2002 - 1

I Ciiypersbullefm
jaargang 8 — nummer i — april 2002

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap, vereniging tot behoud van negentiendeen twintigste-eeuws cultuurgoed in Nederland. Verschijnt hopelijk viermaal per jaar

Ciiypersgenoofschap

2

Cuypersbulletin

2002 - 1

Inhoud

Colofon
Cuypersbulletin

Cuypersgenootschap

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap. Ver
schijnt hopelijk viermaal per jaar. Mededelingen,
wetenswaardigheden, brieven en korte artike
len kunnen worden ingezonden. Opgenomen
artikelen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs
de zienswijze van het bestuur.
Hoofdredacteur: ir. L.M.Th. Swart, Utrechtstraat
122, 2408 g k Alphen aan den Rijn, telefoon
(0172) 47 59 08; e-post: l.m.th.swart@planet.nl
Redactie: drs. H.A. Landheer
Correspondent kerken: L.W. Dubbelaar
Ontwerp en InDesign-zetwerk: L.M.Th. Swart
Druk: Sociale Werkvoorziening Alphen aan den
Rijn
Oplage: 550 stuks
ISSN 1384-6922

Het Cuypersgenootschap, opgericht op 15 janu
ari 1984, is een vereniging tot behoud van
negentiende- en twintigste-eeuws cultuurgoed
in Nederland.

Jaarboek Cuypersgenootschap
(voorheen De Sluitsteen) Tijdschrift voor negen
tiende- en twintigste-eeuwse architectuur en
toegepaste kunsten. Uitgave van het Cuypers
genootschap. Verschijnt jaarlijks.

Redactiesecretaris: drs. H.J.J. Smit, Joan Melchior Kemperstraat 18, 1051 t p Amsterdam,
telefoon (020) 686 2145,
e-postjaarboekcuypersgenootschap@xs4all.nl

Bestuur: drs. V.V. Stissi (voorzitter, Amsterdam,
(020) 685 50 39), mr. R.H. Vossebeld (secreta
ris, Arnhem, (026) 445 09 26), ir. L.M.Th. Swart
(penningmeester, Alphen aan den Rijn, (0172)
47 59 08), drs. J.G.W.R. Dekkers (tweede secre
taris, Druten, (0487) 51 24 82), dr.ir. H. Hoestra
(Rhenen, (0317) 61 71 73), drs. H.A. Landheer
b a (Den Haag, (070) 345 08 84), L.W. Dubbelaar
(Voorschoten, (071) 561 73 26), drs. P. Brouwer
(Amsterdam, (020) 68813 81)

Secretariaat: mr. R.H. Vossebeld, Clement van
Maasdijklaan 1-3, 6816 t w Arnhem, telefoon
(026) 445 09 26, e-post voss@euronet.nl
Ledenadministratie en penningmeester: zie
redactieadres Cuypersbulletin
Het lidmaatschap kost€ 20 per jaar; voor landen
in Europa € 25 en voor landen daarbuiten € 30
per jaar. Giften aan het Cuypersgenootschap
zijn aftrekbaar voor de belasting
Postbank: giro 4835002 te Alphen aan den Rijn

Redactioneel................................................ 3
Korte mededelingen................................... 3
Jaarboek 2001 verschenen........................ 4
Enquête onder de leden............................ 4
Excursie Tiel, Resteren, Rhenen en Wageningen en algemene ledenvergadering 5
Agenda algemene ledenvergadering .... 8
Stadion, Stadionplein en Stadionwijk in
Amsterdam ............................................. 8
Belangrijke Haagse wederopbouwkerken
bedreigd.................................................. 15
Acties ........................................................ 22
St.-Lambertusbasiliek te Hengelo in kleu
rige luister hersteld.............................. 27
Boekbespreking Historische stedenatlas
van Nederland: Venlo .......................... 30
Advertentie redactieleden bulletin .... 31
Zojuist verschenen: De St.-Bonifatiuskerk
te Leeuwarden....................................... 32
Aankondiging Kroniek van de St.-Jacobuskerk Den Haag....................................... 32
Advertentie boekenaanbod.................... 33

Redactioneel

Kam. v. Koophandel Noord-Limburg 40176721

— Rens Swart

Cuypersgenootschap afdeling
Amsterdam

U hebt nu, een kleine vijf maanden na het
verschijnen van Cuypersbulletin 2001-3,
het volgende exemplaar van onze nieuws
brief in handen. We slaan dus een nummer
over, het is niet anders. Dat het zo lastig
is om u op tijd van informatie te voorzien
wordt vooral veroorzaakt doordat er maar
één echte trekker van het blad is, die ook
nog eens de enige is die de expertise heeft
om het blad vorm te geven en te produ
ceren. Dat is niet handig. Mede doordat
ik naast een drukke vijfdaagse werkweek
ook wel eens wat anders wil doen dan de
ledenadministratie en het penningmeester
schap van het Cuypersgenootschap en het
werven en redigeren van artikelen voor, en
het opmaken en produceren van het Cuy
persbulletin, en er bovendien een niet te

Secretaris: dr. L.A.M. Giebels, Nic. Witsenkade
29,1017 z t Amsterdam, telefoon (020) 624 98
64, e-post ludygiebels@planet.nl

Voorpagina: kerk van St. Antonius en Lodewijk aan de Leyweg in Morgenstond te Den Haag. Inte
rieur naar het hoogaltaar. Foto collectie Aijen Looyenga, ca. 1970. Er bestaan plannen om de in Den
Haag-Zuidwest aanwezige vier RK kerken aan de eredienst te onttrekken. Verscheidene van deze
kerken hebben grote architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten. Het is van het grootste
belang dat daarmee bij een eventuele sanering van de kerkelijke capaciteit rekening wordt gehou
den, schrijft Arjen Looyenga op pagina 15.
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ontkennen slijtage optreedt - het Cuypers
bulletin is aan zijn achtste jaargang begon
nen - moeten we toch naar oplossingen gaan
zoeken. De enquête die u bij dit blad vindt
kan daarbij behulpzaam zijn. We hebben ook
expliciet een advertentie voor een hoofdre
dacteur en vormgever van het Cuypersbul
letin opgenomen in dit nummer.
De overige mededelingen doen we terwille van de attentiewaarde in korte stukjes
hierna.

Korte mededelingen
Cuypersbulletin 2001-4 verschijnt
niet
Helaas hebben we geen kans gezien eind
2001 een Cuypersbulletin het licht te laten
zien. U zult er dus vergeefs naar zoeken.
Nummer 2002-2 zal hopelijk binnen
een maand of twee uitkomen en gewijd zijn
aan de grootse verbouwingsplannen van het
Rijksmuseum te Amsterdam.

Excursiedata: 22 juni en 26 oktober
Op de volgende pagina vindt u de uitnodi
ging voor de vooij aarsexcursie en ledenver
gadering. Het bestuur heeft de data voor de
twee excursies daarna ook reeds vastgesteld;
noteert u ze vast, als u wilt.
Op zaterdag 22 juni 2002 willen we naar
aanleiding van het thema van het Jaarboek
Cuypersgenootschap 2001 (zie hierna), 'de
organische woonwijk in open bebouwing',
een bezoek brengen aan de wijk Slotermeer
in Amsterdam. In deze uitgave wordt de tot
standkoming belicht van de naoorlogse tuin
stad. De excursie zal onder meer bestaan uit
de wandeling die in het jaarboek beschreven
wordt en wellicht een rondvaart.
Op zaterdag 26 oktober 2002 vindt de
najaarsexcursie plaats. Deze zal hoofdzake
lijk naar Veenhuizen voeren.
Omtrent deze excursies en de wijze van
aanmelding zult u later nader geïnformeerd
worden.
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Acceptgiro's komen bij Cuypers
bulletin 2002-2
U krijgt de gelegenheid uw contributie per
acceptgiro (in euro's! € 20) te voldoen na
de ontvangst van Cuypersbulletin 2002-2,
dat binnen twee maanden zal verschijnen.
Bij dat bulletin zult u een euro-acceptgiro
ontvangen. Het huidige nummer heeft al te
veel bijlagen om daar ook nog een accept
giro aan toe te voegen. Met de eventueel
reeds gegireerde contributie poogt de pen
ningmeester zo goed mogelijk rekening te
houden.

Jaarboek 2001 verschenen
— Hugo Landheer

Staatssecretaris Rick van der Ploeg van wvc
was zo vriendelijk tijdens een werkbezoek
aan de Amsterdamse wijken Geuzenveld en
Slotermeer op dinsdag 23 april 2002 het
eerste exemplaar van ons nieuwe Jaarboek in
ontvangst te willen nemen. Passender loca
tie was nauwelijks denkbaar. Het stadsdeel
kantoor van Slotermeer op het Plein 40-45
in Amsterdam West.
Thema van het jaarboek 2001 is: de
organische woonwijk in open bebouwing.
Als voorbeeld van nieuwe opvattingen over
stedenbouw en architectuur die voor de
oorlog werden ontwikkeld, maar pas na de
oorlog in praktijk konden worden gebracht,
ontstonden op verschillende plaatsen in
Nederland geheel nieuwe stadswijken.
Dit jaarboek besteedt aandacht aan die
cultuuromslag. Tegelijk drukt de redactie het
Jaarboek de betrokken bestuurders op het
hart voorzichtig om te gaan met dit stukje
bouwkundig erfgoed. Het is heel breekbaar.
Tast een deel aan van een organische woon

wijk en het geheel loopt gevaar.

De organische woonwijk in open bebou
wing, Jaarboek van het Cuypersgenootschap
2001. Uitgeverij 010, Rotterdam. 120 pagi
na's. ISBN 90-6450-453-9. De winkelprijs is
€ 16,50. Het boek wordt de leden zo spoedig
mogelijk toegezonden.

Enquête onder de leden
—Petra Brouwer
Bij dit bulletin gevoegd vindt u een enquête.
Als uitwerking van ons 'Quo Vadis'-beleid
is het voor uw en onze vereniging belang
rijk te weten wie onze leden zijn. Wij leren
u graag beter kennen, zodat wij de activitei
ten van het Cuypersgenootschap nog beter
op uw wensen kunnen afstemmen. Tevens
kunnen we in de naaste toekomst een aantal
bestuurswisselingen verwachten, waardoor
er behoefte zal zijn aan nieuwe mensen voor
bijvoorbeeld het penningmeesterschap en de
redactie van het Cuypersbulletin. Feitelijk
is het Cuypersgenootschap een professio
nele organisatie - ook het juryrapport van
de Prins Bernhardfonds Monumentenprijs
laat daarover geen misverstand bestaan (zie
Cuypersbulletin 1997-4). De basis voor onze
activiteiten is echter - we meldden u dat al
vaker - erg smal. Slechts een handvol vrij
willigers doen het werk en dat maakt ons
soms kwetsbaar.
Om beter zicht te krijgen op uw wensen
en onze mogelijkheden, verzoeken wij u bij
gaande vragen te beantwoorden en aan ons
te retourneren. Voor uw gemak hebben wij
een gefrankeerde antwoordenveloppe bijge
voegd. In het volgende Cuypersbulletin zal
verslag worden gedaan over de resultaten
van de enquête.
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Voorj aarsexcursie en algemene ledenvergadering
Tiel - Resteren - Rhenen - Wageningen, zaterdag 18 mei 2002
— Hein Hoestra
De excursie brengt ons ditmaal in het rivie
rengebied met een landschap dat nauwe
lijks aanbeveling behoeft, met een bezoek
aan drie kleinere steden en een spoorweg
station in meer landelijke omgeving. Van
Tiel rijden we via Resteren over de Rijnbrug
naar Rhenen, waar de lunch wordt geser
veerd en het een en ander wordt bekeken; in
Wageningen gaan we drie gebouwen op de
rand van de Wageningse berg bekijken, wat
ons ook fraaie vergezichten over de Betuwe
oplevert. In één van de gebouwen wordt
de ledenvergadering gehouden. We eindigen
in een hergebruikte steenfabriek, waarna
terugkeer naar Tiel.
We beginnen met het bekijken van het
station Tiel. Het wordt momenteel opge
knapt en verbouwd. Het gebouw heeft een
hoog middengedeelte en lagere zijvleugels.
Er zijn interessante versieringen in het met
selwerk. Het gebouw kwam tot stand als
onderdeel van de "staatsaanleg" van gebou
wen en infrastructuur in 1880 en volgende
jaren. Omdat die staatsaanleg in uiteen
liggende delen van het land plaats vond,
werden er op diverse plaatsen stations zoals
Tiel gebouwd, zoals bijvoorbeeld in Gorinchem, dat verdwenen is, maar ook in het
noorden des lands; van al die gebouwen vol
gens dit ontwerp is er naast Tiel nog maar
één over: het station van Sneek, dat slechts
op onderdelen afwijkt van het gebouw in
Tiel
Na Uw aankomst in Tiel wordt U ver
zocht het station zelf te bekijken, want we
willen snel door naar het volgende object: de
begraafplaats "Ter Navolging". Deze ligt
op enkele minuten lopen van het station,
aan de Lingedijk. Met dit bezoek sluiten we
vrijwel naadloos aan op de vorige excursie
naar Den Haag, waar we in Scheveningen de

