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Redactioneel
— Rens Swart

In dit bulletin komen al dan niet uitgebreid 
diverse acties aan bod. Bemoeienis van onze 
bestuursleden en andere leden van het ge
nootschap leidt vaak tot meer of minder be
vredigende situaties. Zo is het bepaald spec

Excursie en Algemene Ledenvergadering zaterdag 12 mei 2001 
— Willem Jan Pantus

taculair een stenen seinhuis op een ponton 
voorbij te zien varen. Het betekende de red
ding van het seinhuis in Middelburg. Aan 
de andere kant had het onze voorkeur het 
seinhuis op zijn oorspronkelijke plek te la
ten staan. Het dreigt ondanks alle bemoeie
nis ook wel eens fout te gaan. Zo zijn de laat
ste berichten dat een van de weinige stations 
van Sybold van Ravesteyn die er nog zijn 
en wel het monumentaalste: dat in Rotter
dam, wellicht toch gaat verdwijnen.

Dit bulletin bevat een uitgebreid ver
slag van diverse acties door ons bestuurslid 
Leo Dubbelaar. Daaraan kunnen we hier 
korte berichten toevoegen. Op 18 april 2001 
heeft de gemeente Apeldoorn de door KPN 
gevraagde sloopvergunning van het zend- 
gebouw in Kootwijk afgewezen. Met betrek
king tot de Clemenskerk in Hilversum - een 
zaak die al sinds onze aanvraag van de mo
numentenstatus in september 1994 loopt - 
deed de rechter op 20 april een uitspraak 
waarin de uiteindelijk toch verleende mo
numentenstatus weer wordt vernietigd. We 
beraden ons over de volgende stappen.

Wegens de reeds met dit bulletin mee 
te zenden uitnodiging voor de excursie zal 
de acceptgiro voor het voldoen van de con
tributie over 2001 worden verzonden met 
het volgende Cuypersbulletin.

Voorpagina: Het seinhuis van station Middelburg, waar het niet kon worden behouden, onderweg 
naar zijn nieuwe plek, het emplacement van de Stoomtrein Goes-Borssele (SGB). Op de foto staat 
het op een ponton, afgemeerd in Goes. Zie het artikel van Hein Hoestra op bladzijde 8.

Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaars
excursie en de algemene ledenvergadering 
van het Cuypersgenootschap op zaterdag 12 
mei 2001. Deze excursie, die wordt georga
niseerd door Willem Jan Pantus, heeft als 
thema het werk van Oscar en Henri Leeuw als 
verbindend element tussen Neogotiek en Moder
ne Tijd. Na het programma en de praktische 
informatie hieronder vindt u een uitgebrei
de toelichting.

Programma excursie
±10.15 u Aankomst treinen uit verschillen

de windrichtingen in Nijmegen CS.
10.30 u Per bus via voormalig Texaco benzi

nestation aan de Graafseweg uit 1936 
naar Neerbosch.

10.45 u Bezoek aan de RK Kerk Antonius 
Abt van P.J.H. Cuypers uit 1880. Toelich
ting door Wies van Leeuwen.

mailto:L.M.Th.Swart%40geo.tudelft.nl
mailto:jaarboekcuypersgenootschap%40xs4all.nl
mailto:voss%40euronet.nl
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11.30 u Busrit langs de bedreigde R.K kerk 
Maria Ten Hemelopneming (1965?) aan 
de Daniëlsweg en de wijk Heeseveld, 
wederopbouwarchitectuur in de stijl van 
de Bossche School. Via de laat negentien- 
de-eeuwse bebouwing aan de singels 
rond het centrum naar het Concertge
bouw "De Vereeniging" (Oscar en Henri 
Leeuw, 1914/1915).

12.00 u Rondleiding met toelichting door 
het gebouw met als hoogtepunt een be
zoek aan de gerestaureerde Kleine Zaal 
met rijke decoratie en wandschilderin
gen door Willem Jan Pantus

13.00 u Lunch in Concertgebouw "De Ver
eeniging" en ledenvergadering met pre
sentatie van René Vossebeld en Hugo 
Landheer [voor agenda zie hierna].

14.00 u Busrit langs andere grote projecten 
van Oscar en Henri Leeuw, o.a. bankiers- 
woonhuis (1909), bankgebouw (1920), 
synagoge (1912), museum G.M. Kam 
(1922) naar joodse begraafplaats (1921). 
Vervolgens naar Jachtslot De Mookerhei- 
de (1902-1905).

15.00 u Theepauze
15.45 u Per bus via kerk en klooster "Nebo" 

(J. Stuyt 1928) en de Cenakelkerk (J. Stuyt 
1913-1915) op de H. Landstichting terug 
naar Nijmegen.

16.30 u Aankomst in Nijmegen CS.

Agenda Algemene 
Ledenvergadering 
te houden op 12 mei 2001 in De Vereeniging 
te Nijmegen
1. Opening
2. Vaststellen verslag van de algemene le

denvergadering d.d. 3 juni 2000, gepubli
ceerd in het Cuypersbulletin 2000-3/4

3. Jaarverslag 2000, waarin ook de discus
sie "Cuypersgenootschap Quo Vadis?" 
en de lopende acties aan bod zullen ko
men.

4. Jaarverslag 2000 kring Amsterdam
5. Financieel verslag over 2000 en benoe

ming nieuw lid van de kascommissie
6. Stand van zaken projecten in het kader 

van de Prins Bemhardfonds Monumen- 
tenprijs 1997.

7. Bestuurssamenstelling: Ter voorziening 
in de bestaande vacature stellen wij voor 
mevrouw Petra Brouwer te benoemen 
als lid van ons bestuur.

8. Audiovisuele presentatie Cuypersge
nootschap door Hugo Landheer

9. Rondvraag en sluiting

Aanmelding via de tweede secretaris drs. J. 
Dekkers (dekkersdruten@hetnet.nl), Hoge- 
straat 20, 6651 BL Druten (tel. 0487-512482) 
onder gelijktijdige overmaking van f 45,- 
(inclusief lunch en drankje) op gironummer 
4835002 t.n.v. Cuypersgenootschap te Alp- 
hen aan den Rijn.

Toelichting op de 
voorj aarsexcursie 2001 
— Willem Jan Pantus

Na veertien jaar maken wij als Cuypersge
nootschap wederom een tocht naar Nijme
gen en omgeving. De Algemene Ledenver
gadering werd destijds gehouden in een van 
de bovenzalen van Concertgebouw De Ver
eeniging.1 Het bijzondere van de excursie 
van 2001 is dat het afgetrapte vergaderzaal
tje van toen het pièce de résistance van nti 
zal blijken te zijn. Als afscheid bij mijn be
stuurslidmaatschap heb ik met graagte toe
gezegd een excursie te organiseren waarin 
het werk van de kunstenaarsfamilie Leeuw 
(Henri sr., Arcen 1819-1909 Nijmegen; Hen
ri jr., Roermond 1861-1918 Amsterdam; Os
car Roermond 1866-1944 Nijmegen) cen-

1 Vgl. De Sluitsteen, bulletin van het
Cuypersgenootschap, 4 (1988), nr. 1, p.25-28.

traal staat.
In de aanloop daarheen bezoeken we 

eerst een opmerkelijk jong monument: een 
benzinestation uit 1936 van B.J. Meerman en 
J. van der Pijll. De enorme vrijdragende cir
kelvormige luifel en de overhoeks geplaats
te glazen toren die van binnenuit verlicht 
werd, maken het geheel witgepleisterde 
voormalige Texaco-benzinestation tot een 
icoon van de Nieuwe Zakelijkheid (rijksmo
nument sinds 1990). Door een wegomleg- 
ging ligt het object niet meer aan de door
gaande weg Nijmegen-Den Bosch.

Vervolgens gaan we in de richting van 
een neogotische kerk van P.J.H. Cuypers, en 
wel de r.k. kerk Antonius abt uit 1880, gele
gen in Neerbosch dat inmiddels geheel in 
de stadsuitbreiding van Nijmegen is opge
nomen. Hier ontwikkelde Cuypers het door 
hem eerder in Druten toegepaste idee van 
afzonderlijke dwarskappen over de zijbeu
ken in de richting van een hallenkerk. De 
kerk is momenteel in restauratie. Wies van 
Leeuwen geeft ter plaatse een nadere toe
lichting.

We naderen het centrum via een naoor
logse uitbreidingswijk: Heseveld (1952- 
1957). Het is een sterk voorbeeld van een 
stedenbouwkundige opzet en architectuur 
die voortkomen uit de ideeën van de Bos
sche School van Dom Hans van der Laan 
(1904-1991). Rondom het Pieter Postplein 
ontwierpen de Amsterdamse architecten A. 
Evers (1914) en G. Sarlemijn (1909-1993) op 
basis van het Plastisch Getal evenwichtig 
geproportioneerde woon- en winkelhuizen 
met een rijke detaillering. De invloed van 
studiereizen naar Zuid-Frankrijk en Noord- 
Italië is duidelijk te bespeuren.

Via het eerste zelfontworpen eigen 
woonhuis/atelier van de familie Leeuw 
(Graafseweg 58a/60) uit 1904/1905 in een 
rijtje vol Art Nouveau en Jugendstil (waar
onder het opvallend moderne hoekpand 
van Jos. Cuypers uit 1900 met het tegelta

bleau in de zijgevel) naderen we het centra
le rondpoint van de negentiende-eeuwse 
stadsuitieg: het Keizer Karelplein met beeld 
van Albert Termote uit 1965. Aan dit plein 
tegenover elkaar gelegen de stadsschouw
burg, representatief hoogtepunt van de We
deropbouw (Bijvoet en Holt, 1961) en dat 
van de stadsuitleg: Concertgebouw de Ver
eeniging (Oscar Leeuw 1913-1915).

Wij bezoeken de vorig jaar gereedgeko
men restauratie van de Kleine Zaal (gereed
gekomen 1917), een ruimte die, zoals u tij
dens de vorige excursie hebt kunnen zien, 
geheel vertimmerd was en daardoor groten
deels vernield. U ziet niet alleen een bouw
kundig geheel in de oorspronkelijke staat 
teruggebrachte ruimte, maar bovendien een 
zaal met een buitengewoon rijke decoratie 
in de vorm van stucdecor met bladgoud en 
sjabloonschilderingen in talloze tinten, met 
in het bijzonder een aaneengesloten reeks 
paneelschilderingen in olieverf van de hand 
van Henri Leeuw jr. en Huib Luns, betrek
king hebbend op de muziek. U zult kennis
maken met de problemen van restauratie, 
reconstructie en renovatie. U mag uw me
nig geven of de nieuwe foyer die aan de 
buitenzijde is toegevoegd een verrijking is 
of juist afbreuk doet aan het monument. En 
wat vindt U van de nieuwe verlichting in 
de Kleine Zaal?

