding vermeld dat het interieur 
door ingrijpende verbouwingen niet onder 
de bescherming behoeft te vallen. Dit moet 
echter een misverstand zijn.

De nog vrijwel in originele staat verke
rende trappen zijn zeer karakteristiek voor 
het gebouw. Het betreffen namelijk trappen 
die als zogenaamde 'scheepstrappen' zijn 
uitgevoerd voor wat betreft steilheid en af
stand. Het bovenste deel van de trap is als 
een typische commandobrug uitgevoerd en

dige en bewonderenswaardige wijze in 
kaart heeft gebracht. Iets meer aandacht 
voor buitenlandse ontwikkelingen en de re
latie tussen de omgang met schilderingen en 
bouwmaterialen en de esthetische en archi
tectonische opvattingen van de negentien
de eeuw zou de behandelde casussen meer 
perspectief hebben gegeven. Daardoor had 
de auteur de kans gehad bij de lezer meer 
begrip te scheppen voor de tijdgebonden 
opvattingen van onze voorgangers uit de 
negentiende en vroege twintigste eeuw.

Anna Bergmans, Middeleeuwse muurschilderin
gen in de 19de eeuw. Studie en inventaris van mid
deleeuwse muurschilderingen in Belgische kerken. 
KADCX2 Artes 2, Leuven 1998,376 pag., ISBN 90 
6186 8998, Bfr. 2950

heeft voor de schoolleiding ook als zodanig 
dienst gedaan. Daarnaast zijn de dakspan
ten uitgevoerd als scheepsspanten en ook 
volledig origineel en in het zicht gelaten. 
Omdat het betreffende object op korte ter
mijn een andere functie krijgt, is het van 
groot belang deze elementen (trappen en 
spanten) toe te voegen aan de bescherming.

Het Cuypersgenootschap heeft in brie
ven aan de Raad van de gemeente Leiden 
en aan de Staatssecretaris van OC&W ge
vraagd de bescherming van het gebouw uit 
te breiden tot deze interieurdelen. Wij heb
ben daarbij meegedeeld dat, indien dit niet 
mogelijk is binnen de bestaande MSP-pro- 
cedure, wij gaarne bereid zijn hiervoor een 
afzonderlijke artikel 3-procedure aan te 
vangen.
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BONAS-monografieën Aalbers, Falkenberg-Liefrinck en 
Knijtijzer verschenen
— Stichting BONAS

Albert Frederik Aalbers
Als dertiende deel in de BONAS boekenreeks 
(Bibliografieën en Oeuvrelijsten van Neder
landse Architecten en Stedebouwkundigen) 
is verschenen de monografie A.F. Aalbers 
(1897-1961). Ondogmatisch modernist in een 
koloniale samenleving, geschreven door Do- 
rothee C. Segaar-Höweler en Tjeerd Boers- 
ma. De prijs van het 104 pagina's tellende 
boek is ƒ 29,50; het boek is verkrijgbaar bij 
de Stichting BONAS en in de boekhandel.

Ontwerptekeningen van een tiental ge
bouwen van de vergeten architect Albert 
Frederik Aalbers (1897-1961), afkomstig uit 
familiebezit, kwamen recent in de openbaar
heid. Ze dateren uit de periode 1942-1945, 
toen Aalbers geïnterneerd was in het door 
de Japanners bezette Nederlands-Indië. Aal
bers' archief is verloren gegaan; de 'kamp- 
ontwerpen' vormen een laatste restant. Ze 
tonen het werk van een bijzonder architect: 
hij was de man die met zijn moderne en ele
gante villa's, hotels, theaters en kantoorge
bouwen de stad Bandung in de jaren dertig 
een eigentijdse uitstraling wist te geven.

Aalbers was een ondogmatisch moder
nist. Als inventief technicus zocht hij onor
thodoxe oplossingen voor bouwtechnische 
problemen en experimenteerde hij al vroeg 
met systeembouw. Ook wat betreft ruimte
lijke opzet zijn Aalbers' ontwerpen uiterst 
modem. Zijn vormentaal is daarbij echter 
zeer gevarieerd; hij wist zich uit te drukken 
in de meeste van de nieuwe architectuurstij- 
len uit de eerste helft van de twintigste 
eeuw.

De 'kampontwerpen' illustreren Aal
bers' veelzijdigheid. Enkele villa's zijn in

Indonesische stijl ontworpen, destijds een 
actueel discussiepunt onder de Nederland
se architecten in Indië, een dansinstituut 
toont een expressionistische stijl, terwijl en
kele woonhuizen en een filmstudio met gla
zen gevels en platte daken met grote over
stekken een elegant modernisme uitstralen 
en een ander woonhuis met een decoratief 
spel van horizontale en verticale elementen 
weer invloeden van Frank Lloyd Wright laat 
zien.

Vanwege de economische wereldcrisis 
was Aalbers in 1928 naar Indië gegaan, waar 
hij zich in Bandung vestigde. Bandung zou 
de nieuwe regeringszetel van de Indische 
archipel worden en was gedurende het in
terbellum een 'booming city', waar zich vele 
overheidsdiensten, grote en middenstands- 
bedrijven en nieuwe bewoners vestigden. 
Velen investeerden in de groei van de stad 
en voor een architect waren er veel opdrach
ten te verwerven.