gelijknamige begraafplaats hebben bezocht.
De naamsovereenkomst is geen toeval. De
oprichters hadden contact met elkaar en ze
waren van hetzelfde ideaal vervuld, de bur
gers winnen voor een meer hygiënische
en in andere opzichten te prefereren wijze
van begraven. In Tiel was J.D. van Leeuwen
de grote man achter de stichting van
de nieuwe begraafplaats. De begraafplaats
in Tiel (inmiddels rijksmonument) werd
geopend in 1786, die in Scheveningen in
1779. De eerste fase van een restauratieplan
is afgerond, door een grondige opknapbeurt
van de toegangspoort en plaatsing van een
fraai smeedijzeren hek rond het geheel. In
de toekomst zullen de grafstenen en monu
menten worden gerestaureerd en zal de oor
spronkelijke parkaanleg van Karei Georg
Zocher uit 1858 zoveel mogelijk worden
hersteld.
We begeven ons vervolgens naar de
R.K. Dominicuskerk en naaste omgeving.
Er is een rondleiding door de kerk. Het
gebouw staat op de plaats van een eerdere
kerk uit 1861, die op 8 juli 1938 afbrandde.
Het nieuwe gebouw (architect J.J. van Halteren) werd op 11 november 1940 ingewijd
door aartsbisschop De Jong.
Naast de kerk zien we het voormalige
Gymnasium, dat als lagere schoolgebouw
in 1865 tot stand kwam. Al spoedig werd er
een gemeentelijke h b s in gevestigd (1869),
vanaf 1920 Rijks h b s , tot 1930. Van 1936 tot
en met 1970 was het gemeentelijk Gymna
sium er in gevestigd. Het gebouw werd door
architect Agterberg op ingenieuze wijze ver
bouwd tot 14 appartementen.
Aan het St.-Walburg treffen in dezelfde
rooilijn als het oude Gymnasium een reeks
interessante 19e eeuwse panden aan, waar
van enkele ontworpen door Zochei; die ook
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het tegenoverliggende park ontwierp. Dit
park is de plaats van het verdwenen St.-Walburgklooster.
We rijden vervolgens langs het kloeke
gerechtsgebouw, dat een uitgebreide res
tauratie onderging (voltooid 1996). Het
gebouw dateert van 1882 (architect: J.F. Metzelaer) en was arrondissementsrechtbank
tot 1934; thans is het kantongerecht. Dit
bijzondere gebouw is opgetrokken in een
gemengde stijl met klassieke elementen,
zoals u op bijgaande foto kunt zien.
We verlaten Tiel en rijden langs het sta
tion Resteren (1886). De gebouwen (station
en chefswoning) hebben een neo-renaissancekarakter. Voor het behoud is een taaie
strijd gevoerd, bekroond met plaatsing op de
rijksmonumentenlijst. Zowel Tiel als Res
teren worden toegeschreven aan architect
M.A. van Wadenoyen, maar niet met zeker
heid.
In Rhenen wordt de lunch geserveerd
in "De Hof van Rhenen" aan het Konin
gin Elisabethplantsoen. Het gebouw kwam
in 1931 tot stand als noodonderkomen voor
de n h Kerk, nadat in 1929 de Cunerakark
zwaar door brand was beschadigd. Kort na
de restauratie werd deze kerk door oorlogs
geweld zeer zwaar beschadigd en bleef het
noodonderkomen daarom in gebruik totdat
de Cunerakerk (weer) gerestaureerd was.
In Rhenen wordt vervolgens de voor
malige Wilhelmina-MAVO (1932) bezocht,
een in Amsterdamse-schoolstijl opgetrok
ken gebouw van architekt J.B. van der Haar.
Een felle strijd om het behoud van het
gebouw werd met succes bekroond. Wel
werd het lokalengedeelte opnieuw opge
bouwd omdat de inpassing van de 24 appar
tementen anders te kostbaar zou zijn. We
bekijken de behouden gebleven oorspron
kelijke hal met aangrenzende ruimten, met
daarin o.a. een fraai gebrandschilderd raam
(gerestaureerd).
In Wageningen bekijken we allereerst
drie gebouwen die aan de Landbouwuni

versiteit toebehoord hebben. Ze zijn of
worden door de universiteit verkocht. Voor
liet gebouw van landmeetkunde is een koper
gevonden, bij wie het in goede handen
is. De twee andere gebouwen, Microbiolo
gie en Plantenfysiologie (1919-1922) zijn
ontworpen door Comelis ƒ. Blaauw, die in
1919-1924 bij de Rijksbouwmeester werkte
en goed gebruik maakte van een grote mate
van vrijheid die (tijdens een korte periode)
aan rijksarchitecten werd gegund om te ont
werpen naar eigen smaak en inzicht. Dit
heeft twee gebouwen opgeleverd in uitbun
dige Amsterdamse-schoolstijl, zeer rijk van
vormgeving, in versieringen, in gebruik van
materialen etc., uniek in hun soort, van hoge
exemplarische waarde en van landelijk bete
kenis. Ter plaatse wordt een en ander nader
toegelicht.
We wandelen ook langs het gebouw van
landmeetkunde, met groots uitzicht over
de Betuwe. Landmeetkunde is gebouwd in
1953, architect: F. Röntgen. Op de oostgevel
is een kunstwerk in sgrafittotechniek aange
bracht van de hand van J. Voskuil. De leden
vergadering vindt plaats in het laboratorium
voor microbiologie (zie voor de agenda ver
derop).
Tot slot brengen we een bezoek aan de
steenfabriek "De Bovenste Polder", een
door inspanning van velen gered industrieel
monument, met een hergebruik als o.a. ate
liers voor kunstwerken. Het gebouw ligt op
enkele tientallen meters van de Rijn, tegen
over de Wageningse binnenstad.

Programma-overzicht
10.30 Aanvang excursie (ogenschouw sta
tion Tiel) na aankomst van de treinen uit
Utrecht en Arnhem/Nijmegen (vanuit
Nijmegen overstappen in Eist). In Geldermalsen (station aan de lijn UtrechtTiel) is er aansluiting van en naar den
Bosch. Nabij station Tiel is parkeergele
genheid.
10.35 Vertrek (bus, Keijman Reizen) naar

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

2002 -1

Het gerechtsgebouw te Tiel, daterend van 1882, architect J.F. Metzelaer (foto: Justitie)

de begraafplaats "Ter Navolging" (Lingedijk, dichtbij het station), bezichtiging.
11.10 Aankomst RK Dominicuskerk (rond
leiding), voorts bekijken van het tot
appartementen verbouwde voormalige
Gymnasium, de aangrenzende parkaanleg (Zocher) en huizen (St.-Walburg) ook
deels van Zocher.
11.45 Naar Rhenen via het gerechtsgebouw
(Tiel) en station Resteren.
12.30 Lunch in Rhenen, Hof van Rhenen,
Koningin Elisabethplantsoen.
13.15 Rhenen, Wilhelmina-MAVO aan de Wilhelminaweg, voormalig schoolgebouw,
deels tot appartementern verbouwd, deels
in gebruik bij technisch bouwburo.
Bezichtiging halgedeelte.
13.45 Aankomst Wageningen. Bezichtiging

van drie (voormalige) gebouwen van de
Landbouwuniversiteit: Plantenfysiologie,
Landmeetkunde en Microbiologie.
14.30 Algemene Ledenvergadering in het
Laboratorium voor Microbiologie.
15.45 Vertrek naar de voormalige steenfa
briek de "Bovenste Polder" (Wagenin
gen).
Terugkeer naar Ns-station Tiel, aansluiting
op treinen vertrek 17.30.

Aanmelding via de tweede secretaris drs. J.
Dekkers (dekkersdruten@hemet.nl), Hogestraat 20,6651 b l Druten (tel 0487-5214481),
onder gelijktijdige overmaking van € 22,op gironummer 4835002 t.n.v. Cuypersge
nootschap te Alphen aan den Rijn.
In verband met de capaciteit van de bus
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(50 personen) raadt het bestuur U aan om U
tijdig op te geven voor de excursie.

Agenda
Algemene Ledenvergadering
te houden op 18 mei 2002, in het Laborato
rium voor Microbiologie van de Landbouw
universiteit te Wageningen

1. Opening
2. Vaststellen verslag van de Algemene
Ledenvergadering d.d. 12 mei 2001. Dit
verslag is gepubliceerd in het Cuypers
bulletin 2001-2.
3. Jaarverslag / Acties 2001
4. Jaarverslag Kring Amsterdam 2001
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5. Financieel verslag over 2001 en benoe
ming nieuw lid van de kascommissie
6. Stand van zaken projecten in het kader
van de Prins Bemhardfonds Monumentenprijs 1997
7. Voorgenomen wijzigingen bestuurssa
menstelling. De heer Hein Hoestra is
aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar.
In verband met de vele werkzaamheden
bevelen wij u aan het aantal bestuursle
den met één uit te breiden en dragen wij
u ter benoeming voor de heren Gustaaf
Boissevain en Victor M. Lansink.
8. Afscheid van de heer Hein Hoestra
9. Rondvraag
10. Sluiting

Stadion, Stadionplein en Stadionwijk in Amsterdam*
—Arjen Looyenga

In Amsterdam woedt al geruime tijd een
strijd om het Stadionplein. Het Stadiongebouw kon weliswaar op het nippertje van
de sloop worden gered, maar nu wordt de
omgeving van dit gebouw en daarmee een
uiterst belangwekkend stedelijk ensemble
bedreigd. Het Stadsdeel Oud-Zuid heeft het
voornemen het Stadionplein gedeeltelijk te
bebouwen en het bij het Stadion gelegen
noordelijke Citroëngebouw van de architect
Jan Wils te slopen om daar een nieuw plein
te creëren. In verband met de aanleg van
een nieuwe wijk ten noorden van het Sta
dion zou verder een tot het Stadioncomplex
behorend portiershuisje moeten verdwij
nen. De Stichting Olympiasirene heeft zich
met succes daartegen verzet; het huisje is
inmiddels verplaatst in afwachting van een
definitieve bestemming, hopelijk op de oor
spronkelijke plaats. De Afdeling Amsterdam
van het Cuypersgenootschap heeft bij Stads
deel en Gemeenteraad bezwaar gemaakt
tegen de plannen tot bebouwing van het
plein en de afbraak van het noordelijk Cit
roëngebouw. De stadsdeelraad bleek in meer

derheid voorstander van deze plannen te
zijn. De gemeenteraad heeft echter het stads
deel verzocht de zaak nogmaals te bezien,
terwijl inmiddels nieuwe ontwikkelingen op
verkeerstechnisch gebied de zaak weer een
andere wending lijken te geven. Voor het
noordelijke Citroëngebouw heeft het Cuy
persgenootschap de status van gemeentelijk
monument aangevraagd. Deze procedure
loopt thans nog. Welke stedenbouwkundige
en architectonische waarden bij dit alles in
het geding zijn, willen wij in de hierna vol
gende beschouwing uiteen zetten.
Berlage's Plan-Zuid uit 1915/1917 geldt
met recht als een der belangrijkste voor
beelden van vroeg twintigste-eeuwse ste-

* Gedeelten uit dit artikel werden in een iets
andere vorm eerder gepubliceerd in de Wijk
krant Zuidwest, uitgegeven door het Wijkopbouworgaan Amsterdam Zuidwest van
november 2000 en juli 2001. Het gedeelte
over het noordelijk Citroëngebouw is geba
seerd op de tekst van aanvraag voor de status
van gemeentelijk monument.