's Middags na de lunch in Concertgebouw 
de Vereeniging vervolgen wij onze bustour 
langs andere panden van Oscar Leeuw. Zo 
staat aan de Oranjesingel/hoek Prins Bem- 
hardstraat een bankierswoonhuis uit 1908- 
1909 en in de Hertogstraat op nr. 70/72 het 
bijbehorende bankgebouw uit 1920-1921, 
waarin de laatste naar de Jugendstil verwij
zende elementen hebben plaatsgemaakt 
voor expressionistische details. In de voor
gevel figuratief beeldhouwwerk met de 
wapens van Nijmegen en Gelderland als
mede een Mercuriuskop. gehakt door Jac.

mailto:dekkersdruten%40hetnet.nl
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Maris (1900-1996).
Via de Synagoge aan de Gérard Noodt- 

straat uit 1912-1913 met rijke toepassing van 
het door Leeuw geliefde koepelmotief en tal 
van "oosterse" siermotieven rijden we naar 
het voormalig Rijksmuseum G.M. Kam, een 
museum voor Romeinse archeologie uit 
1920-1922. Ondanks historiserende elemen
ten als de opzet van het geheel als Romein
se stadspoort en de overgedimensioneerde 
afbeeldingen van Romeinse munten in de 
torens oogt het muuroppervlak met zijn ge
sinterde stenen heel expressionistisch.

De Israëlitische Begraafplaats aan de 
Postweg uit 1921 doet eveneens expressio
nistisch aan door de uitkragende muur- 
dammen tussen de vensters van de aula 
(links) en dienstwoning (rechts). Kenmer
kend voor Leeuws oeuvre is de ontwikke
ling van torenachtige geledingen op de hoe
ken van een gebouw. Hier zien we ze 
rudimentair met de ster van David in top.

De weg wordt vervolgd via Groesbeek 
naar het Jachtslot, in 1902-1905 gebouwd 
voor de steenrijke excentriekeling Jan Jacob 
Luden "van Heumen". Het vormt het hoog-

Quo Vadis Cuypersgenootschap? (slot) 
— Hugo Landheer en René Vossebeld

Wij hebben eerder bericht van onze interne 
discussie inzake de te varen koers van ons 
genootschap. De bedoeling van de discus
sie was om te komen tot een herijking van 
onze visie, ons beleid ten aanzien van het 
negentiende- en twintigste-eeuwse cultuur
goed in Nederland waar wij voor staan. Het 
waarom van de discussie was ingegeven 
door een in de loop van de tijd gewijzigde 
monumentenwereld; men denke bijvoor
beeld aan het MIP en MSP maar ook een 
gewijzigd Cuypersgenootschap, immers de 
oprichters zijn niet meer actief in het be
stuur.

tepunt in Leeuws villabouw in Jugendstil, 
temeer omdat er een schier onuitputtelijk 
budget voor de bouw beschikbaar was. De 
geheel witgepleisterde, schilderachtig 
asymmetrische compositie culmineert in 
een uitkijktoren die organisch uit de heuvel 
lijkt voortgekomen te zijn. Henri jr. ontwierp 
wederom de rijke decoratie in de vorm van 
(nu witgekalkte) veelkleurige tegels in de 
voorgevel, wand- en plafondschilderingen 
en een groots gebrandschilderd raam met de 
legende van de H. Hubertus, patroon van 
de jacht, in het imposante trappenhuis.

Op de terugweg naar Nijmegen via de 
landschappelijk interessante Zevenheuve- 
lenweg zien we nog de witgepleisterde Ce- 
nakelkerk met koperen koepel en dubbelto- 
renfront (1913) en de Nebo (kerk en klooster, 
1926-1928), beide ontworpen door Jan Stuyt 
met wandschilderingen van Piet Gerrits, het 
artistiek geweten van de Heilig Landstich
ting. Overigens, dit laatste fenomeen, het 
Bijbels Openluchtmuseum, zou ook uit ar
chitectuurhistorisch oogpunt een aparte ex
cursie rechtvaardigen. Misschien een vol
gende keer...

Na de nodige bestuursbesprekingen 
over dit onderwerp en een oproep aan u, de 
verenigingsleden leek het ons goed de dis
cussie af te sluiten met een heuse 'heidag'. 
Op 9 december van het vorig jaar was het 
zover. Het bestuur en een aantal leden toog 
naar een oude, uit de vroege Middeleeuwen 
stammende landbouwenclave op de Veluwe 
temidden van enerzijds gecultiveerde hei
degronden en anderzijds: heide. Het ge
bouw, deel uitmakend van het monumen
tale vliegveld Deelen biedt vanuit de 
vergaderzaal op de eerste verdieping een 
magnifiek gezicht op het vliegveld en ove

rige delen van de Veluwe.
De centrale vraag tijdens de dag luid

de: "wat zien we als onze doelstellingen en 
hoe kunnen we deze bereiken?" De statu
taire doelstelling luidt: het in brede kring kwe
ken van een herwaardering van en een beter be
grip voor de voortbrengselen van de 19- en 
20ste-eeuwse Nederlandse cultuur (meer speci
fiek: de architectuur) en het realiseren van het 
duurzaam behoud van die verworvenheden. De 
vereniging tracht dit doel te bereiken door het 
bevorderen van de uitwisseling van kennis, het 
bevorderen van onderzoek en publicaties, het 
aanleggen van een bibliotheek en documentatie 
en het voeren van acties ten behoeve van het be
houd van deze cultuurgoederen.

De aanwezigen kunnen zich in deze 
doelstelling vinden, waarbij in de toekomst 
meer aandacht voor het aanleggen van een 
eigen bibliotheek wenselijk wordt geacht. 
Verder stelt de aanwezigen vast dat voor het 
Cuypersgenootschap onderzoek en kennis 
de basis blijven voor onze acties. Continue
ring van het huidige hoge niveau blijft een 
eerste opgave ook al is dat moeilijk.

Voorgesteld wordt
0 in- en extern mensen (meer) erbij te be

trekken. Hoe groter de club hoe beter;
6 meer PR als doelstelling op korte termijn; 
0 daarnaast valt te denken aan de instelling

van een klankbordgroep.
0 te kijken hoe we de inkomsten en daar

mee onze financiële basis kunnen verbre
den.

Samenwerking met diverse andere or
ganisaties wordt gezien als een belangrijk 
middel.

De organisatie. Vastgesteld wordt dat de or
ganisatie in de huidige vorm te kwetsbaar 
is. Uitbreiding van het bestuur met het oog 
op kwaliteitsbewaking en deskundigheid, 
waarbij men met name mag denken aan 
kennis en het voeren van acties.

Voorgesteld wordt:
0 een jaarplan te maken;
0 met het NCM te overleggen hoe het se

cretariaat anders te organiseren en te fi
nancieren;

0 contacten met universiteiten moeten wor
den geïntensiveerd, met het oog op leden
werving, onderzoek en het aanspreken 
van een jonger publiek;

0 het bestuur uitbreiden met een paar 
kunsthistorici met als specialiteit 19- en 
20- eeuwse bouwkunst.

Aandachtsgebied blijft de 19- en 20- 
eeuwse bouwkunst. Als mogelijke acties 
worden het Hart van Zuid in Hengelo 
(Stork) interieurs, wederopbouw (er zal een 
werkgroep worden opgericht) genoemd, 
kwetsbare gebouwen, kerken, industriële 
gebouwen en kloosters.

Wij danken de Centrale Opvang Asiel
zoekers (COA), OC Ede, die het mogelijk 
maakte gebruik te maken van de unieke ver- 
gaderlocatie.

Correctie Jaarverslag 1999
— René Vossebeld

Een kleine correctie ten aanzien van het Jaar
verslag 1999, zoals opgenomen in het de
cembernummer 2000 van het Cuypersbul
letin: het is de Roermondse Stichting Ruimte 
welke het voortouw heeft genomen inzake 
het plan Roersingel in Roermond ter afbui
ging van de desastreuze plannen voor grote 
ingrepen in het beschermde stadsgezicht. 
Het Cuypersgenootschap heeft een onder
steunende rol gespeeld.
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Het Rijksmuseum te Amsterdam 
— René Vossebeld

Met de opdrachtverlening tot renovatie van 
het Rijksmuseum aan het Spaanse architec
tenbureau Cruz en Ortiz is een belangrijke 
stap gezet in de richting van het megapro
ject tot interventie en restauratie van dit be
langrijke werk van P.J.H. Cuypers. Met de 
benoeming van de restauratie-architect zal 
een belangrijk deel van de kaarten rondom 
het project geschud zijn.

De ƒ 450.000.000,- die nu zijn uitgetrok
ken moeten het mogelijk maken het mu
seum weer aan de eisen van de tijd te laten 
voldoen maar tevens Cuypers weer (meer) 
zichtbaar moet maken. Dat dat de nodige 
voorbereidingen met zich meebrengt zal 
duidelijk mogen zijn. Zo dient er een orga
nisatie opgezet te worden die dit project 
aankan. Dat de materie complex is mag blij
ken uit het feit dat de opdrachtgever bestaat 
uit drie partijen: de stichting Rijksmuseum,

Samenwerking op het gebied van de 
wederopbouwarchitectuur - Rhenen doet niet mee
— Hein Hoestra

Er is een toenemende belangstelling voor de 
wederopbouwarchitectuur, ontstaan op de 
puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. Er 
is zowel besef voor de waarde van deze ar- 
chitectuurperiode als zorg over bedreigin
gen van waardevolle elementen, die in ver
band met de omvang van de opgetreden 
oorlogsschade soms grote delen van steden 
of stadswijken omvatten.

Door de Rijksdienst voor de Monumen
tenzorg (RdMz) is een project "Wederop
bouw" gestart in het kader waarvan in een 
samenwerkingsverband allerlei activiteiten 
zoals studieprojecten en studiedagen plaats
vinden. Dit stelt betrokkenen in staat om

het ministerie van OC&W en de Rijksgebou
wendienst.