Met de Denis Bank uit 1936 verwierf 
Aalbers veel aanzien. Dit expressieve ge
bouw met zijn bandvensters, gedeeltelijk 
schuilgaand achter brede betonbanden in de 
gevel die het invallende licht temperen, en 
met vleugels die een stadsplein vormen, 
drukt een opvallend stempel op het centrum 
van de stad. Tussen 1936 en 1942 verwierf 
hij een groot aantal opdrachten voor hotels, 
waarvan Savoy Homann de bekendste is, 
bioscopen en villa's, allemaal in en om Ban
dung. Aalbers' bureau groeide uit tot het 
meest vooraanstaande in de stad: hij werd 
uitverkoren om het nieuwe landhuis voor 
de Gouvemeur-generaal te ontwerpen.

De tweede wereldoorlog maakte een 
einde aan zijn succes als ontwerper. Na zijn

intemeringstijd repatrieerde hij. In het na
oorlogse Nederland was hij echter een on
bekende en hij vond buiten de kring van 
oud-Indiëgangers nauwelijks opdrachtge
vers. Een klein badhotel in Oostvoome uit 
1954, met zijn bijzondere vorm, zijn strakke 
open gevels en uitgekiende plattegronden 
een modem juweeltje, laat zien dat Aalbers 
na de oorlog als ontwerper niet aan zeg
gingskracht kracht had ingeboet. Zijn ge
zondheid was echter in het kamp gebroken. 
Nadat hij al enkele jaren niet meer had kun
nen werken overleed hij 1961, op slechts 63- 
jarige leeftijd, vergeten en gedesillusio
neerd.

Ida Falkenberg-Liefrinck
Als veertiende deel in de BONAS boeken
reeks is verschenen de monografie Ida Fal
kenberg-Liefrinck (1901). De rotan stoel als op
maat voor een betere woninginrichting, 
geschreven door Eveline Holsappel (ISBN 90 
76643 08 3). De prijs van het boek is ƒ 34,50.

Ida Falkenberg-Liefrinck was een van de 
weinige vrouwen die een actieve rol hebben 
gespeeld in de kringen van de architecten 
van het Nieuwe Bouwen. Zij is vooral be
kend geworden door de ontwikkeling en 
propaganda van de rotan stoel. Deze stoel, 
waarvan zij in de jaren dertig verschillende 
varianten ontwierp, zou pas na de Tweede 
Wereldoorlog op ruime schaal een plaats in 
het Nederlandse interieur innemen.

Het experimenteren met nieuwe meu
belvormen, waartoe zij bij de firma Metx & 
Co. in Amsterdam royaal de mogelijkheid 
kreeg, heeft bij Ida Falkenberg-Liefrinck 
steeds in het teken gestaan van een verlan
gen de minder bedeelde bevolkingsgroepen 
een plezierige woning te bieden. Haar aan
dacht ging daarbij vooral uit naar het 
groeiend aantal werkende alleenstaande 
vrouwen dat zich in de crisisjaren met ka

mers en kamertjes in onderhuur moest be
helpen.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft Ida 
Falkenberg-Liefrinck verscheidene projec
ten gerealiseerd in de voormalige DDR. De 
nu 99-jarige interieurarchitecte is woonach
tig in Berlijn.

Herman Knijtijzer
Als vijftiende deel in de BONAS boekenreeks 
is verschenen de monografie H. Knijtijzer 
(1914r-1994). Architectonische waarden achter 
de rooilijn verscholen, geschreven door Wal- 
ter Hoogerwerf (ISBN 90 76643 07 5). Het 
boek kost ƒ 34,50.

Het oeuvre van architect Herman Knijtijzer 
(1914-1994) kenmerkt zich door een fijnzin
nige architectuur, die eenvoud en optimis
me uitstraalt. Als jong architect liet hij in de 
jaren dertig en veertig van zich horen in de 
discussie tussen moderne en traditionele 
architecten. Als vrijzinnig protestant wilde 
Knijtijzer de 'ruimtelijke hygiëne' van het 
Nieuwe Bouwen met 'geestelijke hygiëne' 
verbinden. De modernen verwachtten naar 
zijn idee teveel van rede en techniek. Knijt
ijzer wilde daar 'schoonheid' en 'verwonde
ring' aan toevoegen.

Knijtijzers werk omvat schoolgebou
wen, kerken, kantoren, kinderdagverblij
ven, winkels en woningen uit de periode na 
de Tweede Wereldoorlog. Vanaf de jaren 
vijftig kreeg hij veel opdrachten voor restau
raties, met name binnen de Amsterdamse 
grachtengordel. Knijtijzer had veel belang
stelling voor de kerkenbouw. Zelf ontwierp 
hij de Remonstrantse Kerk in Meppel (1951), 
de Waalse Kerk te 's-Hertogenbosch (1957) 
en de Nederlands Hervormde Kerk in Kla- 
zienaveen (1959). Kroon op zijn werk was 
dat hij als protestant de opdracht kreeg voor 
de verbouwing van het klooster 's-Heeren- 
hof in Babberich (1965-1968).
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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!

St.-3ozefweg 66b 
Postbus 4790 

5953 ZK Reuver 
Telefoon (077) 474 29 20 

Telefax (077) 474 51 70
BRICKBURGERS
Specialiteiten in baksteen
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R E S C U R A

T.BLEIJENBERG STUCADOORS B.V.

Stijlplafonds 
Monumentenrestauratie 
Reconstructie van ornamenten 

■ Advies en begroting

RESCURA B.V.

Inventarisatie en Restauratie van 
Sjabloonschilderingen 

■ Marmer- en houtimitatie 
Vergulding
Alle restauratieschildertechnieken

Diverse referenties, recent uitgevoerde restauraties:

- 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
Dén 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

ï. 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

http://www.kneppers.nl
mailto:info%40kneppers.nl