Amsterdam, Van Tuyll van Serooskerkenplein. Het begin van de Van Tuyll-as. Foto auteur 2001
denhouw. Men dient echter te bedenken dat
het bij de uitvoering verscheidene wijzigin
gen onderging, waarmee Berlage zelf geen
bemoeienis heeft gehad. Dat is bijvoorbeeld
het geval in de Stadionbuurt, de wijk tussen
Stadionweg, Zuider Amstelkanaal, Pamassusweg en Stadionplein. Dat hier van Berla
ge's ontwerp werd afgeweken, hangt samen
met de bouw van het Olympisch Stadion in
1928. Amsterdam bezat weliswaar een Sta
dion, gebouwd in 1914 naar ontwerp van
Harry Elte en gelegen aan de noordwes
telijke zijde van de huidige Stadionbuurt,
maar dat was voor de Olympische Spelen
te klein. Berlage had bij zijn ontwerp alleen
met dit Stadion rekening kunnen houden.
De westelijke afsluiting van Nieuw-Zuid
was overigens niet het meest overtuigende
onderdeel van zijn ontwerp. In vergelijking
met de monumentale entree aan de oostzijde
bij de Amstel, liep de stad hier enigszins
dood tegen de Schinkel. Vanaf het Haarlemmermeerstation had Berlage de Amstel-

veenseweg in één lijn naar het zuiden
doorgetrokken; ten westen ervan waren
alleen enige bescheiden woonstraten
gedacht.
Toen Amsterdam de Olympische Spelen
voor 1928 had binnengehaald, moest voor de
nodige sportaccommodatie worden gezorgd.
Aanvankelijk wilde men het nieuwe Stadion
op de plaats van het oude optrekken, terwijl
de verdere voorzieningen op het terrein ten
oosten daarvan waren gedacht. Na langdu
rige discussies werd uiteindelijk de huidige
plaats gekozen. Deze bood de mogelijkheid
het nieuwe stadsdeel aan de westzijde een
monumentale afsluiting te geven, maar vol
ledig gelukt is dat niet. Het mooiste zou het
zijn geweest als de oost-west verkeersader
van dit deel van Nieuw Zuid, de Stadionweg,
het nieuwe Stadiongebouw als afsluiting
zou hebben gekregen. Dat was echter niet
mogelijk. Het tracé van de Stadionweg lag al
vast voordat er van een Olympisch Stadion

9

1O

Cuypersbulletin

2002 - 1

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

blijkt nog uit een ander detail. Aan de oost
zijde van het Van Tuyllplein, ziet men een
tribune-achtige aanbouw, die nauwelijks een
praktische functie heeft, maar moet worden
opgevat als tegenhanger van de Marathonpoort van het Stadion.

Amsterdam, Stadionplein, het eindpunt van de Van Tuyll-as. Foto auteur 2001

sprake was. Situering van het Olympisch
complex verder naar het noorden, zodat het
wel in de as van de Stadionweg had gelegen,
zou onmogelijk zijn geweest wegens plaats
gebrek en de slechte bodemgesteldheid.
Voor het Stadion werd een groot plein
aangelegd, waar de Amstelveenseweg in
L-vormig verloop langs werd geleid. Het
Stadiongebouw, ontworpen door Jan Wils in
samenwerking met Cor van Eesteren, kwam
niet direct aan dit plein te liggen, maar werd
daarvan gescheiden door de Amstelveen
seweg en twee provisorische entreegebouwen, die een klein voorplein vrijlieten. Op
de plaats van deze gebouwen staan thans
twee gebouwen van het automobielbedrijf
Citroën, ook ontworpen door Jan Wils.
In 1929 keurde de gemeenteraad het
plan goed voor de huidige Stadionwijk. Het
oude Stadion werd daartoe gesloopt. De
nieuwe wijk is gebouwd naar ontwerp van
de toenmalige stadsarchitect A.R. Hulshoff.
Deze is zeer vindingrijk te werk gegaan en
heeft daarbij de kans aangegrepen om het
Olympisch Stadion met het bijbehorende
plein alsnog tot culminatiepunt van een ste
delijk ensemble te maken. De wijk wordt aan
de oost- en westzijde afgesloten door twee
pleinen: het Van Tuyll van Serooskerkenplein en het Stadionplein. Tussen deze plein
loopt de Van Tuyll van Serooskerkenweg,
de hoofdas, maar tevens een rijk gescha

keerde reeks stedelijke ruimten. Deze oostwest-as wordt op drie plaatsen gekruist
door noord-zuid-assen: van oost naar west
de Achillestraat, de Agamemnonstraat en
Jasonstraat. Het Van Tuyllplein, dat aan de
westzijde wordt afgesloten door twee pij
lers met ruiterstandbeelden en twee vrij lage
gebouwen die een smalle doorgang vrijla
ten, komt uit op de kruising van de Van
Tuyllweg en de Achillesstraat, een kruising
die, doordat de genoemde lage gebouwen
ten opzichte van de aangrenzende bebou
wing iets terugwijken, enigszins het karak
ter van een plein heeft. De Van Tuyllweg
gaat vervolgens verder met een vrij kort
stuk en gaat dan over in een breder en veel
langer gedeelte. Dan verbreedt zij zich nog
maals tot een ruimte van ongeveer dezelfde
omvang als het Van Tuyllplein, om ten
slotte uit te waaieren in het Stadionplein.
Dit wordt aan de westzijde afgesloten door
het Stadion, met zijn twee begeleidende
Citroën-gebouwen, op de plaats waar Jan
Wils, oorspronkelijk ook twee gebouwen
had geconcipieerd. Nu valt op dat ook aan de
oostzijde van de Stadionbuurt twee entreegebouwen staan (bij het Van Tuyllplein)
die dus hun equivalent hebben in de twee
entreegebouwen bij het Stadion. Het voor
plein van het Stadion en het Van Tuyllplein
zijn daarmee in zekere zin eikaars spiegel
beeld. Dat dit werkelijk de bedoeling was,

Stadiongebouw, Stadionplein en Stadion
buurt zijn dus onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Men zou een belangwekkend
stedelijk ensemble ten zeerste schaden door
een belangrijke component ervan, het Sta
dionplein, te bebouwen en het zogenaamd
te vervangen door een nieuw plein dat elke
stedenbouwkundige samenhang en logica
mist. Toch is dit wat de meerderheid in
de stadsdeelraad thans wenst. Ik vond ooit
een zeventiende-eeuwse uitspraak die hier
wel zeer toepasselijk is: 'Wat baet het bril
aenbien als men dogh niet wil zien'.
De Citroëngebouwen aan het Stadion
plein zijn van wezenlijk belang voor de ste
delijke situatie ter plekke, maar zij zijn ook
om zich zelfs wille van grote betekenis.
Evenals het Stadion, zijn de beide Cit
roën-gebouwen ontworpen door Jan Wils
(1891-1972). Het is heel bijzonder dat men
zo dicht bij elkaar drie gebouwen kan zien
van één en dezelfde architect die evenzoveel
ontwikkelingsstadia in zijn oeuvre vertegen
woordigen.
Jan Wils kreeg zijn bouwkundige oplei
ding grotendeels in de praktijk. Van beslis
sende invloed voor zijn loopbaan was de
tijd die hij als tekenaar doorbracht op het
bureau van H.P. Berlage. In 1917 sloot hij
zich aan bij de door Theo van Doesburg
geïnitieerde Stijl-beweging, waar hij zich in
1919 weer van losmaakte. Zoals veel Neder
landse architecten van zijn generatie kwam
hij diep onder de indruk van het werk
van de beroemde Amerikaanse architect
Frank Lloyd Wright (1867-1959). In zijn
vroege werk is deze invloed duidelijk te zien,
onder andere in het Olympisch Stadion uit
1927-z 28. Daarna laat Wils de Wrighteaanse
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vormgeving geleidelijk aan los en komt hij
tot een veel strakkere, maar wel expressieve
architectuurtaal, die verwant is aan het werk
van Willem Dudok (1884-1974).
Het eerste Citroën-gebouw uit 1931 is een
goed voorbeeld van deze werkwijze. Dit
gebouw werd 1972 van de grond af ver
nieuwd, in hoofdzaak volgens het oorspron
kelijke ontwerp, waarbij men zich helaas een
toch een aantal storende afwijkingen van
het oorspronkelijke ontwerp heeft veroor
loofd, waardoor het pand aan uitdrukkings
kracht heeft ingeboet. Niettemin kan het
gebouw nog een goede indruk geven van
de intenties van Wils, die zeker beter zullen
spreken wanneer men nog eens zal beslui
ten om de lelijke witte verflaag te verwij
deren, die in 1988 werd aangebracht omdat
de toenmalige huisstijl van Citroën dit ver
eiste.
Het gebouw, dat is geconstrueerd op
een ijzeren skelet, bestaat uit drie duidelijk
verschillende onderdelen: drie blokvormige
volumes. Beeldbepalend is het rechthoekige
blok aan het voorplein van het Stadion, dat
ook het hoogste is. Dit was voor de kanto
ren bedoeld. De parterre is opengewerkt, de
bouwstructuur wordt door een aantal ronde
pijlers tot uitdrukking gebracht. De bak
stenen wand daarboven wordt geleed door
twee venster reeksen. Oorspronkelijk beza
ten deze een zeer geraffineerde ritmiek: uit
gangspunt van de compositie waren vier
rechthoekige ramen met stalen ruiten, de
ramen links daarvan waren iets lager terwijl
rechts smalle vensterstroken waren aange
bracht, waarvan de bovenlijsten samenvie
len met die van de vier eerder genoemde
ramen. Bij de herbouw in 1972 werden de
vensters met hun subtiele verhoudingen
tot twee uniforme raamreeksen 'genormali
seerd', waardoor de gevel sterk aan expres
sie heeft ingeboet.
Achter dit blok ligt een lager gedeelte,
bestemd voor de showroom. Het springt iets

11

12

Cuypersbulletin

2002 — 1

Amsterdam, Zuidelijke Citroëngebouw. Foto auteur 2000

uit en bevat twee raamreeksen die gelukkig
niet al te zeer zijn gewijzigd. De overgang
tussen deze gedeelten wordt aangeduid door
een halfronde erker met opengewerkt bene
dengedeelte en verder een tamelijk gesloten
wandopbouw. Het derde gedeelte van het
gebouw, dat de werkplaatsen bevatte, is weer
lager en springt sterker uit. Tussen de open
gewerkte parterre en de beglaasde verdie
ping is een brede strook gesloten metselwerk
aangebracht, terwijl het rechter deel van de
etage geheel gesloten is. De overgang tussen
het tweede en derde gedeelte wordt op sub
tiele wijze bewerkstelligd door een recht
hoekige glazen uitbouw. De hoekpartij van
het derde gedeelte werd vroeger fraai geac
centueerd door een slanke schoorsteen, die
helaas bij de herbouw achterwege is gelaten.
Het gebouw is dus opgebouwd uit een reeks
zorgvuldig gecomponeerde volumes en uit
een afwisseling van gesloten en open vlak
ken. Een bijzondere werking gaat uit van
het transparante volume op de overgang van
het tweede naar het derde gedeelte.
In de tijd dat dit gebouw tot stand
kwam, verbreedde zich ook de aanhang van
de stroming die toen wel als de 'nieuwe

zakelijkheid' werd aangeduid. Wils sloot
zich daarbij niet aan. Zijn gebouw uit 1931
was zeker zakelijk, maar tegelijkertijd ook
zeer expressief. De functies van het gebouw
waren beslissend voor de algemene opzet,
maar de eisen van een zorgvuldige composi
tie hebben de vormgeving bepaald.
Om het in 1959 ontworpen en in
1962 voltooide noordelijke Citroëngebouw
te kunnen beoordelen is het goed om de ont
wikkeling die het werk van Jan Wils sinds
het eerste Citroën-gebouw heeft doorge
maakt, kort te schetsen. Eén van zijn belang
rijkste vooroorlogse werken was het kantoor
voor de o l v e h in Den Haag (i93O-'3i), dat
helaas is gesloopt. Het viel op door een
zeker dualisme: de representatief bedoelde
ingangspartij omvatte een reeks zorgvul
dig gecomponeerde bouwvolumes van ver
schillende hoogten, terwijl de eigenlijke
kantoorvleugels bestonden uit eenvoudige
rechthoekige blokken met uniforme onon
derbroken vensterreeksen. In later werk uit
de jaren dertig versterkt zich deze tendens.
Deze werkwijze bracht Wils dicht in de
buurt van het nieuwe bouwen, eertijds ook
wel aangeduid als 'nieuwe zakelijkheid'. Het
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Amsterdam, Noordelijk Citroëngebouw. Foto auteur 2000
is dan ook niet vreemd dat hij in zijn werk
van na de Tweede Wereldoorlog de vormen
taal van het nieuwe bouwen tot de zijne
maakte. Een van zijn belangrijkste gebou
wen in die trant is het noordelijke Cit
roën-gebouw, waarbij hij samenwerkte met
M.J.B. Meijsen, die van 1959-1968 aan het
bureau van Wils was verbonden. Te noemen
is verder nog het gebouw van de Kamer van
Koophandel in Den Haag (i96o-'64), even
eens gebouwd in samenwerking met Meij
sen. Het ontwerp voor het Citroëngebouw
dateert uit 1959; de bouw vond plaats van
1960 tot 1962. Alvorens nader in te gaan op
het gebouw zelf, moet erop worden gewezen
dat ook hier de uniformerende witkwast zijn
doodse werk heeft gedaan. Oorspronkelijk
vertoonde het gebouw een tamelijk afwis
selend materiaalgebruik. Door de witte tint
heeft het gebouw sterk aan expressie inge
boet, wat waarschijnlijk mede verklaart dat
nog steeds zo veel mensen de waarde ervan
niet kunnen inzien. De wanden waren oor
spronkelijk vervaardigd van in het zicht
gelaten beton, de pijlers op de begane grond
en de opbouw op het dak waren uitgevoerd
in een donkerder materiaal.