Bij ons, het bestuur, leven talloze vra
gen. Wat is de staat van het gebouw? Wat is 
er nog aanwezig van oorspronkelijke de
tails? Wat kan daarvan opnieuw zichtbaar 
gemaakt worden? enzovoort. Het Cuypers
genootschap is betrokken bij het project. Het 
hoe is op dit moment van schrijven nog niet 
helemaal duidelijk, maar we gaan in ieder 
geval dit Cuypers-erfgoed bewaken. We 
houden u op de hoogte, of: wordt vervolgd. 
We zullen in een volgend Cuypersbulletin 
het artikel publiceren dat onze oud-voorzit- 
ter Wies van Leeuwen schreef voor de bun
del met overwegingen voor de keuze van 
een architect en daarnaast verslagen opne
men van de discussies die werden georga
niseerd.

zich op de hoogte te houden van allerlei 
ontwikkelingen die voor de plaatselijke aan
pak van de betreffende bebouwing van 
groot belang kunnen zijn. Daarbij kan het 
ook gaan om kleinere zaken als het correcte 
herstel van kozijnen en dakgoten in de juis
te stijl en met gebruik van de juiste materia
len.

De RdMz heeft betrokken organisaties 
uitgenodigd deel te nemen aan de samen
werking binnen het wederopbouwproject, 
o.a. de gemeenten. Bijna alle gemeenten 
doen mee, maar Rhenen niet. Het Cuypers- 
genootschap en de Bond Heemschut hebben 
voor deze houding geen begrip. De Rhenen-

se binnenstad is na de vernielingen,vooral 
ontstaan in de meidagen van 1940, voor een 
groot deel herbouwd, en wordt algemeen 
beschouwd als een van de belangrijkste 
"vindplaatsen" van wederopbouwarchitec
tuur, vooral wat de betreft de "vroege" pe
riode hiervan, namelijk (deels) daterend uit 
het begin van de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland. Veel van de panden konden in 
1941 worden herbouwd.

Het Cuypersgenootschap en Bond 
Heemschut oefenen nu grote druk uit op het

Monument kiest het ruime sop 
Een opvallende reddingsoperatie in Zeeland 
— Hein Hoestra

Op een groot terrein naast het station Mid
delburg ontwikkelt de gemeente een om
vangrijk project ten behoeve van de bouw 
van woningen en kantoren. Op dit terrein 
bevonden zich enkele interessante spoor- 
wegmonumenten: een goederenloods, 
thans in gebruik als dansschool, een voet
gangersbrug en een seinhuis. De voetgan
gersbrug is gered maar zal wel worden ver
plaatst. Het behoud van dit bijzonder 
waardevolle monument heeft nauwelijks ter 
discussie gestaan. Voor het seinhuis moest 
lang worden gestreden, het zou op de ge
meentelijke monumentenlijst komen en het 
was bovendien geselecteerd in het kader 
van het MIP-project, maar de gemeente 
plaatste het gebouwtje niet op de lijst van
wege de plannen tot "ontwikkeling" van het 
terrein. Herhaaldelijk optreden van het 
Cuypersgenootschap en van anderen in ge
meenteraad en commissies brachten hierin 
geen verandering. Wel kon vroegtijdige 
sloop worden voorkomen ook toen het sein
huis leeg kwam te staan. Via drs. A. de Ha
mer te Amemuiden, die een eigen stichting 
tot behoud had opgericht en aan wiens acti
viteiten veel te danken is, werd het gebouw

college van B&W om alsnog te besluiten wel 
mee te doen met het project. Na enkele 
vruchteloze gesprekken met de wethouder, 
is nu besloten dat een vertegenwoordiger 
van de RdMz voor de eerstkomende verga
dering van de plaatselijke monumenten
commissie zal worden uitgenodigd om het 
wederopbouwproject toe te lichten, en dit 
kan de eerste stap zijn op weg naar een her
roeping van de voor velen onbegrijpelijke 
afwijzende houding van het gemeentebe
stuur.

tje een aantal jaren als atelierruimte aan een 
kunstenaar verhuurd, en dit hield vandalen 
buiten de deur.

Het Cuypersgenootschap zag als eerste 
optie behoud van het gebouwtje ter plaatse, 
maar de tweede mogelijkheid die zich aan
diende, is het ten slotte geworden: verplaat
sing van het seinhuis naar het emplacement 
van de Stoomtrein Goes-Borssele (SGB). Dat 
dit op het eerste gezicht zo onwaarschijnlijk 
plan tot uitvoering is gebracht, is te danken 
aan het doorzettingsvermogen van de SGB. 
Niet alleen moesten op korte termijn aller
lei bouw- en milievergunningen worden 
verkregen, ook technisch was het een zware 
klus. Het gebouw van 200 ton werd van een 
extra betonnen fundering voorzien en op 31 
januari 2001 met een enorme hijskraan op 
een ponton geplaatst in het nabijgelegen 
kanaal en vervolgens naar de haven van 
Goes versleept, via de Oosterschelde! Vanaf 
de haven bereikte het gebouw enkele dagen 
later zijn definitieve plaats op het emplace
ment van SGB. Het doorzettingsvermogen 
van de SGB verdient onze grote bewonde
ring. Het seinhuis dateert uit de twintiger 
jaren van de vorige eeuw en wordt beschre-
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ven als voorbeeld van "interbellum"-archi- 
tectuur.

De goederenloods zal, als de tekenen 
niet bedriegen, ook een plaats vinden bij de

Acties
— Leo Dribbelaar

Haarlem - Raaksgebied
In Haarlem liggen thans plannen om het 
Raaksgebied opnieuw in te richten. Het ge
bied omvat onder meer twee scholen, twee 
kerken en een lelijke parkeergarage. Het 
vormt de westelijke entree van de stad. De 
scholen zijn de vm. HBS-a, Zijlvest 25a, en 
HBS-b of Lourens Costerschool aan de Oude 
Zijlvest 27 hoek Vestestraat. De scholen zijn 
resp. in 1914 en 1906-1907 gebouwd en ont
worpen door de toenmalige stadsarchitect 
L.J.C. Dumont. Dumont ontwierp ook de 
toren van het stadhuis aan de Grote Markt. 
De kerken zijn de Chr. Geref. kerk "de Hoek
steen" aan de Raaks 18 en de vm. kerk van 
de Ned. Prot.Bond/Vrijzinnige Herv. kerk 
aan de Jacobsstraat 6 hoek Vestestraat 1. De 
kerken zijn in resp. 1912 en 1910 gebouwd 
en ontworpen door ƒ.ƒ. van Noppen.

In de plannen van de gemeente worden 
de HBS-a en de kerk "de Hoeksteen" be
dreigd met sloop ten behoeve van nieuw- 
bouwplannen voor een grote megabio
scoop. Overigens wil de Chr. Geref. kerk het 
kerkgebouw "de Hoeksteen" in de toekomst 
blijven gebruiken als ruimte voor de ere
dienst. Een vrijwel uniek gegeven waarop 
we zuinig moeten zijn, juist in deze tijd van 
kerksluitingen. De andere kerk (eigendom 
van een projectontwikkelaar) en de HBS-b 
blijven volgens de gemeentelijke plannen 
gespaard. De HBS-b is zelfs geplaatst op de 
gemeentelijke lijst en zal worden verbouwd 
tot woonappartementen.

SGB in Goes, maar hier zullen andere tech
nieken gebruikt worden: uit elkaar nemen 
en herbouwen.

Inmiddels is een actiegroep onder de 
naam "Stichting de Hoeksteen" opgericht 
met het doel de HBS-a en de Hoeksteen te 
redden van de sloop en een onderdeel te 
geven in de nieuwbouwplannen van de ge
meente. Grote stimulator van de groep is 
Henk Vijn. In het verleden heeft hij de stads
schouwburg aan het Wilsonsplein van de 
ondergang kunnen redden. Door o.a. zijn 
toedoen werd het grootschalige plan "de 
Appelaar" op het Enschede-terrein door de 
Hoge Raad van tafel geveegd en heeft hij de 
aanzet gegeven tot herbouw van de stads
molen "De Adriaan", die in de jaren '30 door 
brand werd verwoest. De stichting wordt 
gesteund door o.a. Bond Heemschut, Vere
niging Hendrick de Keyser en het Cuypers- 
genootschap.

In december j.1. verscheen een pagina
grote advertentie in het Haarlems Dagblad 
met een oproep aan de inwoners van Haar
lem om school en kerk te redden van de 
sloop. In de advertentie worden Bond 
Heemschut, Hendrick de Keyser en ook ons 
Genootschap genoemd.

Deze advertentie heeft de nodige op
schudding veroorzaakt bij de bevolking en 
gemeente. De bevolking heeft massaal ge
reageerd. In een week tijd zijn al ruim 2000 
getekende machtigingen ingeleverd. Maat
schappelijk wordt de actie breed gedragen.

De gemeente daartegen is laaiend en 
heeft dit op verschillende manieren in de 
pers uiting van gegeven. Het gemeentebe
stuur heeft de bezwaarschriften ongegrond

verklaard en houdt nog steeds vast aan de 
oorspronkelijke plannen. Verdere plannen 
van de Stichting De Hoeksteen zijn:
a. Bestuderen van de cultuurhistorische 

waardebepalingen van de objecten, die in 
het verleden zijn gemaakt. Wellicht is het 
nodig om een contra-rapportage te ma
ken.

b. Contra-plannen voor het gebied in te die
nen waarbij de HBS-a of een deel daar
van en de kerk kan worden behouden.

c. Oproepen te doen aan bekende Haarlem
mers, Haarlemse parlementariërs, oud- 
bestuurders, provinciebestuurders, RdMz 
voor steunbetuiging.

d. Oproepen in de landelijke dagbladen te 
plaatsen.

e. Medio 2001 een conferentie beleggen in 
de Bakenesserkerk of in de Hoeksteen 
met alle betrokkenen van de gemeente, 
deskundigen uit de monumenten wereld 
e.a. over de invulling van het Raaks-ge- 
bied en de relatie tussen twee gebouwen 
van de HBS en twee kerken van protes
tantse signatuur, die vrijwel naast elkaar 
staan en bovendien door twee architecten 
zijn ontworpen. Een unieke situatie die ik 
nog nergens in Nederland ben tegenge
komen. Op zich al reden genoeg voor 
plaatsing op de rijksmonumentenlijst en 
dan heb ik het nog niet gehad over de ar
chitectonische en kunsthistorische waar
de van het complex.

f. De Haarlemse politieke partijen benade
ren met het oog op de verkiezingen voor 
de gemeenteraad in 2002. Destijds zijn de 
plannen met de kleinst mogelijke meer
derheid door de gemeenteraad vastge
steld en is de bevolking nauwelijks van 
de besluitvorming in kennis gesteld.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden 
tot Stichting De Hoeksteen t.a.v. dhr. H. Vijn, 
Buitenrustlaan 19, 2012 BL Haarlem. Fax
nummer 023-5345524

Kerken

Amsterdam - Agneskerk
Bij de rondvraag tijdens de algemene leden
vergadering van juni 2000 kon wegens tijd
gebrek geen antwoord worden gegeven 
over de toekomst van de Agneskerk aan de 
Amstelveenseweg te Amsterdam. Ik pro
beer hierbij het antwoord op de vraagstel
ling te geven.

De Agneskerk is door de Staatssecreta
ris van OCW bij besluit van 24-5-1996 ver
heven tot rijksmonument. De kerk is dus 
een beschermd monument. In januari 2001 
is men begonnen met het vernieuwen van 
het dak en torenuurwerk. De kerk blijft 
voorlopig in gebruik. Zie verder de inter
netsite http://agneskerk-amsterdam. 
wolweb.nl

Bussum - St. Vitus
Er gloort weer hoop voor de toekomst van 
het ernstig vervallen topstuk van vader en 
zoon Cuypers. Een nieuw plan voor wonin
gen in de kerk wordt op 6 maart 2001 gepre
senteerd en tevens wordt er een inspraak
avond gehouden voor belanghebbenden. 
Een delegatie van het bestuur van het Cuy
persgenootschap zal deze avond bijwonen.

Het exterieur van de kerk zal helaas een 
aantal wijzigingen moeten ondergaan. Er 
zullen in de muren een aantal vierkante ven
sters naast en onder de neogotische vensters 
worden aangebracht voor een optimale 
lichttoevoer. Al het glas-in-lood gaat eruit. 
Gelukkig blijven de venstertraceringen en 
de luchtbogen behouden. De toren blijft na
genoeg ongemoeid. Onduidelijk is wat met 
de daken in de zijbeuken gebeurt. In de eer
ste twee traveeën zijn ze gehandhaafd. In de 
vijf achtereenvolgende traveeën zijn ze half 
weggelaten. De RdMz heeft officieus kritiek 
op het volbouwen van het interieur en

http://agneskerk-amsterdam
wolweb.nl
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wenst een gedeelte van het interieur te be
houden, zodat de herinnering aan de oor
spronkelijke functie zichtbaar is.

Meer nieuws volgt.

Hazerswoude-Rijndijk - 
Scheepjeskerk
Ons verzoek informatie te geven met betrek
king tot de vraag waarom de kerk bij het 
MSP niet geselecteerd is (zie Cuypersbulle
tin 2000-1) is nog steeds niet door de provin
cie Zuid-Holland afgehandeld. De pers gaat 
ervan uit dat de provincie ons verzoek af
wijst.

Hengelo - Herv. Bethlehemkerk
De Bethlehemkerk aan de Oelerweg 95 is ge
bouwd in 1934-1935 naar ontwerp van A.K. 
Beudt & P. van Broekhuizen. Wordt be
dreigd met sloop. Vergunning waarschijn
lijk afgegeven. Contacten met plaatselijke 
monumentencommissie.

Hilversum - Clemenskerk
Op 20 april 2001 heeft de rechtbank in Haar
lem uitspraak gedaan in het beroep dat door 
het bisdom Haarlem tegen de plaatsing van 
de kerk op de rijkslijst was ingesteld. Het 
beroep is gegrond verklaard op grond van 
de geldigheid van bepaalde circulaires ten 
tijde van de behandeling van ons verzoek. 
Onduidelijk is nog wat onze volgende stap 
zal zijn. (Rens Swart, ik hoop in een komend 
nummer de wederwaardigheden van deze 
langslepende zaak in een artikel te vatten.)

Hilversum - Geref. Zuiderkerk
Het Cuypersgenootschap heeft mede op 
verzoek van omwonenden bij de staatsse
cretaris van OCW een aanvraag gedaan om 
de vm. Zuiderkerk, Neuweg 148 te Hilver
sum, te plaatsen op de rijksmonumentenlijst 
conform artikel 3 van de Monumentenwet 
1988. De kerk is in 1923-1924 gebouwd naar 
ontwerp van de architect A. de Maaker te

Heemstede en is beeldbepalend gelegen aan 
de T-splitsing Neuweg-Orchideestraat nabij 
het kruispunt Gijsbrecht van Amstelstraat- 
Neuweg.

De gemeente Hilversum, eigenaar van 
het pand, heeft in 1996 een sloopvergunning 
voor de kerk afgegeven ten behoeve van 
nieuwbouw van een filiaal van supermarkt- 
gigant Albert Heijn. Door bestemmings
planprocedures is de sloop van de kerk nog 
niet tot uitvoering gekomen. Momenteel 
loopt er een inspraakprocedure in het kader 
van toepassing van artikel 19 van de Wet 
Ruimtelijke Ordening.

Wij vinden dat deze kerk dient te wor
den behouden als belangrijk voorbeeld 
van Gereformeerde kerkbouw uit de jaren 
'20. Dit vooral vanwege de geografische en 
stedenbouwkundige ligging en het feit dat 
de toren fungeert als zichtas vanuit een aan
tal straten, een situatie die vrijwel uniek is 
in de Gereformeerde kerkbouw. Ook de lig
ging in het "plan-Zuid" van Dudok en de 
nabijheid van een te beschermen stadsge
zicht maakt de kerk beschermingswaardig. 
Tevens is de architect A. de Maaker van be
lang omdat hij de bouwheer is van de Ge
ref. Wilhelminakerk aan de Gedempte Oude 
Gracht te Haarlem, een aantal op de 18e 
eeuw geïnspireerde landhuizen in Zuid- 
Kennemerland en Kasteel Singraven te 
Denekamp. Afbraak van de kerk betekent 
een ingrijpende aanslag en verarming voor 
het waardevolle stadsbeeld in het zuiden 
van Hilversum. Wij worden gesteund door 
de Bond Heemschut. De Bond zal een adhe
siebetuiging naar de Rijksdienst en gemeen
te zenden.

De Rijksdienst voor de Monumenten
zorg heeft inmiddels ons verzoek in behan
deling genomen. De kerk valt thans onder 
de Monumentenwet 1988 en geniet voor- 
bescherming. Gedurende deze aanvraag
procedure mag de kerk niet worden ge
sloopt of verbouwd. De van kracht zijnde

sloopvergunning wordt opgeschort totdat 
de procedure beëindigd zal zijn. In de prak
tijk duurt een aanwijzingsprocedure gemid
deld een half jaar tot enkele jaren.

Hilversum - Complex 
Tesselschadekerk
Mede op verzoek van de Werkgroep Tessel
schadekerk heeft het Cuypersgenootschap 
bij de staatssecretaris van OCW een aan
vraag gedaan om het complex Tesselscha
dekerk te Hilversum te plaatsen op de rijks
monumentenlijst conform artikel 3 van de 
Monumentenwet 1988.

Het kerkelijk complex van de Neder
landse Protestantenbond of Tesselschade
kerk, bestaande uit kerk met kosterij en pas
torie, Tesselschadelaan 15-17-19 te 
Hilversum, is in 1927—1928 gebouwd vol
gens ontwerp van het architectenbureau 
Bakkers-Bunders te Hilversum. Over beide 
architecten is weinig meer bekend dan het 
feit dat Bakker sr. als wethouder van de ge
meente Hilversum in de plaatselijke politiek 
actief moet zijn geweest. Zij bouwden ook 
nog de Doopsgezinde kerk aan de Boom- 
berglaan te Hilversum (1940) en de Hersteld 
Apostolische kerk te Amstelveen (1940).

In de tijd dat deze kerk tot stand kwam, 
begon in de kringen van het vrijzinnig pro
testantisme een diepgaande discussie over 
de uitgangspunten der protestantse kerk
bouw, die o.a. zou resulteren in een tweetal 
conferenties in 1928 en 1929 onder voorzit
terschap van de predikant dr. R. Miedema. 
Uit de toen gevoerde discussies blijkt dat 
men bij handhaving van het eigen protes
tantse karakter, waarin de woordverkondi- 
ging centraal staat, ook andere aspecten van 
het liturgisch gebeuren in de architectuur 
wil doen spreken. De Hilversumse kerk 
vormt hier een overgang: enerzijds is zij een 
uitgesproken preekkerk, anderzijds bena
drukt men de zeer mystieke aspecten van 
het kerkzijn door het materiaal- en kleurge

bruik en door toepassing van gebrandschil
derde ramen. Zonder katholiserende neigin
gen heeft men hier een waarlijk sacrale 
ruimte tot stand weten te brengen.

Binnen de groep kerkgebouwen ont
worpen voor de Nederlandse Protestanten
bond vormt de Tesselschadekerk een zeld
zaam hoogtepunt. In de periode 1893-1929 
zijn er slechts 11 monumentale kerkgebou
wen voor de N.P.B. gebouwd. Het kerkge
nootschap heeft een elitair karakter en heeft 
met name leden in het midden van het land 
en in het Rijnmondgebied. Alleen de kerken 
in Weesp (1905) en Schiedam (1909) zijn ge
selecteerd voor plaatsing op de rijksmonu
mentenlijst. De Tesselschadekerk is het 
grootste N.P.B.-kerk uit het einde van de ja
ren '20 van de twintigste eeuw. Ook voor in 
de jaren '20 gebouwde N.P.B.-kerken steekt 
de Tesselschadekerk in monumentaliteit uit 
boven de kerken in Bilthoven (1923), Bloe- 
mendaal (1925), Driebergen (1929) en Rot- 
terdam-Zuid (1929).