De begane grond en de twee verdiepin
gen worden grotendeels in beslag genomen
door autowerkplaatsen, die door middel van
hellingbanen met elkaar zijn verbonden. De
opbouw rechts boven bevat de kantine.
Het gebouw is geconstrueerd als een
zelfdragende betonskeletbouw, waar de
wanden als het ware omheen zijn gedra
peerd. Door de vensters kan met de betonnen
kolommen die de draagconstructie vormen,
goed zien. Wils heeft de mogelijkheden die
deze manier van bouwen biedt, ten volle
benut. Zo kunnen de vensterstroken zonder
onderbreking letterlijk de hoek omgaan. De
wanden hebben immers vrijwel niets te
dragen.
Op het eerste gezicht lijkt er tussen
dit gebouw en zijn oudere buurman aan
de overzijde een wereld van verschil te
bestaan. Daar een rijk gelede opbouw, hier
een strakke blokvorm, slechts door enkele
opbouwen verlevendigd. Daar een zeer geva
rieerde vensteropbouw, hier uniforme raamstroken. Bij nadere beschouwing zal echter
blijken dat het jongere gebouw toch een
gevarieerdere opbouw vertoont dan op het
eerste gezicht lijkt en dat er doelbewust aan
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het oudere gebouw is gerefereerd.
Op de rechter hoek is het gebouw zeer
gesloten: op de parterre een beeldhouw
werk van Bram Roth en daarboven gesloten
wandvlakken, die slechts door smalle vensterstroken worden doorbroken. Ongeveer
in het midden van de zijgevel verbreden
zich de raampartijen. De gevel aan de straat
zijde vertoont een ander beeld. De parterre
bestaat hier uit kantoorruimtes en derge
lijke, die door hoge tussen - oorspronkelijk
donkere - pijlers geplaatste ramen hun
licht ontvangen. Deze zone werkte enigszins
immaterieel, wat nog sterker wordt op de
linker hoek, waar de parterre bij de hoofd
ingang geheel open is. Het bovengedeelte
van de gevel werkt met zijn brede raamstroken tussen smalle muurbanen massie
ver dan de onderbouw. Deze ontwikkeling
naar meer massa culmineerde in de donkere
zwaar omlijste kantineopbouw, rechts op het
dak, die thans helaas wit is geverfd. Het
contrast tussen een wat immateriële onder
bouw en een steviger bovenbouw vindt men
terug in de gevel van het eerste gebouw aan
het voorplein van het Stadion.
De hoekpartij verdient nog de aandacht.
Zij wordt door een aantal kunstgrepen ver
zelfstandigd. In de eerste plaats door de open
onderbouw en in de tweede plaats doordat
haar vensters door een brede wandstrook
van de overige ramen worden gescheiden.
Opmerkelijk is het contrast tussen open en
gesloten partijen aan de kant van het voor
plein van het Stadion. Bij de open hoekpar
tij sluit namelijk een gesloten bakstenen,
thans helaas witgeverfde, wand aan, vrijwel
dezelfde oplossing als bij de straatgevel van
het zuidelijke gebouw. Een aardig detail is
nog dat de bovenste raamstrook van de
hoekpartij aan de linkerzijde halverwege
enigszins is verlaagd, iets dat op de noord
west hoek ook te zien is. Iets vergelijkbaars
was oorspronkelijk ook te zien in het zuide
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lijke Citroën-gebouw en wel in de gevel aan
het voorplein.
Het gebouw draagt een zeer transpa
rant karakter - zo kan met op verschillende
plaatsen de hellingbanen van buiten zien -,
maar bezit ook een uitgesproken plastische
werking door de verschillende volumes en
materialen.
Jan Wils is zeker één van de voornaamste
Nederlandse architecten van de twintigste
eeuw. Men vindt aan het Stadionplein drie
belangrijke werken van zijn hand bijeen.
Het Stadion is thans als rijksmomument
beschermd. Het zuidelijk Citroëngebouw is
in zijn huidige vorm een niet geheel exacte
replica van het origineel, die door verwijde
ring van de lelijke witte verflaag tot een gro
tere expressiviteit zal kunnen geraken. Het
noordelijk Citroëngebouw wordt nog steeds
in zijn voortbestaan bedreigd. Het behoort
tot Wils' belangrijkste werken uit de periode
na de Tweede Wereldoorlog. Het laat zien
dat hij op een geraffineerde manier de vor
mentaal van het 'nieuwe bouwen' wist toe
te passen. Invloeden van het Bauhaus, maar
ook van het werk van Le Corbusier zijn aan
wijsbaar, maar het is een uitgesproken zelf
standig werk. Een belangrijk werk uit zijn
vooroorlogse periode, het OLVEH-gebouw
in Den Haag, is door een combinatie van
onverstand en onverschilligheid onder de
slopershamer gevallen. Met dit belangrijke
naoorlogse werk in Amsterdam mag dit niet
gebeuren. Het gebouw heeft een betekenis
die een aanwijzing tot rijksmonument zeker
zou rechtvaardigen. De enige reden dat het
thans voor rijksbescherming niet in aanmer
king komt, is de leeftijd van het gebouw: het
is immers nog geen vijftig jaar oud. Daarom
heeft het Cuypersgenootschap met de groot
ste nadruk een bescherming als gemeente
lijk monument willen bepleiten.
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Belangrijke Haagse wederopbouwkerken bedreigd*
— Aijen Looyenga

Na de Tweede Wereldoorlog breide Den
Haag zich aan de zuidwestzijde sterk uit.
Daar ontstonden de wijken Moerwijk, Mor
genstond, Beresteijn en Bouwlust. Hand in
hand met de stedelijke ontwikkeling ging
de bouw van kerkelijke centra, verscheidene
van deze kerken hebben grote architectoni
sche en stedenbouwkundige kwaliteiten. Het
is van het grootste belang dat daarmee bij een
eventuele sanering van de kerkelijke capa
citeit rekening wordt gehouden. Er bestaan
thans plannen om de in dit stadsgedeelte
aanwezige vier RK kerken aan de eredienst
te onttrekken en op het voorplein van de
kerk in Morgenstond (St. Antonius en Lodewijk) die dan gesloopt zou worden, een
nieuwe kerk te bouwen. Alle vier kerken
hebben kwaliteiten, die hoe verschillend
ook, het rechtvaardigen om er met de groot
ste zorgvuldigheid mee om te gaan. De hui
dige plannen geven dan ook aanleiding tot
grote zorg. In dit artikel zullen de twee
oudste kerken, beide van zeer grote bete
kenis, worden beschreven. De twee andere
kerken, de Pius X op de hoek van Hengelolaan en Zonneoord, uit 1960 door
Thomas Nix en de O.L. Vrouwe van Altijd
Durende Bijstand aan de Drapeniersgaarde,
uit 1963 door Thunissen en Van Kranen
donk, zullen in een iets later stadium aan de
orde komen. Het Cuypersgenootschap heeft
reeds actie ondernomen en bij alle betrokke
nen de aandacht gevraagd voor de waarden
die hier in het geding zijn.

A. De kerk van O.L. Vrouwe van het
Allerheiligst Sacrament, Moerwijk
Deze kerk, gelegen aan de Grovestinsstraat,
is de eerste RK kerk in de naoorlogse stads
uitbreiding aan de zuidwestzijde van Den
Haag. De plannen dateren reeds uit 1951, de
bouw kwam tot stand in 1953-54-

De kerk is het werk van de architect Johannes
Antonius (Jan) van der Laan (1896-1966).
Deze was zoon van de architect Leonard
van der Laan (1864-1942). Diens beide
jongere zonen Hans (1904-1991) en Nico
(1908-1986) waren eveneens architect. Hans,
die intrad bij de Benedictijnen, zou als Dom
Van der Laan grote bekendheid krijgen als
architectuurtheoreticus en als bouwmeester
van de Abdijkerk in Vaals. Tezamen met
Nico organiseerde hij vanaf de late veerti
ger jaren cursussen over kerkelijke kunst en
architectuur in 's-Hertogenbosch. De groep
architecten die op basis van de beginselen die
hier werden geformuleerd te werk gingen
staan bekend als de 'Bossche School'.
Jan van der Laan kreeg zijn opleiding in
Delft en werd na zijn afstuderen als partner
in het bureau van zijn vader opgenomen. Na
diens overlijden zette hij het bureau voort.
Na de oorlog associeerde hij zich met J.B.
Hermans, Th. van Eerden en J. Kirch. Hij
ontwierp stedenbouwkundige plannen voor
Arnhem en Eindhoven. Van zijn niet-kerkelijke werken kunnen worden genoemd de
medische faculteit te Nijmegen en het raad
huis te Eindhoven.
Jan van der Laan was niet direct bij de
Bossche cursus betrokken, maar werkte wel
volgens de beginselen die daar werden gedo
ceerd. Uitgangspunt waren de principes die
ten grondslag lagen aan het oudste chris
telijke kerkgebouw, vroeg-christelijke basi
liek. Dit leidde tot de leer van het plastische
getal.

* De beschrijvingen van beide kerken zijn,
afgezien van enige ondergeschikte redactio
nele wijzigingen, gelijk aan de waardestel
lingen die het Cuypersgenootschap aan de
gemeente Den Haag, het bisdom Rotterdam
en andere betrokkenen heeft voorgelegd.
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Den Haag, O.L. Vrouwe van
het Allerheiligst Sacrament,
absis. Foto auteur 2002

Den Haag, O.L. Vrouwe van het Allerheiligst Sacrament, voorgevel. Foto auteur 2002

Jan van der Laan had reeds bij de teza
men met zijn vader gerealiseerde Goede
Herderkerk te Wassenaar (1929-1931) zich
op de vroeg-Christelijke kerkbouw geba
seerd. Na de Tweede Oorlog zou hij zou hij,
mede op grond van de Bossche beginselen,
in die lijn voortgaan, waarbij hij zich overi
gens steeds verder van de vormgeving van
de vroeg-christelijke kerken zou verwijde
ren en zich tot de beginselen zou beperken.
Zijn eerste naoorlogse kerk is de kerk van
Maria ter Zee te Noordwijk aan Zee uit
1951, een tamelijk bescheiden gebouw. Zijn
eerste monumentale kerk uit die tijd is de
hier besproken O.L. Vrouwe van het Aller
heiligst Sacrament.
De voorgevel wordt beheerst door een
brede narthex, waarboven de middenschipsgevel even uitsteekt. Deze is voorzin van iets
verghoogde en verbrede hoekpartijen en in
het midden een klokkentorentje. Verder ziet
men een monumentale driedelige ingang
welker ordonnantie zich in de drie muraal-

bogen ter weerszijden voortzet. De decoratie
is sober en bestaat onder meer uit meandermotieven. De zijwanden worden geleed door
muraalbogen en zijn verder sober behan
deld. De oostgevel van het middenschip rijst
burchtachtig omhoog met uitsekende hoek
partijen; zij wordt gedecoreerd door en brede
meanderlijst. De oostgevels van de zijbeu
ken bevatten ook menaderlijsten, maar deze
zijn smaller en lager geplaatst dan bij de
absis.
Dominerende factor in het dun bepleis
terde interieur is het brede middenschip. De
zijbeuken, die door ronde scheibogen van
het middenschip worden gescheiden hebben
overigens ook een forse breedte. De afwer
king is zeer sober. De scheibogen zijn onge
profileerd; zij springen ten opzichte van het
omringende metselwerk iets in. De westwand is nagenoeg onversierd. De ramen in
het middenschip zijn rechthoekig, die in de
zijbeuken eveneens, maar zij zijn gevat in
rondbogige nissen. Middenschip en zijbeu-

ken worden overdekt door cassetten-zolderingen. Aan de oostzijde van het schip is
over de volle breedte een podium aange
bracht, waarbij een smalle absis aansluit
voor het hoogaltaar, hier nog uitgevoerd met
een neoclassicistisch aandoend retabel. Aan
de rechterzijde van het podium is het orgel
geplaatst. De hier gekozen opzet preludeert
op latere oplossingen waarin alle liturgische
functies op één podium zouden worden aan
gebracht.

Aandacht verdient nog de zuilen-pijlerordonnantie van het schip. De eerste
traveeën van de zijbeuken herbergen neven
ruimtes. Aan de middenschipszijde bevindt
zich daar een blinde wand. Vandaar ont
springt een rondboog die bij de volgende
travee op een ronde zuil met zwaar taps
kapiteel wordt opgevangen. Er volgen nog
twee van dergelijke zuilen. Waar het podium
begint is alleen een pijler te zien, terwijl de
laatste boog, tussen middenkoor en neven-
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Den Haag, O.L. Vrouwe van het Allerheiligst Sacrament, interieur naar het priesterkoor. Foto
auteur 1994

ruimten, weer in de muur verdwijnt. Een
fraaie, subtiel werkende opzet.