De kwaliteiten van de kerk werden 
reeds spoedig erkend. De gezaghebbende 
Delftse hoogleraar prof-ir. J.G. Wattjes pu
bliceerde in 1931 een plaatwerk over kerk
bouw onder de titel Moderne kerken in Eu
ropa en Amerika. Nederland is in dit boek 
o.a. vertegenwoordigd met werken van H.P. 
Berlage (Den Haag-Christian Science kerk), 
B.T. Boeyinga (Geref. kerken in Bergen aan 
Zee en Haarlem), F.B. Jantzen (Amsterdam- 
Jeruzalemkerk) en A.J. Kropholler (R.K.-ker- 
ken te Den Haag, Beverwijk en Amsterdam) 
en ook met de Hilversumse Tesselschade
kerk. Wattjes achtte deze kerk dus belang
rijk genoeg om haar op te nemen in een boek 
over de internationale kerkbouw.

Het complex is gelegen in een te be
schermen stadsgezicht noord-westelijk vil- 
lagebied en heeft bijzonder betekenis in re
latie tot de structurele en visuele gaafheid 
van de stedelijke omgeving die bestaat uit 
villa's, het stadhuis van Dudok, de R.K.-
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kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen van Wol- 
ter te Riele aan de Naarderstraat en de Oud- 
Katholieke Sint Vituskerk aan het Melkpad 
van P.A. Weeldenburg.

Vanaf 1988 heeft de eigenaar plannen 
ingediend voor sloop van de kerk en nieuw
bouw van een appartementengebouw, be
staande uit een kerk, kosterswoning en een 
aantal woonappartementen. Deze plannen 
zijn tot nu toe afgewezen door de gemeente 
wegens het niet voldoen aan de eisen van 
het bestemmingsplan.

Op 1 december 1996 heeft de Werk
groep Tesselschadekerk aan de Minister van 
O.C. en W. verzocht om de Tesselschadekerk 
met kosterswoning vooruitlopend op het 
Monumenten Selectie Project te bescher
men. Aangezien de cultuurhistorische waar
de van het gebouw als niet van evident rijks
belang kon worden geacht en tevens niet 
was bedreigd, heeft de Rijksdienst overeen
komstig de toen geldende beleidsregels niet 
positief op het verzoek gereageerd. Wel 
werd door de Raad van Cultuur aan het ge
bouw een dusdanige waarde toegekend, dat 
plaatsing op de Concept Indicatieve Lijst 
(CIL) gewenst werd. Dit impliceert dat de 
Raad de cultuurhistorische waarde van het 
gebouw van rijksniveau acht.

De Werkgroep heeft tegen het besluit 
van de Rijksdienst beroep aangetekend. Het 
beroepschrift is door het Ministerie van OC 
& W. niet ontvankelijk verklaard omdat de 
Werkgroep Tesselschadekerk niet als be
langhebbende in deze zaak werd erkend. 
Tegen dit besluit is de Werkgroep in beroep 
gegaan bij de rechtbank.

In december 2000 heeft de Rijksdienst 
op verzoek van de eigenaar een vergunning 
voor het slopen van de kerk afgegeven op 
grond van artikel 17 juncto artikel 11 van de 
Monumentenwet 1988. In dezelfde brief 
werd door de Rijksdienst te kennen gege
ven dat de kerk monumentale waarden be
zit waarvan instandhouding gerechtvaar

digd zou zijn. De Rijksdienst zal het zeer 
betreuren wanneer het gebouw wordt ge
sloopt en heeft de eigenaar dringend ver
zocht om het sloopplan in heroverweging 
te nemen.

Noordwijk - toren R.K. Sint 
Jeroenskerk
Vorig jaar september werd het centrum van 
Noordwijk-Binnen opgeschrikt door een 
mededeling van een onderzoeksbureau, in
gehuurd door de Rijksdienst, dat de toren 
van de R.K.-Sint Jeroenskerk op instorten 
staat. Bij de bouw in 1925-1927 (arch. Nic. 
Molenaar jr.) is de toren niet goed gebouwd. 
Reeds snel trad er scheurvorming aan de 
zuidzijde op, die van boven naar beneden 
ging. De gemeente Noordwijk heeft daarna 
de omgeving afgezet en ontruimd. Boven
dien gelastte de gemeente de eigenaar de 
toren te slopen wegens gevaar voor de om
geving. Gelukkig heeft het zover niet geko
men. Men was al enige tijd bezig om een 
restauratieplan voor de toren op te stellen 
en fondsen te verwerven. Bovendien zijn 
kerk en toren recent op de rijksmonumen
tenlijst geplaatst in het kader van het MSP. 
De toren werd daarna verstevigd en in de 
steigers gezet in afwachting van de restau
ratie. Onduidelijk is of de toren gedeeltelijk 
afgebroken moet worden en in oude toe
stand wordt herbouwd of dat er kan vol
staan met algeheel herstel. Het Cuypersge
nootschap houdt de zaak in de gaten. 

Overige objecten

Katwijk aan Zee - Villa Allegonda/ 
hotel Savoy, Boulevard 1 
In 1899 werd de villa onder de naam Sigrid 
gebouwd ten behoevé van de schilder Ger- 
hard "Morgenstjeme" Munthe. In 1917/ 
1927/1931 werd het pand door J.J.P. Oud in 
kubistische stijl uitgebreid en verbouwd 
t.b.v. de Rotterdamse theehandelaar P.E.R.

Trousselot. Het pand kreeg toen de naam 
Allegonda, genoemd naar de vrouw van 
Trousselot. Het pand ligt beeldbepalend aan 
de noordkant van de Boulevard nabij de uit
wateringssluizen van Rijnland. Het oor
spronkelijk grauw gepleisterd kubistisch 
pand is een vroeg voorbeeld van het Nieu
we Bouwen. Helaas is het pand bij de ver
bouwing tot hotel in 1957 ingrijpend uitge
breid en werd de witkwast op het 
uitwendige pleisterwerk gehanteerd. Begin 
jaren '90 is het pand op de Gemeentelijke 
monumentenlijst geplaatst. Helaas werd het 
niet geselecteerd voor plaatsing op de rijks
monumentenlijst i.h.k.v. het MSP.

Er gaan geruchten in de pers dat de ei
genaar het complex wil verkopen aan een 
projectontwikkelaar waarbij sloop niet is 
uitgesloten. De gemeente Katwijk is gevoe
lig voor economische zaken en zal waar
schijnlijk bereid zijn om het pand af te voe
ren van de gemeentelijke lijst. Er is een 
werkgroep gevormd waarin o.a. leden van 
de Comité behoud karakteristieke panden 
Katwijk, Rijnlands Architecten Platform, 
Katwijks Museum en Cuypersgenootschap 
zitting nemen. Steun is toegezegd door 
Bond Heemschut en het Genootschap Oud- 
Katwijk.

Er is een gesprek geweest met de eige
naar. Deze heeft verklaard dat verkoop aan 
een projectontwikkelaar niet aan de orde is. 
Wellicht heeft de projectontwikkelaar sa
men met de gemeente onder één hoed ge
speeld en berichten naar de pers doorge
sluisd. De eigenaar weet nog niet precies 
wat hij in de komende jaar met het pand 
gaat doen. Hij denkt aan uitbreidingsplan
nen of verbetering van het bestaande hotel- 
gedeelte, dat aan de huidige veiligheidsei
sen dient te worden aangepast. Voorlopig 
zullen wij geen actie ondernemen. We hou
den wel de zaak in de gaten.

In het NAI zal dit jaar een grote tentoon
stelling over het werk van Oud worden ge

houden.

Amsterdam - Rijksmuseum
In het Historisch Nieuwsblad van januari j.1. 
is een artikel over Cuypers en het Rijksmu
seum verschenen. De auteur Bas Kromhout 
heeft voor zijn artikel Wies van Leeuwen en 
Aart Oxenaar geïnterviewd. In het komen
de bulletin hopen we veel aandacht aan het 
Rijksmuseum te besteden.

Bloemendaal - complex Provinciaal 
Ziekenhuis Meerenberg 
In 1844 kocht de Provincie Noord-Holland 
het landgoed Meer en Berg in de gemeente 
Bloemendaal nabij de Ruïne van Brederode 
te Santpoort-Zuid ten behoeve voor vesti
ging van een krankzinnigengesticht als al
ternatief voor de huisvesting van patiënten 
in de drukke stad Amsterdam. In 1846-1848 
verrees onder architectuur van J.D. Zocher 
jr. het hoofdgebouw van Meerenberg.

In 1852-1856 werden de klokkentoren, 
de twee vleugels, dwarsgangen en het mid
dengebouw met RK-kapel en theater door 
A. van der Linden aan het hoofdgebouw 
toegevoegd. Bovendien bouwde hij een af
zonderlijke protestantse kapel (rijksmonu
ment) bij de hoofdingang. Op drie binnen
terreinen van het hoofdgebouw staan 
opmerkelijke waterpompen uit 1849, ont
worpen door Zocher. In 1908 werd aan de 
achterzijde van het hoofdgebouw een ca. 35 
m hoge schoorsteen ten behoeve van de 
energiecentrale opgericht. Op het landgoed 
werden na 1848 dienstwoningen, een twee
de hoofdgebouw met directeurswoning 
(Meerenberg II of "Het Nieuwe Werk", 
1887-1890, ƒ. Scholtens) enkele paviljoens en 
diverse bijgebouwen neergezet. We behan
delen in deze bijdrage alleen het oude zus
terhuis en het mortuarium.

Om het vrouwelijk personeel op ade
quate wijze te huisvesten werd in 1898 on
der architectuur van F.W.M. Poggenbeek het
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oude zusterhuis achter het hoofdgebouw 
gebouwd. Het gaat om het eerste in Neder
land gebouwde zusterhuis. Niet eerder 
werd bij een psychiatrisch ziekenhuis of bij 
een algemeen ziekenhuis een zusterhuis ge
bouwd. In 1937 werd er verderop een nieuw 
zusterhuis gebouwd en verviel de oorspron
kelijke functie van het oude zusterhuis.

Achter het hoofdgebouw werd in 1877 
een apart mortuarium en anatomiegebouw- 
tje gebouwd door A. van der Linden. Daar
naast werd het gebouwtje gebruikt als lo
kaal waarbij konijnen en duiven als 
proefdieren werden gebruikt. De wachtka
mer, sectiekamer en lijkenkamer zijn vrijwel 
onveranderd gebleven, terwijl de werkka
mer of laboratorium in dezelfde stijl ver
groot is.

Het krankzinnigengesticht Meerenberg 
heeft van meet af aan een bijzondere plaats 
gehad in de historie van de Nederlandse 
psychiatrie. Meerenberg was de eerste, en 
decennia lang ook de enige, krankzinnigen
inrichting die speciaal voor dat doel was 
gebouwd en ingericht.