Betekenis
In de tamelijk eenvormige bebouwing ter
plekke vormt de monumentale uit spre
kende rode baksteen opgetrokken kerk een
belangrijk accent. Verdwijning ervan zou de
buurt ernstig verarmen.
Jan van der Laan was een van de belang
rijkste architecten van de zogeheten Bossche
School, al behoorde hij niet tot de kern
groep. Zijn kerken laten zien welke ten
denties in de RK kerkbouw in Nederland
werkzaam waren. De O.L. van het Sacra
ment is een basiliek met een uitgesproken
lengterichting. Zijn tweede Haagse kerk,
de O.L. Vrouw van Goede Raad (1955),
heeft een bijna vierkante plattegrond en
daarmee een sterker centraliserend karakter.
De vormgeving van dit gebouw is verwant
aan die van de O.L. Vrouw van het Sacra

ment. Zijn volgende kerk, de Pius X kerk te
Amsterdam (1960), heeft ook een bijna vier
kante plattegrond, maar daarin is de vroeg
christelijke geïnspireerde vormgeving van
de oudere kerken losgelaten. Nog verder op
deze weg ging Van der Laan in zijn kerken te
Wassenaar, St. Jozef (1962) en Vlaardingen,
St. Johannes (1965).
Het kerkelijk werk van Jan van der
Laan is, voor zover bekend, tot dusverre gro
tendeels bewaard gebleven, zodat men een
vrij volledig overzicht van zijn ontwikkeling
kan krijgen. De O.L. Vrouw van het Allerh.
Sacrament is in zijn oeuvre een vroeg werk
van grote betekenis. Zij is ook een belangrijk
vroeg voorbeeld van een Bossche Schoolkerk. Wanneer dit gebouw onverhoopt zou
worden gesloopt, dan zou daarmee een
belangrijke schakel in het werk van Jan
van der Laan en de kerkelijke architectuur
van Nederland te gronde gaan. Een bescher
ming als monument is dan ook dringend
gewenst.

Den Haag, St. Antonius en Lodewijk, uit het noorden. Foto collectie auteur ca. 1970

B. De kerk van de H.H. Antonius en Lodewijk aan de Leyweg in
Morgenstond
Totstandkoming
Het patronaat van deze kerk is ontleend aan
dat van de voormalige Boskantkerk aan de
Prinsessegracht, een kerk die terugging op
een Franciscanerstatie en ook later door de
Franciscanen werd bediend. Deze kerk werd
in 1945 door een bombardement verwoest
en niet herbouwd. Er kwam een noodkerk
aan de Fluwelen Burgwal die in 1983 werd
vervangen door de huidige St. Antoniuskerk.
De Franciscanen vestigden zich in 1953
in de nieuwe stadswijk Morgenstond om
daar een nieuwe parochie op te richten. Het
patronaat van de oude Boskantkerk namen
zij mee.
De geschiedenis van de totstandkoming

van de nieuwe Antonius en Lodewijk-kerk is
tot dusverre niet uitvoerig onderzocht, van
daar dat er verschillende zaken niet geheel
duidelijk zijn. Bouwpastoor was Pater E.
Pompen o f m . Als architect staat te boek ir. W.
Wouters uit Wassenaar, die werd bijgestaan
door prof.ir. J. Peutz uit Heerlen. Artistiek
adviseur was Jos. Stassen, docent kunstge
schiedenis aan het Seminarie te Rolduc.
Het ontwerp gaat echter in zijn hoofdopzet
terug op de Duitse architect Dominikus
Böhm (1880-1955), ®én van de belangrijk
ste kerkenbouwers van zijn tijd. Dit blijkt
onder meer uit lijst van diens oeuvre waarin
een kerkontwerp voor Den Haag wordt
genoemd dat alleen op deze kerk betrekking
kan hebben. Verder is er een brief van Pater
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Pompen van 16 maart 1955 aan J.P. Bak,
secretaris van het kerkbestuur, waarin hij
vermeldt dat tot dan toe acht besprekingen
over de kerkplannen hebben plaats gevon
den in Keulen waaraan, behalve hij zelf,
ook prof. Böhm, diens zoon Gottfried, Stassen en Wouters hadden deelgenomen. Waar
schijnlijk heeft men zo kort na de Tweede
Wereldoorlog er niet te veel ruchtbaarheid
aan willen geven dat het ontwerp voor de
nieuwe kerk van een Duitse bouwmeester
afkomstig was en het daarom door een rela
tief onbekende Nederlandse architect laten
uitwerken. Peutz wordt niet als deelnemer
aan de Keulse gesprekken vermeld; wellicht
was hij voornamelijk als technisch adviseur
bij het project betrokken.
In elk geval mag met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid worden aan
genomen dat het basisconcept van het ont
werp, de ovale plattegrond, van Dominikus
Böhm afkomstig is.
De bouw van de kerk werd begonnen in
november 1956, de eerste steen werd gelegd
op 6 juli 1957, terwijl de kerk op 13 novem
ber 1958 werd geconsacreerd.

Beschrijving
Het kerkcomplex bestaat uit drie delen: de
pastorie aan de noordwestzijde, de eigenlijke
kerk en de open betonnen klokkenstoel aan
de zuidwestzijde, die door een gang met de
kerk wordt verbonden. Deze gang sluit aan
bij de zuiderzijbeuk.
De hoofdruimte van de kerk heeft de
plattegrond van een ellips, waaraan aan beide
lange zijden zijbeuken zijn toegevoegd, die
het ovaal rechthoekig omvatten. Aan oost
en westzijde ligt het ovale gedeelte vrij.
De zijbeukswanden zijn gesloten, de hoofd
ruimte wordt aan beide lange zijden verlicht
door een zeer breed, door stijlen in smalle
rechthoeken onderverdeeld raam. Het mid
denschip wordt overdekt door een flauw
hellend dak, waarop aan de oostzijde een
bescheiden dakruiter is geplaatst.
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De ingang bevindt zich aan de westzijde
van de kerk; de deur is tamelijk bescheiden.
Erboven bevindt zich beeldhouwwerk van de
beeldhouwer Jaques van Rhijn uit Amster
dam. Men ziet een Christusfiguur, omringd
door voorstellingen uit de geschiedenis der
Franciscaner orde, die tevens zijn bedoeld als
uitbeeldingen van de acht zaligsprekingen.
De inwendige ruimte wordt volledig
beheerst door het ovale middenschip. Dit
wordt overdekt door een eenvoudig vlak
gestucadoord plafond. In de ruimtelijke bele
ving hebben de zijbeuken slechts een geringe
betekenis. Zij worden van het middenschip
gescheiden door vierkante pijlers die een
brede rechte lijst dragen. De beide liturgi
sche hoofdmomenten, het doopvont en het
altaai; zijn mede bepalende geweest voor
het ruimtelijk concept: het doopvont bevindt
zich aan de ingangszijde, onder de orgelgaanderij, in de nabijheid van één van de
twee brandpunten van de ellips, het op een
verhoogd podium geplaatste altaar aan de
andere zijde.
Het interieur is sober en monumentaal;
het heeft een grote dynamische kracht. Wie
binnenkomt wordt door de werking van de
gebogen muren met hun strakke venstergeleding in de richting van het altaar getrok
ken. Het is een interieur met vaart, het
rustpunt is het altaar.
Het imposante karakter van het inte
rieur wordt nog versterkt door de twee
reusachtige gebrandschilderde ramen. Zij
zijn het werk van de glazenier Eugène
Laudy (1921-1995), die algemeen als één der
belangrijkste glasschilders van de jaren vijf
tig en zestig wordt beschouwd. Deze ramen
zijn de grootste glas-in-lood ramen ooit in
Nederland gemaakt. Het zuidelijke venster
(1958) is het oudste, het stelt de lofprijzing
van de jongelingen in de vuuroven vooi; het
iets jongere raam aan de noordzijde (1960)
is aan Maria gewijd. Deze beide monumen
tale kunstwerken zijn van internationaal
belang.
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Den Haag, St. Antonius en Lodewijk, interieur naar het hoogaltaar. Foto collectie auteur ca. 1970

Laudy ontwierp ook het mozaiek in de
absis, met een voorstelling van de levens
boom.
Het orgel uit 1964 van de Firma Ver
meulen uit Alkmaar, met een speciaal voor
deze ruimte ontworpen front, is een goed
voorbeeld van de orgelbouw die in deze tijd
in de RK kerk gebruikelijk was.

Betekenis
De kerk vormt een belangrijk stedelijk accent
tussen de bebouwing aan de Leyweg. De
klokkentoren is van grotere afstand zicht
baar, terwijl de ovale vorm de rechthoekige
bebouwing in de omgeving een treffende
tegenbeweging geeft.
Ofschoon de stedebouwkundige aspec
ten bij een waardebepaling van deze kerk
zeker van belang moeten worden geacht,
zijn het toch in de eerste plaats de intrin

sieke kwaliteiten van de kerk die haar bete
kenis uitmaken. In de jaren vijftig werd
in de RK kerkbouw in Nederland veelvul
dig met de centraalbouw geëxperimenteerd,
onder andere door de architect F.J. Peutz, die
ook bij de bouw van de Antonius en Lode
wijk was betrokken. Daarbij betrof het steeds
koepelkerken. Met een ovale plattegrond had
men minder ervaring. In Duitsland was het
ovaal al eerder als kerkplattegrond beproefd,
zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog.
De Haagse kerk is één van de weinige kerken
in Nederland waar deze plattegrond-oplossing werd toegepast.
Het gebouw trok na voltooiing sterk
de aandacht. Een kritische, maar in hoofd
lijnen lovende bespreking van de architect
A.W.P. Thunissen verscheen in 1959 in het
Katholiek Bouwblad. Het omstreeks 1960
verschenen boek van A.J.J. van Rooy, Neder-
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landse kerkbouw op een keerpunt heeft een
interieurfoto van de Antonius en Lodewijk
op het omslag staan. Van Rooyen schrijft
onder andere: 'Een hooggeplaatst presby
terium met altaar vormt de beëindiging
van de bijna dwingende interieurvorm, met
zijn suggestieve werking. Het gebouw is als
een dier onverwachte creaties waarmee de
kunsthistorie bijna elke periode de geleer
den overrompelt.'
De St. Antonius en Lodewijkkerkis door
haar ruimtelijk concept en haar ongeëve
naarde beglazing één van de belangrijkste
kerkgebouwen van zijn tijd. Dat men thans
in alle ernst overweegt dit monumentale
ensemble aan de vernietiging prijs te geven,
is werkelijk onbegrijpelijk. Het gebouw is
helaas te jong om voor bescherming als
rijksmonument in aanmerking te komen,
maar het zou deze status zonder enige twij
fel verdienen.
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Acties
— Leo Dubbelaar

Hierbij geef ik de huidige (7 april 2002)
stand van zaken weer met betrekking tot
enkele acties waar het Cuypersgenootschap
mee bezig is. Opvallend hier dat voor enkele
langlopende gevallen onlangs enkele belang
rijke besluiten omtrent hun voortbestaan
zijn genomen. Een volledig overzicht van de
acties zal worden meegenomen in het nog te
publiceren jaarverslag over 2001.

Bloemendaal - Gemeentelijke monu
mentenlijst
In 1999 en 2000 heeft het bestuur van het
Cuypersgenootschap aan het gemeentebe
stuur een verzoek gericht tot uitbreiding
van de gemeentelijke monumentenlijst met
ongeveer 400 objecten. De meeste hiervan
zijn villa's of grote landhuizen waarmee de
gemeente rijkelijk is bezaaid. Na het m s p project waarbij een groot aantal gemeen
telijke monumenten is gepromoveerd tot
rijksmonument, is het aantal monumenten
op de gemeentelijke monumentenlijst gere
duceerd tot 3.
B&W van Bloemendaal was ook achter
gekomen dat de gemeentelijke lijst geactu
aliseerd en uitgebreid dient te worden. Zij
hebben opdracht gegeven aan het Bureau
Mattie & De Moor om een voordracht te
doen voor uitbreiding van de lijst. Hierin
worden de voorstellen van het Cuypersge
nootschap meegenomen.
Uiteindelijk hebben B&W besloten
slechts 50 objecten (inclusief de 3 bestaande
gemeentelijke monumenten) aan te wijzen
tot gemeentelijk monument. Wel wil de
gemeente 80 objecten voordragen voor
plaatsing op de rijkslijst aangezien het m s p
voor Bloemendaal (en nog meer gemeen
ten) mager en onvolledig is afgekomen. De
gemeente gaat daarover in onderhandeling
met de RdMz. Wellicht worden ook deze
objecten in de procedure tijdelijk toegevoegd

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

op de gemeentelijke lijst aangezien RdMz
moeilijk doet over objecten die niet via het
m s p worden voorgedragen.
Het bestuur van het Cuypersgenoot
schap heeft in februari 2002 zienswijze bij de
gemeente ingediend dat veel te weinig objec
ten op de gemeentelijke lijst zijn voorge
dragen. De gemeente Rheden, een gemeente
met een historische en sociologische ont
wikkeling die vergelijkbaar is met die van
Bloemendaal heeft bijvoorbeeld aanzienlijk
meer objecten geplaatst op de gemeentelijke
lijst.
Op de lijst van 50 potentiële gemeente
lijke monumenten (waaronder 3 bestaande)
staan maar liefst 2 objecten die al tot rijks
monument zijn verklaard. Ook vergeten ze
nog een aantal provinciale monumenten
voor te dragen tot rijksmonument. Kortom
slordigheid ten troef. Men heeft het Cuy
persgenootschap niet in de selectie betrok
ken.

Bloemendaal - complex Provinciaal
Ziekenhuis Meerenberg
In het Cuypersbulletin van april 2001 heb
ik uitvoerig mededeling gedaan over het
complex Meerenberg. Inmiddels hebben de
besturen van de Stichting Ons Bloemendaal,
Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg,
Stichting Santpoort, de Provinciale Com
missie Noord-Holland van de Bond Heem
schut en het Cuypersgenootschap in april
2001 bij de staatssecretaris van ocw een
verzoek gedaan om complexonderdelen van
Meerenberg te plaatsen op de rijksmonu
mentenlijst. De complexonderdelen betref
fen het gehele carrévormige hoofdgebouw
met schoorsteen en drie waterpompen op de
binnenplaats alsmede voor het oude zuster
huis en mortuarium.
In december 2001 heeft de gemeente
raad van Bloemendaal positief geadviseerd
om het complex te plaatsen op de rijkslijst
met uitzondering van het oude zusterhuis.
Voor dit zusterhuis werd vorig jaar een
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sloopvergunning afgegeven. In het te ont
wikkelen nieuwe bestemmingsplan gaat de
gemeente uit van sloop omdat het niet past
in het ensemble. Het Cuypersgenootschap
denkt er ander over.

Bloemendaal - Stoops Bad
In het begin van de jaren '90 heeft het'Cuy
persgenootschap met succes er voor gezorgd
dat het voormalige zwembadcomplex uit
1916-1921 van Ed. Cuypers op de rijksmo
numentenlijst werd geplaatst. Helaas verviel
het complex door leegstand en besluiten
loosheid van gemeente en eigenaren. Om
toch het gebouw te redden van algehele
ondergang werd uiteindelijk besloten om
het interieur van het bad vol te bouwen
met woonappartementen. Het belangwek
kende interieur (zwembad, badhokjes, gale
rijen en witgepleisterd tongewelf) dat nog
uit de bouwtijd dateerde werd een prooi van
de sloper. Gelukkig kon het exterieur met
bijgebouwen, dienstwoning en houten fiet
senstalling behouden blijven. In het voor
jaar van 2002 zijn de appartementen in het
Stoops Bad opgeleverd. Beter een half ei dan
een lege dop.

Bussum - Sint Vituskerk
Het spreekwoord 'Beter een half ei dan een
lege dop' is eigenlijk ook van toepassing
op de Sint Vituskerk. In de door jarenlange
leegstand en brand vervallen kerk werd
vorig jaar door een projectontwikkelaar met
instemming van de gemeente Bussum het
plan gelanceerd om het gehele interieur van
de kerk vol te bouwen met appartementen
waarbij het ruimteaspect alsmede de zeld
zame zangerstribune in het priesterkoor en
de gebrandschilderde glazen verloren gaan.
Bovendien worden grote vierkante ramen
ingehakt in de zijbeuken voor de lichttoe
voer. De gemeente Bussum acht eerdere
plannen tot herbestemming financieel niet
haalbaar. In het Cuypersbulletin van april
2001 hebben wij er melding van gemaakt.
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Een laatste blik in het
reeds ontgraven interi
eur van de St.-Vituskerk
te Bussum, alvorens het
zal worden vernietigd
voor de inbouw van
appartementen. De in de
muren gezaagde gaten
zijn reeds zichtbaar.
(Foto Ton Kastermans,
Gooi- en Eemlander, 13
april 2002)
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nootschap in september 1994.
Eind 2001 werd de kerk echter
beschermd tijdens de reguliere MSP-procedure. Daarmee is wat ons betreft de nood
zaak te uitspraak van de rechter te bestrijden
vervallen. Helaas heeft het Bisdom Haarlem
- eigenaar van de kerk - ook tegen deze
aanwijzing van de kerk bezwaar aangete
kend. Het ziet er naar uit dat we de hele.
nu ruim zeven j aar durende proecedure van
bezwaar en beroep daarmee nog eens dun
netjes zullen moeten overdoen. Al die tijd
blijft het lastig voor de Stichting Vrienden
van de Clemens te werken aan herbestemmingsplannen voor de kerk.

Wassenaar - Het Johannahuis
Sindsdien zijn de plannen in een stroomver
snelling geraakt. De RdMz had grote moeite
met de plannen om het gehele interieur vol
te bouwen maar heeft toch uit oogpunt van
monumentenzorg 'met node' positief gead
viseerd. Een handelswijze dat door het Cuypersgenootschap niet met dank is ontvangen.
Het Cuypersgenootschap heeft tegen de
afgifte van de monumentenvergunning door
de gemeente bezwaar aangetekend. Ons
genootschap kan niet lijdzaam toezien dat
één van de topwerken van Cuypers door toe
doen van een arrogante gemeente Bussum
en de RdMz wordt verminkt. Door onze
actie liepen de plannen van de projectont
wikkelaar grote vertraging op. Aangezien hij
haast had i.v.m. het verlopen van de provin
ciale huisvestingssubsidie, is hij in december
2001 naar de rechter gestapt om een voor
lopige voorziening te vragen. Ondanks vage
motivering werd hij helaas door de rechter
in het gelijk gesteld. Dit lijkt op omkoping
van de projectontwikkelaar. Vlak voor de
rechtszitting werd het bezwaarschrift van
het Cuypersgenootschap door de gemeente
ongegrond verklaard. Beroep instellen heeft
geen zin aangezien de projectontwikkelaar
gewoon zijn gang kan gaan met bouwen.

Bovendien zal het ons handenvol geld kosten
en men grijpt terug naar de uitspraak van de
rechter in december 2001.
Deze trieste gang van zaken zal ook
wel zijn vervolg krijgen op de herbestem
ming van de voormalige Hervormde Vredeskerk aan de Huizerweg. Ook deze grote
beeldbepalende kerk zal worden verbouwd
tot wooneenheden waarbij ook hier de kerk
wordt verminkt.
Kortom een zware onvoldoende voor
het monumentenbeleid van Bussum.
In één van de volgende Cuypersbulletins hoop ik verder in te gaan op de lijdens
weg van de Vituskerk.

Hilversum - Clemenskerk
Het Cuypersgenootschap en de gemeente
Hilversum hebben het hoger beroep bij de
Raad van State tegen de uitspraak van de
rechtbank ingetrokken. Op 20 april 2001
had de rechtbank uitspraak gedaan dat de
kerk van de rijkslijst dient te worden afge
voerd, nadat beroep was ingesteld door het
bisdom Haarlem. Zie ook het Cuypersbulle
tin van april 2001. Dit was de procedure om
de kerk te beschermen vooruitlopend op het
MSP. Deze procedure begon het Cuypersge-

Het Johannahuis (Schouwweg 72) werd in
1929-1931 gebouwd na ontwerp van S. de
Clercq. Het in carrévorm gebouwde huis
werd door het echtpaar Van Ommeren, eige
naar van de buitenplaats Rust en Vreugd,
aan de rand van hun landgoed gesticht voor
beschaafde oudere dames en echtparen die
weinig te besteden hadden maar hier op
een waardige manier hun oude dag konden
doorbrengen. Op enige afstand ligt het halve
maanvormige WAVo-complex (Schouwweg
81), genoemd naar Wilhelmina Alida van
Ommeren. Het in 1927-1929 gebouwde ook
door De Clercq ontworpen WAvo-complex
was bestemd voor mensen uit de hogere
sociale klasse die buiten hun schuld in finan
ciële nood waren gekomen, kosteloos onder
dak bood.
Beide complexen zijn in februari 2002
geplaatst op de rijksmonumentenlijst
ondanks negatief advies van de gemeente
over het Johannahuis waarvoor het Cuy
persgenootschap eind 1999 een verzoek tot
plaatsing op de rijksmonumentenlijst heeft
gedaan.

Wassenaar - R.K. Bonifaciusschool
Over deze school, gebouwd in 1917, 1929
na ontwerp van Co. Brandes, heeft ons oud-
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bestuurslid Gert van Kleef een artikel gewijd
in het Cuypersbulletin van november 1998.
Inmiddels is het met sloop bedreigde pand
geplaatst op de rijksmonumentenlijst en
wordt hij thans gerestaureerd.

Leiden - Elisabethziekenhuis
In het Cuypersbulletin van april 2001 heeft
Gert van Kleef een artikel geschreven over
het voormalige Elisabethziekenhuis aan de
Hooigracht te Leiden. Inmiddels heeft het
Cuypersgenootschap een verzoek tot plaat
sing van het complex op de rijksmonumen
tenlijst gedaan. Mede door berichtgevingen
in de pers heeft de projectontwikkelaar; die
het complex wilde slopen voor nieuwbouw,
eieren voor zijn geld gekozen. Hij heeft het
verkocht aan een studentenhuisvestingsbu
reau waarbij behoud van het complex voor
studentenhuisvesting is verzekerd.
De gemeente Leiden heeft het complex
op de gemeentelijke monumentenlijst
geplaatst, maar heeft welliswaar toch een
negatief advies geheven omtrent plaatsing
op de rijkslijst.

Katwijk
De plaats waar ik ben geboren en getogen
geniet mijn bijzondere aandacht. Op het
gebied van monumentenzorg heeft het een
hele slechte naam opgebouwd. Zo is het hart
van het oude vissersdorp Katwijk aan Zee
onherstelbaar verminkt door sloop van o.m.
belangwekkende beeldbepalende gebouwen
van H.J. Jesse (gast- en weeshuis, politiebu
reau, bedrijfsgebouwen aan de Haven). Ook
verdwenen bijna alle karakteristieke vissers
huisjes, complete visserdammen, de oude
haven en werden complete straten van de
kaart geveegd.
Ook nu nog worden karakteristieke
objecten bedreigd waaronder Villa Allegond/
Hotel Savoy aan de Boulevard van J.J.P.
Oud en het volkswoningcomplex 'De Rooie
Buurt' van Jesse.
Dit alles heeft eindelijk de politieke par-
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tijen wakker geschud. In de verkiezingstijd
was het falende beleid van de gemeente Kat
wijk m.b.t. behoud van panden in de pers
door verschillende groeperingen en burgers
uitvoerig aan de kaak gesteld. Bij de onderhandelingen voor de vorming van een nieuw
college van B&W is besloten dat monu
mentenzorg uit de portefeuille ruimtelijke
ordening wordt gehaald en wordt onderge
bracht in de portefeuille cultuur. Ook de
nieuwe wethouder van monumentenzorg is
afkomstig uit een partij dat monumenten
zorg hoog in het vaandel houdt. Wij wach
ten af.

Katwijk - Barakken Marinevlieg
kamp Valkenburg
Hiervan heb ik in het Cuypersbulletin van
april 2ooi melding van gemaakt. Inmiddels
is het Cuypersgenootschap in maart 2002 in
beroep gegaan bij de rechtbank nadat ons
bezwaarschrift tegen de afwijzende beschik
king tot plaatsing op de rijksmonumenten
lijst door de Commissie van Beroep- en
bezwaarschriften van het ministerie van
ocw ongegrond is verklaard.

Breda - H. Hartkerk
In de ruim vijftien jaar durende lijdensweg
tot behoud van deze neogotische kerk van
Van Genk is een gunstige wending geko
men. In december 2002 is de kerk eindelijk
geplaatst op de rijksmonumentenlijst nadat
in het verleden pogingen van o.m. het Cuy
persgenootschap tot bescherming van de
kerk herhaaldelijke malen op niets waren
uitgekomen.
De eigenaar, een aannemersbedrijf uit
Katwijk, houdt voet bij stuk bij sloop van de
kerk en is in beroep gegaan tegen de aanwij
zing. Eigenzinnigheid en vasthoudendheid
is een typische Katwijkse gewoonte die ook
bij ondergetekende als geboren en getogen
Katwijker erin is gebakken.