Aan het einde van de jaren '90 werd het 
inmiddels omgedoopte Provinciaal Zieken
huis Santpoort als ziekenhuis gesloten. Van 
de monumentale opstallen op het terrein is 
alleen het Hoofdgebouw II helaas in de ja
ren '80 gesloopt. Het terrein met opstallen 
werd verkocht aan een projectontwikkelaar. 
Het is de bedoeling dat op het landgoed 
woningbouw komt waarbij rekening wordt 
gehouden met de historische structuur van 
het landschap. Ook de monumentale objec
ten op het terrein krijgen een woonfunctie. 
Over het aantal woningen dat op het terrein 
moet komen heerst al jaren onduidelijkheid. 
Meer gegevens zijn de vinden op de inter
netsite www.meerenberg.nl van de Vereni
ging Meer en Berg.

Het leegstaande en inmiddels vervallen 
hoofdgebouw staat gedeeltelijk op de rijks

monumentenlijst. Op de rijkslijst wordt al
leen het gebouw genoemd. Onduidelijk is 
of ook de in carrévorm gebouwde uitbrei
dingen onder de monumentenwet valt. In 
ieder geval staan schoorsteen en water
pomp niet op de rijkslijst. Het wordt hoog
nodig tijd dat de omschrijving in de rijks
lijst wordt geactualiseerd. Bij het 
MSP-project is alleen een dienstwoning op 
de rijkslijst geplaatst. De protestantse kapel 
met hoofdingang en portierswoning staan 
ook op de rijkslijst.

Door de gemeente Bloemendaal is op
dracht gegeven aan het Bureau Ma the & De 
Moor voor selectie van een aantal beeldbe
palende panden voor plaatsing op de ge
meentelijke monumentenlijst. Hierbij zijn 
ook een aantal opstallen van Meerenberg 
opgenomen.

Het onbeschermde oude zusterhuis 
wordt met sloop bedreigd. Er is reeds een 
sloopvergunning afgegeven omdat de bo
dem verontreinigd is. Op de plaats van het 
oude zusterhuis stond tot 1898 een kolen
gasfabriek. Door Ons Bloemendaal is er een 
bezwaarschrift bij de gemeente tegen de 
sloop ingediend. Tevens zal bij de rechtbank 
schorsing van sloop worden aangevraagd. 

Nieuweschans - Postkantoor
Onverwacht is het beeldbepalende postkan
toor in opdracht door de gemeente Reider- 
land "illegaal" op 5 december j.1. gesloopt 
onder het mom van instortingsgevaar. De 
gemeente kreeg er blijkbaar lucht van dat er 
toch in Nieuweschans iets van een actie tot 
behoud ging komen. Bond Heemschut zal 
zich bemoeien met de opvulling van de lege 
plek in een zeer beeldbepalend punt in het 
beschermde dorpsgezicht van Nieuwe
schans. De Bond zag het behoud van het 
postkantoor niet zo zitten vanwege de on
wil van de gemeente om een goed monu
mentenbeleid te maken.

Vliegveld Valkenburg - barakken 
(gemeente Katwijk)
De gemeente Katwijk heeft de sloopvergun
ning voor de barakken van het Marinevlieg
kamp Valkenburg aan de Wassenaarseweg 
geweigerd ondanks dat de aanvraag voor 
de monumentstatus door de Nederlandse 
Federatie voor Luchtvaartarcheologie 
(NFL), Cuypersgenootschap en Stichting

Kerkennieuws
— Leo Dubbelaar

Hieronder volgt een opgave van de Rooms- 
Katholieke kerken die in 1999 en 2000 zijn 
afgebroken, van de kerken die bedreigd 
worden en van de kerken waar verbouwin
gen en restauraties plaatsvinden, voor zo
ver mij bekend. Dit artikel kan als actualisa
tie worden gezien van het artikel met 
berichten over afgebroken respectievelijk 
gesloten kerken in Cuypersbulletin 1999-2, 
waarin ook een lijst werd gepubliceerd met 
kerkrestauraties en -verbouwingen.

In 1999-2000 afgebroken kerken
Hengelo-Zuid, H. Pius X, 1957-1958, B.J. & 

H.M. Koldewey (eind 2000 m.u.v. toren) 
IJmuiden, H. Petrus, 1958-1960, J.A. Lelie-

veldt (wellicht medio 2001) 
Schiedam-Nieuwland, H. Joannes de Doper,

1963-1965, J.A. Lelieveldt (2000?) 
Breda-Hoge Vucht, H. Kruis, 1964-1965,

B.P.J. Oomen (gesloopt in juni 2000) 
Tilburg-Loven, H. Willibrordus, 1921-1922/

1937-1938 C. van Hoof (m.u.v. toren ge
sloopt t.b.v. bouw appartementen met 
kerkje)

Tilburg-Groenewoud, H. Pius X, 1955-1956, 
ƒ. Hurks (medio 2001)

Sittard-Stadbroek, H. Jozef, 1952-1954, 
J.H.A. Huysmans (2000?)

Maastricht-Wyckerpoort, H. Familie, 1959-

Menno van Coehoom door de Rijksdienst 
is afgewezen. Merkwaardig genoeg heeft de 
afwijzende beschikking het NFL, Cuypers
genootschap en Menno van Coehoom niet 
bereikt. Officieel zijn de aanvragers nog niet 
schriftelijk ingelicht. Tegen het besluit zijn 
wij in beroep gegaan.

De gemeente Katwijk gaat nu de leeg
staande barakken verhuren aan plaatselijke 
verenigingen gedurende deze procedure.

1961, Th. Boosten (1999-2000?)
Maastricht-Caberg, H. Christoffel, 1960- 

1961 B. Salemans
Heerlen-Musschemig, Paterskerk (HH. 

Martelaren v. Gorcum), 1910-1911, Jos. 
Seelen (gesloopt in 2000)

Bedreigde kerken
Hengelo-Westermaat (ov.), H. Hart van Je

zus, 1954-1956, J. Sluymer (sluiting me
dio 2001)

Amhem-Malburgen, H. Sacrament, 1941- 
1942/1952-1953, A.J. Boosten (sluiting 
medio 2001)

Groenlo, H. Maria Moeder Gods, 1964-1965, 
N. Klaver (gesloten op 31-10-1999; ver
bouwd tot cultureel centrum)

Zevenaar, Mariakerk, 1959-1960, P.H.A. & 
J. Starmans (gesloten in 2000)

Amhem-Broek, H. Paulus, 1950-1951, 
A.J.M. Vosman (als sporthal inmiddels 
gesloten en wegbestemd)

Nijmegen-Heseveld, O.L.V. ten Hemelopne
ming, 1960-1962 Benning & L. de Bruyn 
(gesloten in 1999 en door de gemeente
raad van Nijmegen op de gemeentelijke 
monumentenlijst geplaatst; beroeps
schriften zijn ingediend door parochie en 
bisdom)

Veenendaal-Renswoude, H. Willibrordus,

http://www.meerenberg.nl
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1934-1935, N. Andriessen (gesloten in 
1971)

Hilversum, H. Clemens Maria Hofbauer, 
1913-1914, J. van Gils (gesloten in 1996; 
rijksmonument door onze actie, uitspraak 
op beroepsschrift bisdom 20 april 2001: is 
onterecht beschermd; wij beraden ons)

Bussum, St.-Vitus, 1883-1884/1896, P.J.H. & 
Jos. Cuypers (gesloten in 1982; rijksmonu
ment; plan tot inbouw appartementen in 
kerk)

Amsterdam-Zuid, H. Thomas v. Aquino, 
1925-1926, Jac. Duncker (gesloten in 1999; 
plannen tot sloop)

Amsterdam-de Baarsjes, O.L.V. v. Altijdd. 
Bijstand "Chassékerk", 1925-1926, K.P. 
Tholens (gesloten in 1999; bestemming 
onbekend)

Amsterdam-Bos en Lommer, H. Joseph, 
1951-1952, G.H. Holt & K.P. Tholens (ge
sloten in 1990; thans klimcentrum)

Amsterdam-Watergraafsmeer, Christus Ko
rting, 1957-1959, H.J. van Balen e.a. (ge
sloten in 1996 en wacht nog steeds op 
sloop)

Amsterdam-Noord, H. Rita, 1921-1922, A.J. 
Kropholler (rijksmonument; verkocht 
met inventaris aan makelaarskantoor)

Den Helder, O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, 
1875-1876, Th. Asseler (gesloten in 1990; 
bestemming onbekend; gemeentelijk mo
nument)

Heiloo, H. Moeder Gods, 1966-1967, H.M. 
Koldewey (gesloten in 2000; bestemming 
onbekend)

Haarlem, HH. Elisabeth & Barbara, 1906- 
1907, A. Bruning (gesloten in 1995; wordt 
waarschijnlijk verbouwd tot studenten
eenheden)

Ruigoord, H. Gertrudis, 1894, C. Dessing 
(dorp wordt gedeeltelijk wegbestemd 
tb.v. aanleg haven; kerk blijft behouden)

Haarlemmermeer-Lijnden, H. Franciscus 
van Sales, 1858-1860, Th. Molkenboer (ge
sloten in 2000; bestemming onbekend)

Hazerswoude-Groenendijk, H. Bemardus 
"Scheepjeskerk", 1854-1855, W.J. van Vo
gelpoel (plannen tot sluiting; monument
status wordt voorbereid)

Rotterdam-Hillegersberg, Christus Koning, 
1929-1930, H.P.J. de Vries (voorbereiding 
tot vervangende nieuwbouw)

Vlaardingen, H. Joannes de Doper, 1963- 
1964 J. v.d. Laan (wordt gesloten en ver
vangen door nieuwe kerk in medio 2001- 
2002)

Maassluis, HH. Petrus en Paulus, 1965- 
1967, N.L. de Bruyn (sluiting ca. 2002 na 
bouw vervangende kerk)

Yerseke, H. Anna, 1894-1895, P.J. van Genk 
(advies KASKI tot sluiting)

Hoofdplaat, H. Eligius, 1860, P. Soffers (ad
vies KASKI tot sluiting)

Groede, H. Bavo, 1863, P. Soffers (advies 
KASKI tot sluiting)

Eede (Zeeuws-Vlaanderen), H. Maria He
melvaart, 1950-1951, ƒ. & W. Oomen (ad
vies KASKI tot sluiting)

Biervliet, H. Maagd Maria Onbevlekt Ont
vangen, 1858, P. Soffers (advies KASKI tot 
sluiting)

Temeuzen, Triniteitskerk, 1961-1963, A. Sie- 
bers & W. van Dael (advies KASKI tot 
sluiting)

Zuiddorpe (Zeeuws-Vlaanderen), H. Maria 
Hemelvaart, 1886, P. van Genk (advies 
KASKI tot sluiting)

Nieuw-Namen (Zeeuws-Vlaanderen), H. 
Joseph, 1860/1898/1912/1923, P. Soffers/ 
J. Vermeulen (advies KASKI tot sluiting)

Graauw (Zeeuws-Vlaanderen), H. Maria 
Hemelvaart, 1854-1855, P. Soffers (advies 
KASKI tot sluiting)

Vogelwaarde-Boschkapelle, HH. Petrus en 
Paulus, 1875-1876, P. Soffers (advies KAS
KI tot sluiting)

Terhole (Zeeuws-Vlaanderen), H. Gerardus 
Majella, 1921, J. van Groenendael (advies 
KASKI tot sluiting)

Ossenisse (Zeeuws-Vlaanderen), H. Willi-

brordus, 1914-1915, W. te Riele (gesloten 
in 1998)

Woensdrecht, H. Joseph, 1947 (wordt t.z.t. 
gesloten)

Bergen op Zoom-Nieuw Borgvliet, H. An
tonius Abt, 1951, J. de Lint (gesloten in 
2000; bestemming onbekend)

Breda, H. Hart, 1899-1900/1929-1931, P. v. 
Genk (gesloten in 1986; sloopvergunning 
in procedure; met man en macht probeert 
men de kerk overeind te houden; eigena
ren houden vast aan sloop; aanvraag art. 
3-monumentstatus door rdmz in behan
deling genomen)

Breda-Boeimeer, HH. Petrus en Paulus, 
1956-1958, v.d. Sluys & v.d. Bosch (wordt 
t.z.t. gesloten)

Breda, Fatimakerk, 1948-1949/1960-1961, 
A. Siebers & W. v. Dael (gesloten in 1998; 
verkocht aan makelaarskantoor; bestem
ming onbekend)

Breda-Belcrum, H. Christus Koning, 1931- 
1932, J. Berben (gesloten in 2000; sloop
vergunning aangevraagd; beroep inge
steld n.a.v. afwijzing art-3 aanvraag 
RDMZ)

Breda-IJpelaar, St. Jan de Doper, 1965-1966, 
J. Margry (gesloten in 2000; bestemming 
onbekend)

Oosterhout, H. Antonius v. Padua, 1907- 
1908, P.J.H. Cuypers & J. Oomen (wordt 
t.z.t. gesloten)

Oosterhout, O.L.V. Rozenkrans, 1953, B.P.J. 
Oomen (wordt t.z.t. gesloten)

Made-Stuivezand, H. Blasius, 1929-1930, 
gebrs. Oomen (wordt t.z.t. gesloten)

Dongen, H. Joseph, 1906-1907/1955-1956, 
J. v. Groenendael/C. Schellekens (wordt 
tz.t. gesloten)

Dongen, H. Paulus, 1966-1967, N. v.d. Laan 
(wordt tz.t. gesloten)

Waalwijk-Besoyen, O.L.V. Onbevlekt Ont
vangen, Dom. P. Bellot (gesloten in 2000; 
gem. monument; wordt voorgedragen tot 
rijksmonument; bestemming onbekend)

Tilburg-Hasselt, O.L.V. v.d. Rozenkrans, 
1897-1898 A.G. de Beer (gesloten in 1998)

Tilburg-Armhoefse Akkers, Allerheiligst 
Sacrament, 1932-1933 M. van Beek (wordt 
t.z.t. gesloten)

Tilburg-Koningshoeven, O.L.V. v. Lourdes, 
1963-1965, J.C.A. Schijvens (gesloten in 
1998; verkocht aan projectontwikkelaar)

's-Hertogenbosch-De Vliert, H. Sacrament, 
1935-1936/1949-1951 J. v.d. Valk (wordt 
tz.t. gesloten)

Rosmalen-De Maliskamp, H. Bemadette 
Soubirous, 1934-1935 J. v.d. Valk (geslo
ten in 2000; bestemming onbekend)

Vught, O.L.V. Middelares, 1933-1934 A.J. 
Kropholler (wordt t.z.t. gesloten)

Boxtel, Maria Regina, 1959-1960 J. Strik 
(wordt tz.t. gesloten)

Veghel, H. Hart van Jezus, 1961-1962 P.B.A. 
Tooten & J. v. Ginderen (gesloten medio 
2002)

Eindhoven-Woensel, H. Vincentius a Paulo, 
1963-1964, J. de Jong (gesloten in 1998; 
gemeentelijk monument; bestemming 
onbekend)

Eindhoven-Stratum, Don Bosco, 1953-1954 
C.H. de Bever (wordt tz.t. gesloten)

Nuenen, St. Andries, 1962-1963 J. de Jong 
(wordt tz.t. gesloten)

Geldrop-Braakhuizen, H. Joseph, 1931-1932 
C. van Moorsel & B. Koldewey (MSP- 
pand; wordt t.z.t. gesloten)

Helmond, H. Leonardus van Vechel, 1939- 
1940, H.C. v.d. Leur & C. Roffelsen (ge
sloten in 1998; bestemming onbekend; 
gemeentelijk monument)

Helmond, H. Anna, 1953-1954, J. Bijnen (ge
sloten in 1996; bestemming onbekend)

Roermond, O.L.V. van Altijddurende Bij
stand, 1952-1953, Jules Kayser (gesloten 
in 2000; bestemming onbekend)

Roermond-De Kemp, H. Jozef, 1959-1960, J. 
Huysmans (gesloten in 2001; bestemming 
onbekend)

Schipperskerk (gem. Bom), HH. Petrus en
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Paulus, 1948-1949, Th. Obemdorf (geslo
ten in 1998; bestemming onbekend) 

Geleen, H. Hart van Jezus "Paterskerk" aan 
de Rijksweg, 1935-1936, P. Schols (geslo
ten op 31-12-1999; wordt overgenomen 
door woningstichting t.b.v. appartemen
ten in de kerk)

Heerlen-Molenberg, H. Pius X, 1960-1962, 
Th. Boosten (gesloten in 1992; wordt 
waarschijnlijk gesloopt)

Landgraaf (Schaesberg-Leenhof), O.L.V. v.d. 
Berg Carmel, 1924/1933 Gerards (geslo
ten in 2000; bestemming onbekend)

Beek (L), O.L.V. van de Wonderdadige Me- 
daile, 1961-1962, H. Koene (gesloten in 
2000; bestemming onbekend)

Vaals-West, H. Jozef, 1955-1958, J. Huys
mans (gesloten in 2000; bestemming on
bekend)

Maastricht-Akerpoort, H. Joh. Bosco, 1958, 
H.J.A. Koene (wordt t.z.t. gesloten)

Maastricht-Malpertuis, O.L.V. Goede Raad, 
1964-1965, J. Huysmans (wordt t.z.t. ge
sloten)

Kerkrestauraties en -verbouwingen 
momenteel (2000) in uitvoering
(voor zover mij bekend)
Groningen, H. Joseph (1886-1887 P.J.H. 

Cuypers) Interieurrestauratie waarbij 
podium priesterkoor weer op oude ni
veau wordt teruggebracht (gereed 2000) 

Kloosterburen, H. Willibrordus (1868-1869 
P. Cuypers) Algehele kerkrestauratie 

Sappemeer, H. Willibrordus (1871-1873 P. 
Cuypers) Vervolg algehele kerkrestaura
tie (begonnen 1984)

Arnhem, O.L.V. Onbevl. Ontv. (1910-1911 
W.Welsing) Bouw appartementen in kerk

(1999-2001)
Utrecht, H. Willibrordus (1876-1877 A. 

Tepe) Restauratie interieur (begonnen in 
1994)

Utrecht, H. Hart "Oudwijk" (1927-1929 J. 
Duynstee) Verbouwing tot appartemen
ten (begonnen aug.'97)

Hilversum, H. Joseph (1935-1936 N. 
Andriessen) Verbouwing tot 31 apparte
menten (gereed 2000)

Bussum, Mariakerk (1920-1921, Jos. Cuy
pers) Algehele kerkrestauratie (gereed 
april 2000)

Amsterdam, De Duif (1857 Th. Molkenboer) 
Algehele restauratie (1999-2001)

Noordwijk, H. Jeroen (1925-1927 N. Mole
naar jr.) Voorbereiding herstel toren 
(2001)

Zoeterwoude-Rijndijk, Meerburgkerk (1895 
J. Tonnaer) Algehele kerkrestauratie (be
gonnen medio '97)

Schiedam, Basiliek (1880-1881 E.J. Margry) 
Algehele kerkrestauratie (gereed 2000) 

Breda, H. Anna, 1904-1905, Jos. Cuypers &
Jan Stuyt Restauratie en verbouw tot in
pandig kantoorgebouw (2000-2001) 

Oisterwijk, H. Petrus (1894-1897 P.J.H. Cuy
pers) Herbouw afgebrande torenspits 
(gereed 2000)

Nijmegen, Maria Geboorte (1901/1924 J. 
Kayser) Algehele kerkrestauratie (gereed 
in 2000)

Nijmegen-Neerbosch, H. Antonius (1880 P. 
Cuypers) Algehele kerkrestauratie (inte
rieur medio 2001)

Druten, HH. Ewalden (1875-1877 P. Cuy
pers) Wachten op rijkssubsidie t.b.v. res
tauratie exterieur

Cuypersgenootschap mogelijk in actie voor 
Elisabethziekenhuis te Leiden 
— Gert van Kleef

Inleiding
Al sinds lange tijd is het Elisabeth
ziekenhuis te Leiden niet meer in 
gebruik. Nadat het in de zeventiger 
jaren zijn oorspronkelijke functie 
had verloren, is het nog enkele jaren 
als universiteitsgebouw in gebruik 
gebleven. Nu staat het al bij 15 jaar 
leeg. In die vijftien jaar is regelmatig 
overwogen het ziekenhuis te slopen 
en te vervangen door nieuwe wonin
gen in de luxe sfeer. Steeds is dat 
door allerlei omstandigheden niet 
uitgevoerd. Ook is er ooit een herbe- 
stemmingsonderzoek uitgevoerd.
Ook dat heeft tot niets geleid. In die 
tussentijd woont er in het immense 
gebouw hier en daar een kraak- 
wacht, blijft de verwarming branden 
en blijft het gebouw opvallen goed 
intact.