Venray - Vredeskerk
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Het Cuypersgenootschap heeft in mei 2001
een verzoek gedaan aan de gemeente Venray
om de kerk te plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst. Er was door de gemeente
al een sloopvergunning afgegeven op grond
van de Woningwet. Door een actief plaatse
lijk comité werd actie gevoerd om de kerk
te behouden. Dit heeft geresulteerd dat de
gemeente de kerk voor een half jaar op de
gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst
om een adempauze in te lassen. Inmiddels is
de kerk verkocht aan de Thuiszorg-NoordLimburg dat de kerk verbouwd tot hun kan
toor. Hierbij is sloop van de kerk van de
baan. Wel heeft het Cuypersgenootschap in
december 2001 een verzoek aan de gemeente
gedaan om de kerk definitief te plaatsen op
de gemeentelijke lijst.
De kerk uit 1963-1964 is een belang
rijk voorbeeld van moderne kerkbouw uit de
periode 1955-1965. Het is één van de wei
nige kerken uit het oeuvre van architect Th.
Boosten die nog niet aan de slopershamer
ten offer is gevallen. Zijn kerken in Eindho
ven (H. Pius X), Maastricht (H. Familie) en
Heerlen (H. Pius X) zijn reeds tot puin ver
malen. Resteren nog zijn kerken in Valken
burg en Maastricht (H. Anna).
Verder is de kerk gebouwd als een
monument voor vrijheid en vrede. De grote
monumentale natuurstenen plakkaten aan
de gevel herinneren aan de bevrijding van
Zuid-Nederland in 1944. Vooral de klok
kentoren is een monument dat ondermeer
herinnert aan steden die in de Tweede
Wereldoorlog zijn gebombardeerd. De
gebeeldhouwde opschriften van de steden
op de toren getuigen hiervan.

Vlodrop - College St. Ludwig
Mijn bijdrage eindigt met één van de schrij
nendste gevallen uit de geschiedenis van de
naoorlogse monumentenzorg. De lijdens
weg van het College St. Ludwig dat helaas
een reeks van jaren nog steeds hoog op onze
agenda staat. In het Cuypersbulletin van
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oktober 2001 werd door Ton Wolswijk van
de Heemkundevereniging Roerstreek uitge
breid verslag gedaan van de trieste gebeurte
nissen die zich op 12 september 2001 hebben
afgespeeld.
Zoals verwacht heeft de gemeente Roer
dalen de bezwaarschriften op de afgegeven
sloopvergunning uit 1998 opnieuw onge
grond verklaard. De gemeente moest hier
voor een nieuw besluit nemen op grond van
de uitspraak van de Raad van State op 12
september 2001. De gemeente heeft haar
besluit uitgebreid gemotiveerd o.m. in het
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december nummer van het blad Monumen
ten. Direct daarop zijn de staatssecretaris
van ocw (RdMz), Stichting Burgercomité
St. Ludwig, Heemkundevereniging Roersteek, Bond Heemschut en het Cuypers
genootschap voor de tweede keer naar de
rechter toegestapt om het bestreden besluit
weer aan te vechten. En zo herhaalt de
geschiedenis zich weer. Alleen zitten we
nu met een gehavend rijksmonument dat
eigenlijk weer in oude toestand hersteld
dient te worden.

Kerkkunst ontkalkt*
Hengelose St-Lambertusbasiliek krijgt oorspronkelijke versieringen terug
— Gérard Vaanholt
De katholieke beeldenstorm in de jaren
zestig van de vorige eeuw beroofde de
roomse kerken van kleur, tooi en decoratie.
Alles moest wit en de beelden moesten weg.
En zo is het gebleven. Behalve in Hengelo.
De Lambertusbasihek keerde terug naar het
verleden. Tot vanuit de voor-vorige eeuw
halen deskundigen de oorspronkelijke ver
sieringen onder de oude kalklagen tevoor
schijn. Nooit eerder vertoond in ons land.
Het was niet eens echt wit, de kleur
die het interieur van de Hengelose Lambertus-basiliek in 1963, bij de laatste grote
restauratie, meekreeg. Grijs was het. Een
grauw, monochroom grijs. Maar dat kon,
veertig jaar geleden, toen de katholieke cul
tuur radicaal afrekende met al te uitbundig
uiterlijk vertoon. Overal gebeurde het. Of
het paste, die monotonie, bij de oorspronke
lijke stijl van de kerk, was een vraag die bij
niemand opkwam.
Aan het begin van de eenentwintigste
eeuw, nu de Lambertus de derde grote
opknapbeurt in haar bestaan ondergaat, is
dat anders. De Deventer architect G. te Riele
Wzn. koos in 1890 bij het ontwerp van de
driebeukige hallenkerk voor de neo-gotiek.

En bij die stijl, beseften de hedendaagse cultuurgeleerden, horen nu een keer kleur- en
vormrijke beschilderingen. Met het ene oog
op die cultuurhistorie en het andere op de
portemonnee besloot het kerkbestuur dat
het een restauratie in neogotische stijl moest
worden, maar dan wel heel sober.
Toen echter meldde zich het Cuypers
genootschap in Hengelo. Dat college heeft
de neo-gotiek in het hart gesloten en ijvert,
waar het maar kan, voor het behoud van
de bouwkunst uit de negentiende en vroegtwintigste eeuw. Het genootschap bena
drukte hoezeer de Twentse cultuurhistorie
gediend zou zijn met het terughalen van
de uitbundige versieringen uit de beginpe
riode van de kerk. Die argumenten vonden
gehoor en een simpele renovatie was daar
mee prompt van de baan. Er kwam een soort
van compromis uit de bus. De Lambertuskerk heeft in de voorbije eeuw drie gezich
ten gehad. De eerste kreeg ze bij de bouw in
*Naar aanleiding van de bemoeienissen van
het Cuypersgenootschap overgenomen uit
De Twentsche Courant Tubantia, woensdag 6
maart 2002
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De gewelven (rechts)
en kleurrijke, bijna
oosters aandoende
decoraties (links),
terug naar de situa
tie van 1890 (foto's
Carlo ter Ellen)

1890, de tweede bij een grootscheepte reno
vatie in de jaren 1925-1928 en de laatste
dus bij de niets-ontziende, alles verbergende
'verwitting' van 1960. Het vierde gezicht
van de Lambertus zal de trekken van de
eerste twee periodes dragen. Het grootste
deel van de eigenlijke kerkruimte komt er
weer uit te zien zoals de aannemer die
in 1890 opleverde. Het hoofdaltaar en de
beide zij-altaren krijgen de rijke versierin
gen en teksten die in 1928 tot stand kwamen,
terug.
"De historie van de kerk wordt zo als
het ware door het hele gebouw heen chro
nologisch zichtbaar", constateert pastor K.
Smits met genoegen. En met trots, want
'zijn' basiliek krijgt door de restauratie een
unieke status. Tachtig procent van de Neder
landse kerken kreeg in de jaren zestig een
witwasbeurt. Waar het geld ontbrak of kerk
besturen tegen de stroom in gingen, bleven
de oude versieringen aanwezig: de Antoniuskerk in Oldenzaal is daarvan een voor
beeld. Veel van de gewitte kerken hebben
sindsdien alweer een opknapbeurt onder
gaan. Maar nergens - volgens informatie
van het bisdom - zijn de vroegere versierin
gen teruggehaald zoals dat nu in Hengelo

gebeurt.
Het was een verrassing wat de bouw
vakkers onder de oude verflagen zouden
aantreffen. Want het innerlijk van de kerk is
nauwelijks gedocumenteerd. De oorspron
kelijke decoraties en teksten zijn nergens
op foto's of op schrift vastgelegd. Het enige
houvast hoe de oude situatie geweest is,
bieden twee interieurfoto's, een uit 1895
en een uit 1928. Al schurend en krabbend
groeide echter de verbazing over de rijkdom
aan ornamenten op de kerkwanden, vooral
die uit 1928. Toen was er kennelijk geld
genoeg om decoratief uit te pakken. Bij de
bouw was bouwpastoor Gerardus Beernink
uit Weerselo al blij dat de kerk een toren
kon krijgen, maar bij de eerste grote restau
ratie mocht het wat kosten. Lokale schilders
konden zich uitleven op de ontwerpen die
gespecialiseerde neo-gotische bureaus ver
vaardigden. En anno 2002 zijn het opnieuw
artistieke specialisten die de restauratie bege
leiden, in dit geval van het West-Overijsselse bureau Algera.
Tot de spectaculairste herontdekkingen
hoort zeker de kleurige band die zich door
het hele kerkgebouw slingert, als een centuur rond het kleed, en die de tekst blijkt te

bevatten van de geloofsbelijdenis. Niet alle
woorden waren nog leesbaar, zodat er een
oude grammatica bij gehaald moest worden
om ontbrekende teksten verantwoord aan te
vullen.
Het taalboek met oude spelling bleef
van pas komen. Bij het herstel van de
muren achter de altaren bijvoorbeeld, want
daar kwamen compleet en bont beschilderde
wanden te voorschijn, als een stenen gor
dijn boordevol versieringen en bijbelteksten.
Gehavend en vaag, maar met voldoende aan
knopingspunten om de situatie van vroeger
te kunnen reproduceren.
Ook de achterkant van de kerk, de
wand bij het koor, krijgt een geheel ander
aanzien dan de huidige kerkgangers gewend
waren. Daar zaten onder het kalk tekstfrag
menten verborgen, die betrekking hadden
op patroonheilige Lambertus, maar ook op
Wilhbrordus, de eerste bisschop van Utrecht.

Met name dat laatste beoordeelde een ver
tegenwoordiger van het bisdom al als zeer
uitzonderlijk. Ander speurwerk leverde op
dat de glas-in-lood-ramen achter de altaren
een gerenommeerde maker hebben gehad.
F. Nicolas en Zonen, Roermond 1890, staat
er in een hoekje.
De restauratie is nog niet afgerond, tot
de zomer van dit jaar hebben schilders en
stucadoors nog wel werk, maar inmiddels is
al goed zichtbaar hoe kleurrijk de Lambertusbasiliek er in de toekomst bij zal staan.
Met de bloemmotieven die op de plafonds
zijn teruggekeerd, met fraai versierde kapi
telen, de bovenkanten van de pilaren die
weer in hun oude glorie pronken en ook
met de terugkeer van de twaalf kruisjes,
die weinigen zich nog zullen herinneren.
Elke kerk kreeg bij de bouw twaalf kruisjes
mee, als symbool voor de twaalf apostelen.
Die moesten ook in de Lambertuskerk nog
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ergens zitten en na enig zoeken kwamen er
inderdaad enkele tevoorschijn. Alle twaalf
zullen nu weer verspreid door de kerk een
plek krijgen.
Om de geschiedenis vast te houden zijn
op een pilaar linksvoor in de kerk de kleu
ren zoals die in 1895,1928 en 1960 de kerk
sierden naast elkaar blootgelegd, en vrijge
houden binnen de nieuwe situatie. Het biedt
een onthullend perspectief op een ruim honderdtien jaar oude historie.
In de omgeving van de altaren troffen
de bouwlieden zelfs stukjes (blad)goud en
(blad)zilver aan, illustratief voor de rijkdom
van de decoratie. De ornamenten waarvan
die deel uitmaakten worden echter niet ver
vangen, maar in soortgelijke kleuren over
geschilderd. Uit kostenoverwegingen. Want
het inruilen van een simpele renovatie voor
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deze kunstzinnige operatie heeft de begro
ting met vier ton opgestuwd tot rond de 2,2
miljoen gulden. Gevolg daarvan is al dat de
vernieuwing van het altaar, het orgel en het
licht naar later verschoven is. Maar dat heeft
het kerkbestuur ervoor over, om de Lambertusbasiliek de haar toekomende cultuurhis
torische meerwaarde te kunnen geven.
"In de jaren zestig", mijmert pastor
Smits, "toen de kerken alle kleur werd ont
nomen, meenden de mensen dat het zo
hoorde. Het paste bij het tij dsbeeld. Nu
zegt iedereen, bijna zonder uitzondering:
hoe hebben ze het ooit kunnen doen?"
Het heeft ook nu wat tegenstrijdigs. De
Lambertuskerk heeft haar oude uitstraling
terug, maar daarmee tegelijkertijd opeens
een totaal nieuw uiterlijk gekregen.