Nu dreigt er opnieuw sloop.
Het Leidse gemeentebestuur is thans 
van mening dat herbestemmen niet 
kan en dat sloop en nieuwbouw de 
enige oplossing is. Er wordt echter 
niet eerder een sloopvergunning ge
geven dan nadat de bouwvergunning is 
goedgekeurd. En dat laat gelukkig nog even 
op zich wachten. Om sloop voor te zijn heb
ben Leidenaren die het ziekenhuis willen 
behouden het Cuypersgenootschap ver
zocht om een aanvraag in te dienen voor 
Rijksbescherming.

Mogelijke waarde
Het pand Hooigracht 15 (vml. St.-Elisabeth- 
ziekenhuis) is geschiedkundige en cultureel 
van belang. Geschiedkundig omdat er sinds 
lange tijd op de Hooigracht een ziekenhuis

was danwel instanties waren die voor de 
behoeftige medemens staan. Cultureel, om
dat het een voorbeeld is van de verzuilde 
samenleving zoals Nederland die gekend 
heeft. Langzamerhand is de locatie name
lijk uitgegroeid van een huis voor de min
der bedeelden tot een vestigingsplaats van 
een kloosterorde met een ziekenhuis en een 
belangrijke kapel. Daarbij geldt voorts dat 
het pand een herkenningswaarde heeft bin
nen Leiden. Het "Elisabeth" is tot op de dag 
een begrip onder talloze Leidenaren en be
woners van de omliggende gemeenten.
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Enkele belangrijke jaartallen zijn daar
bij:
1507: Op Hooigracht 9 werd het St.-Anna- 

hofje/Aalmoeshuis gesticht door Willem 
Claeszoon.

1694: De (katholieke schuil-) kerk aan de 
Hooigracht werd gesticht door de beken
de priester Hugo Frans van Heusen. In 
het begin was dit een klein en geheim 
huiskapelletje, later werd dit uitgebreid 
uit tot een kerkgebouw.

18e Eeuw: Elisabethgasthuis werd gesticht. 
1873: Na de bouw van het academisch zie

kenhuis bij de voormalige Rijnsburger 
Poort werd het Elisabethgasthuis tijdelijk 
gesloten en werd het een kweekschool 
voor onderwijzers. Het werd daarna zelfe 
tijdelijk een kostschool. Na enige tijd 
werd het gesloten.

28 november 1892: Drie zusters Francisca
nessen stichtten een permanent zieken
huis op de Hooigracht. Zij namen hun in
trek in de leegstaande kostschool op 9 
december 1892. Omdat al spoedig bleek 
dat de ruimte onvoldoende was, werd 
gedacht aan een nieuw onderkomen.

1909: Het nieuwe pand werd opgeleverd. 
Dit is het oudste deel van het pand. De

Der Zittauer Ring. Phantasievoller Städtebau des 19. 
Jahrhunderts 
Boekbespreking 
— Vladimir Stissi

Het is een verademing om tussen alle aan
dacht voor het grote, mooie en beroemde in 
de architectuur eens een boek te recenseren 
dat enthousiast vertelt over een klein ver
borgen juweel, middenin Europa, maar 
door vrijwel niemand op de kaart aan te 
wijzen. Zittau is een grensstadje in Saksen, 
in het uiterste zuidoosten van de voormali
ge DDR, dichter bij Praag dan bij Berlijn, dus
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bouwstijl is neogotisch.
1920 en 1927-1932: Uitbreiding van het Eli

sabethgasthuis te Hooigracht 15. De uit
breiding stond onder leiding van de ar
chitect L. van der Laan tezamen met zijn 
zoon J.A. van der Laan.

1930: De kapel in de tuin werd ingewijd. 
1952-1954: Het laatste deel van het Elisa- 

bethziekenhuis werd gebouwd.
1972: Sluiting St.-Elisabethziekenhuis aan 

Hooigracht
Het gebouw bestaat thans uit een voor

gebouw, bestaande uit rechts het neogoti
sche deel en links het nieuwe deel in de Bos
sche school. De achterbouw bestaat uit 
vleugels in een E-vorm met in het midden 
een kapel. Tussen het voorgebouw en de 
achterbouw zijn groene binnenhoven met 
een wintertuin. Er is veel glas-in-lood van 
Collette uit diverse perioden.

Procedure
Thans wordt onderzocht waarom dit bijzon
dere gebouw niet tijdens het Monumenten 
Selectie Project al is beschermd. Vervolgens 
zal het Cuypersgenootschap overwegen om 
die bescherming alsnog aan te vragen.

ogenschijnlijk ver van de beschaafde we
reld. Toch kan Zittau trots zijn op een mo
numentale Ringstrasse, waarvan de aanleg 
al in de twintiger jaren van de negentiende 
eeuw begon, decennia eerder dan haar be
roemde Weense equivalent, om nog maar te 
zwijgen over minder prominente voormali
ge vestingringen in Nederland.

Het bijzonderste gebouw aan de ring
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van Zittau is bovendien Duitslands oudste 
nog bestaande overdekte zwembad, een fors 
complex uit 1870-1874. Dat de vergelijking 
met een metropool als Wenen verder nogal 
mank gaat, neemt niet weg dat ook veel an
dere gebouwen aan de ring enige aandacht 
waard zijn. Het geheel is een opmerkelijk 
gaaf ensemble van negentiende-eeuwse ste
denbouw met een ware staalkaart aan ne
gentiende- en twintigste-eeuwse gebouwty- 
pen en architectuurstijlen. Het aardige van 
Zittau is daarbij dat de gaafheid niet te dan
ken is aan monumentenzorg of toeristische 
aandacht, maar simpelweg aan de perifere 
ligging van het stadje en de economische 
stagnatie in de DDR. De dynamiek van de 
Europese geschiedenis lijkt de Zittauer Ring 
vanaf de jaren dertig grotendeels voorbij te 
zijn gegaan.

Gelukkig is men in Zittau na jarenlan
ge verwaarlozing wel gaan beseffen hoe bij
zonder de ringstraat nu eigenlijk is. Een 
groep studenten van de bouwkunde-afde- 
ling van de plaatselijke hogeschool heeft 
onder leiding van Volker Dudeck en ons lid 
Jos Tomlow (opgeleid aan de TU-Delft) de 
belangrijkste gebouwen aan de ring opge
meten en beschreven, en de bijbehorende 
archieven gelicht. Dit boek is het verslag van 
dat onderzoek, aangevuld met enkele korte 
beschrijvingen van de voorgeschiedenis van 
de stad en zijn omwalling en een analyse 
van de stedenbouwkundige betekenis van 
de ring. Het enthousiasme straalt van de 
projectbeschrijvingen af, hier en daar zelfs 
iets te veel, als een simpel ontwerp weer 
eens lyrisch tot iets uiterst bijzonders wordt 
opgehemeld. Daar staat dan wel tegenover 
dat ik zelden een boek heb gezien waarin
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eigenlijk doodgewone architectuur zo ge
duldig en precies beschreven en geanaly
seerd wordt. Iets meer aandacht voor de rest 
van de wereld, ofwel de architectuurhisto
rische context van de beschreven gebouwen 
was welkom geweest, maar dat is geen es
sentiële kwestie.

Wat dit boek vooral aantoont is hoe 
aandacht voor het alledaagse dat de geschie
denis ons achtergelaten heeft, de waarde 
van de gebouwde omgeving bijna vanzelf
sprekend kan maken. Zonder het jargon van 
waardestellingen en redengevende om
schrijvingen worden de gebouwen van de 
Zittauer Ring, en de Ring zelf, hier tot leven 
gewekt, waarmee tegelijk duidelijk wordt 
dat dit ensemble van een zodanige waarde 
is dat behoud en restauratie wenselijk zijn. 
Ondanks de opzet als een bundel met voor
namelijk losse gebouwbeschrijvingen wordt 
en passant daarbij aangetoond hoe de ring 
en de gebouwen eraan een ondeelbaar ste
denbouwkundig en architectonisch geheel 
vormen.

Al lezende verlangde ik steeds meer 
naar zulke boeken over Nederlandse ste
den. Er zijn er nog maar zo weinig, ook om
dat het nodige grootschalige detailonder
zoek hier nog zeldzaam is. Maar waarom 
kan er naast de nuttige objectgerichte archi
tectuur- en monumentengidsen ook in ons 
land niet eens wat gedaan worden met 
structuren en ensembles? Ik zou zeggen, le
den, doe u best!

Volker Dudeck, Jos Tomlow, Der Zittauer Ring. 
Phantasievoller Städtebau des 19. Jahrhunderts. 
Kunstwerk Stadt, Verlag Gunter Oettel, Görlitz 
- Zittau 2000, ISBN 3-932693-54-X

Het monumentale, zeer waardevolle station van Rotterdam, dat naar ontwerp van Sybold van 
Ravesteyn in 1957 tot stand kwam, lijkt slachtoffer te worden van lieden die elk gebrek aan 

creativiteit paren aan de drang met een wit vel papier te beginnen en daarbij geheel voorbij gaan 
aan reeds bestaande unieke waarden. We hebben het nu niet over de vreselijke verkoopkeetjes in 
de hal die de ruimtewerking teniet doen en het zicht op de stad wegnemen. (Foto's Rens Swart)
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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.-Jozefweg 66b 
Postbus 4790

DDTn/DI IDPCDC 5953 ZK ReuverDKILIXDUKuLKo  Telefoon (077) 474 29 20
Specialiteiten in baksteen Telefax (077) 474 51 70
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T. Bleijenberg

T.BLEIJENBERG STUCADOORS B.V.

Stijlplafonds 
Monumentenrestauratie 

"*— Reconstructie van ornamenten 
Advies en begroting

R E S C U R AStucadoorsbedrijf b.v.

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
Den Haag
Brielle

Anna Paulownastraat 56a 2518 BG Den Haag, Holland 
telefoon +31 (0)70-362 15 55 fax +31 (0)70-364 0201
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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

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