Van Zittau naar Venlo
— Vladimir Stissi
Leve de lezersbijdrage! Naar aanleiding van
de recensie van het boek Der Zittauer Ring
in het vorige nummer van dit blad, waarin
het verlangen werd geuit naar vergelijk
bare publicaties over Nederlandse Steden,
ontvingen wij een brief van de heer Frans
Hermans, medewerker van het Gemeente
archief van Venlo. Hij wees ons op het deel
van zijn hand in de serie Historische Ste
denatlas van Nederland, over Venlo.
Hoewel dit prachtig uitgevoerde boek,
met zijn veel sterkere historische inslag en
relatief beperkte aandacht voor de architectuur; wezenlijk anders is dan Der Zittauer
Ring, verdient het bij de leden van onze ver
eniging zeker ruime aandacht. Anders dan
in eerdere delen van de serie, wordt name
lijk ook de ontwikkeling van Venlo in de
negentiende en de twintigste eeuw uitge
breid behandeld. Gedegen en gedetailleerd
beschrijft Frans Hermans hoe de voormalige
vestingstad zich heeft ontworsteld aan zijn

omwallingen, en vervolgens vaak slechts met
moeite de nodige uitbreidings- en vernieu
wingsplannen van de grond kreeg. Amb
tenaren en bestuurders hadden duidelijk
grote moeite met de kwaliteitseisen van de
moderen stedenbouw zoals die door het rijk
werden gesteld, en het economisch tij zat
ook niet altijd mee - wat dit alles betreft
lijkt er soms trouwens weinig veranderd te
zijn in Nederland in de afgelopen eeuwen.
Zoals gezegd is Hermans' betoog vooral
historisch van aard: de lange wegen naar
plannen toe komen dus uitgebreider aan bod
dan de verschillende plannen zelf, al worden
die gelukkig wel royaal geïllustreerd. Het
grote formaat van de uitgave is daarbij
zeer prettig: anders dan in veel verge
lijkbare boeken is het kaartmateriaal goed
leesbaar. De beschrijvingen van de steden
bouwkundige ontwerpen zijn, misschien
mede daarom, kort. Jammer is dat gebou
wen na 1850 helemaal niet nader beschouwd
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(Ingezonden mededeling)

Gezocht
Ten behoeve van dynamisch redactieteam

veelzijdige, breed geïnteresseerde redacteur (m/v)
handige opmaker (m/v)
Wie wij zijn: het Cuypersbulletin is een informatieblad dat viermaal per jaar de leden van
het Cuypersgenootschap op de hoogte houdt/brengt van de gebeurtenissen in en om de
wereld van de monumentenzorg. Verhalen over excursies, recensies en andere stukken
worden geplaatst. Het bulletin is een afspiegeling van het genootschap waarvan zij een
boegbeeld is.
Onze situatie: de huidige hoofdredacteur ziet zich, na een lange actieve periode,
gedwongen het rustiger aan te doen. Werk, forensen, sociale verplichtingen en gewone
besteding van vrije tijd zijn niet langer te combineren met het runnen van een kwartaal
tijdschrift van hoog niveau.
Wie wij zoeken: het overblijvende redactielid kan niet in zijn eentje dit bulletin
maken, daarvoor ontbreekt ook hem de tijd. Versterking is dus noodzakelijk. Enkele avon
den per kwartaal is wat u er aan kwijt zult zijn. Daarnaast zoeken wij iemand die geschre
ven woord op smaakvolle en handige wijze weet op te maken. Beide functies kunnen ook
door één persoon worden vervuld.
Wat wij bieden: uitdagende, gezellige, interessante functie voor iemand die niet te
beroerd is om met enige regelmaat na te denken. (Over de opmaak en de inhoud van ons
ledenblad)

Nadere informatie: bij de huidige hoofdredacteur Rens Swart 0172 - 47 59 08 of bij zijn
adjunct Hugo Landheer 070 - 345 08 84. Niet tijdens kantooruren!!

worden, maar dat hoort ook niet tot de
doelstellingen van de reeks. Om dezelfde
reden ontbreekt waarschijnlijk ook een ver
dergaande analyse van de Venlose steden
bouwkundige ontwikkelingen in een breder
(Zuid-)Nederlands verband, die voor de lezer
die meer wil dan alleen alles weten over
Venlo erg nuttig zou kunnen zijn.
Afgezien van dit te overziene gemis
biedt deze Stedenatlas in ieder geval alle
basisgegevens over meer dan 1000 jaar
Venlo, op een buitengewoon heldere manier

gepresenteerd. Het is ook een zeer uitnodi
gend boek: je krijgt als lezer sterk de nei
ging zelf eens te gaan kijken, en te zien hoe
de historische 'lagen' die tekst, kaarten en
afbeeldingen tonen er nu in het echt uit zijn
komen te zien.
F. Hermans, Historische Stedenatlas van Neder
land. Aflevering 6, Venlo. Tweede druk, Delft
2000. ISBN 90-407-1992-6.118 pagina's + losse
kaart
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Zojuist verschenen: De Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden
Voor het eerst in de geschiedenis van de St.Bonifatiuskerk (1882-1884) een hoek ver
krijgbaar met de volledige beschrijving van
dit monument. Deze schepping van dr. P.J.H.
Cuypers is een van de belangrijkste werken
uit zijn tweede bouwperiode en een van de
fraaiste neogotische kerken van ons land.
De stichting is sinds 1974 eigenaar van dit
gebouw en heeft dit boek uitgegeven omdat
nog niet eerder en dergelijke beschrijving is
verschenen.
U kunt niet alleen de bouwgeschiede
nis van de kerk en de beide pastorieën lezen,
maar ook stilstaan bij het fraaie interieur.
Aan de orde komen o.a. de vele gebrand
schilderde ramen, altaren, beelden, kerkmeubelen en orgels. Maar ook worden de
klokken en het kerkzilver beschreven en
tevens wordt stil gestaan bij feiten uit de
meer recente geschiedenis van de kerk, zoals
de torenherbouw, de restauraties en de ver
anderingen, die in de loop der jaren tot stand
kwamen.

Het boek telt 64 pagina's in een formaat
van 17 x 24 cm. Het is rijk geïllustreerd met
twee tekeningen en 44 foto's, waarvan de
meeste in kleur. Voor iedere monumenten
liefhebber en parochiaan is het een boek om
aan te schaffen.
De prijs bedraagt € 12,- exclusief ver
zendkosten en € 14,25 inclusief verzendkos
ten. Het boek is als volgt te bestellen:
• schriftelijk of telefonisch bij het secre
tariaat van de stichting: Kwelderstraat
28, 8931 a z Leeuwarden, telefoon 0582884434
• per email aan
info@stichtingbonifatiustoren.nl
• door overboeking van€ 14,25 perboekincl.
verzendkosten, op postrekening 1915522
t.n.v. Stichting Bonifatiustoren te Leeu
warden onder vermelding van 'Boek Sint
Bonifatiuskerk'
• bij de Noord Nederlandse Boekhandel,
Voorstreek 34 te Leeuwarden voor
€ 14/95-

Kroniek van de Sb-Jacobuskerk te Den Haag
De St.-Jacobuskerk te Den Haag, in
1875-1878 gebouwd naar een ontwerp van
P.J.H. Cuypers, behoort tot de mooiste schep
pingen van de neogotiek uit de tweede helft
van de negentiende eeuw. Niet alleen van
wege de architectuur, maar vooral ook omdat
het kerkinterieur als neogotisch 'Gesamtkunstwerk' ongeschonden bewaard is geble
ven. In 1994 heeft de kerk door de bouw
van de naastgelegen parkeergarage grote
schade opgelopen die dringend herstel (in
combinatie met restauratie) vereist. Daar
toe moeten naast de verzekeringspenningen
extra gelden worden ingezameld.
Ter gelegenheid van de restauratie
wordt een bijzonder project gestart: er wordt

een Kroniek van de Sint Jacobuskerk uit
gegeven. De kroniek bestaat uit katernen
die gedurende vier achtereenvolgende jaren
regelmatig verschijnen met boeiende gege
vens over 1) de geschiedenis van de kerk,
2) restauraties en restaurateurs in heden en
verleden, 3) een onderdeel van de kerk nader
belicht (bijvoorbeeld: een altaar, een schilde
ring), 4) anekdotes rond de kerk. De kater
nen kunnen in een luxe opbergband met
tabbladen worden opgeborgen. De opberg
band en de tabbladen zijn in september 2001
beschikbaar. De eerste tekstpagina's verschij
nen in oktober 2001. In 2002, 2003 en 2004
kunt u driemaal per jaar een tekstzending
tegemoet zien, die in de opbergband kan
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Advertentie
De Bouwmeester, (losbladig, folio, 36 bladen)
• Tweede Jaargang 1886, € 40,• Derde Jaargang, 1887, € 25,- (7 ontbre
kende bladen, eventueel op copie)
• Zesde Jaargang, 1890, € 40,• Zevende Jaargang, 1894, € 30,- (1 ontbre
kende plaat, eventueel op copie)

Architectura et Amidtia, Verzameling van
Bekroonde Ontwerpen, ïste serie, Amster
dam 1883, € 50,-.

Hulme, F. Edward, Examples for Fret-cutting
and Wood-carving, London 1877, (slechte
staat, klein folio, 24 plates), € 15,-

Tanner, Henry, English Interior Woodwork
of the XVI, XVII and XVIIIth centuries, A
series of the best and most characteristic
examples of chimney-pieces, panelling, staircases, doors, sereens etc., London 1902,
(matige staat, losse bladen, folio, 50 plates),
€45,Ponten, Josef, Architektur die nicht gebaut
wurde, Stuttgart 1987 (hc,. Reprint in 1 deel
van het beroemde boek uit 1925), € 25,-.

Moderne Bouwkunst in Nederland, Deel
III, Rotterdam 1931, (hc,. Bevat de deeltjes
11-15, waaronder scholen, uit de serie), €
35,-.

Moderne Bouwkunst in Nederland, Deel I,
Rotterdam 1931, (hc,. Bevat de deeltjes 1-5,
waaronder woningbouw, uit de serie), € 40,-.
Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Jahrbuch 1984-1986, Beitrage zu
Kunst und Kunstgeschichte um 1900, Zürich
1986, (hc., 144 pp. Uitv. Geril.), € 5,-

worden bewaard.
U kunt zich voor vier jaar abonneren op
de kroniek voor € 55 per jaar. De opbrengst
van de Kroniek komt geheel ten goede aan
het restauratiefonds.

Uit de serie Weltgeschichte der Architektur/
History of World Architecture de volgende
delen (Pb.): Gotik (Louis Grodecki), Baroque
Architecture (Christian Norberg Schulz),
Late Baroque and Rococo Architecture
(Christian Norberg Schulz), Klassizismus
und Historismus Band 1, (Middleton/
Watkin), Klassizismus und Historismus
Band 2, (Middleton/Watkin), € 5,- per deel
Wattjes, J.G.W. Nieuw-Nederlandsche
bouwkunst, een verzameling fotografische
afbeeldingen van Nederlandse moderne
bouwwerken met plattegronden, Amsterdam
1924. (hc., X, 10,140 z/w afbb.), € 30,Werkman, E, Nederland bouwt tunnels,
Amsterdam 1944. (hc., klein formaat, 207
PP-)/€5,-

Gregor, Alfred, Der Praktische Eisenhoch
bau, Berlin 1922. (hc., 462 pp. Uitvoerig geïl
lustreerd met tekeningen en berekeningen),
€22,-

Pehnt, Wolfgang, Die Architektur des
Expressionismus, Stuttgart 1973 (1981), (pb.,
232 pp. Uitvoerij geïllustreerd), € 5,Shaw Sparrow, W. (ed.), Flats, Urban Houses
and Cottage Homes, a companion volume
to the British home of today, London 1906,
(pb., uitvoerig geïllustreerd, Lutyens, Shaw,
Ashbee en vele anderen), € 30,-

Wijdeveld, H. Th. Cultuur en Kunst, ver
zamelde opstellen 1917-1929, Amsterdam
1929, (slechte staat, pb., 150 pp.), € 5,-

Ruilen mag ook. Erik Mattie, telefoon 020 400 4567, matmoor@planet.nl

Belangstellenden kunnen zich aanmel
den bij de heer A.J.AJ. Olgers, Breitnerlaan
160, 2596 h g Den Haag, telefoon (070) 324
4118, of bij de pastorie van de Sint-Jacobus
kerk, Willemstraat 60.
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■ T. Bleijenberg
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Stucadoorsbedrijfb.v.
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T.BLEIJENBERG STUCADOORS B.V.

RESCURA B.V.

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

Inventarisatie en Restauratie van
Sjabloonschilderine en
— Marmer- en houtimitatie
-— Vergulding
Alle restauratieschildertechnieken

Diverse referenties, recent uitgevoerde restauraties:

Jong monument?
Baksteen restauratiespecialiteiten

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

St.-Jozefweg 66b

BRICKBURGERS
Specialiteiten in baksteen

Postbus 4790
5953 ZK Reuver
Telefoon (077) 474 29 20
Telefax (077) 474 51 70

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

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

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

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

e-mail: info@kneppers.nl

restauratie
onderhoud
verbouw
schilderwerken
nieuwbouw

Aannemingbedrijf j. «neppers b.v. is een gecertificeerd Erkend Restauratie Bouwbedrijf en lid van de Stichting Vakgroep Restauratie

