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Redactioneel
— Rens Swart

Het tweede bulletin van dit jaar hebt u nu in 
handen. Voor dit jaar gaat het dus niet hard, 
maar u kunt het ook zo zien: het is sinds 
de oprichting in 1995 al het zevenentwin
tigste exemplaar dat we hebben geprodu
ceerd. Gelukkig hebben enkele enthousiaste 
mensen zich aangemeld om het van me over 
te nemen, nu ik er eind dit jaar mee stop.

Er wordt ook op andere terreinen aan 
de versterking van het Cuypersgenoot
schap gewerkt. De ledenenquête en de adver
tentie in het Cuypersbulletin 2002-1 hebben 
nieuwe krachten opgeleverd. De beide verse 
bestuursleden Gustaaf Boissevain en Victor 
Lansink hebben nieuwe taken op zich geno
men. Er wordt nu bijvoorbeeld gewerkt aan 
een webstek voor het Cuypersgenootschap, 
die niet alleen voor leden van nut kan zijn, 
maar vooral ook mensen die onbekend zijn 
met het Cuypersgenootschap - en dat zijn er 
nog steeds te veel - van informatie kan voor
zien. Tegenwoordig is het ongewenst dat het 
intikken van www.cuypersgenootschap.nl 
zonder resultaat blijft.

Het al vaak aangekondigde bulletin over 
het Rijksmuseum te Amsterdam hopen we 
nu uiteindelijk als Cuypersbulletin 2002-3 
uit te geven. Het zal bestaan uit twee 
van de zeven essays die het Rijksmuseum 
heeft laten schrijven om als inspiratiebron

te dienen voor de architecten die de ver- 
bouwingsopgave van het museum moesten 
beantwoorden; deze twee essays gaan het 
meest over de vragen rond het gebouw en 
zijn inrichting als monument. Daarnaast 
worden twee stukken opgenomen die de 
zienswijze van het Cuypersgenootschap ver
woorden. Mogelijk voegen we hieraan ander 
interessant (beeld-) materiaal toe.

Betaling contributie 2002
— Rens Swart

Bij dit bulletin treft u een acceptgiro aan. 
Ik verzoek u hiermee de contributie voor 
het jaar 2002 over te maken. Als u reeds 
hebt betaald, is dat aangegeven en kunt u 
de acceptgiro terzijde leggen. De contribu
tie bedraagt € 20 per jaar; voor leden buiten 
Europa bedraagt de contributie € 30, voor 
leden binnen Europa € 25.

U wordt van harte aangemoedigd het 
bedrag te verhogen met een gift. Giften aan 
het genootschap zijn voor de belastingen 
aftrekbaar. Uw bijdrage is zeer welkom. Har
telijk dank!

Hoge respons enquête
— Rens Swart

De enquête die we in april onder leden ver
spreidden, heeft een hoge respons opgele
verd. Van de vijfhonderd leden hebben er 
tot nu toe bijna tweehonderd gereageerd. 
Dit is een relatief hoge respons, die een 
prettig gevoel over de betrokkenheid van 
onze leden geeft. Veel leden zijn tevreden en 
het aantal leden dat heeft aangegeven een 
actieve bijdrage te willen leveren is groot. 
Binnenkort gaat de 'publicrelationscommis- 
sie' (jaja) ermee aan de slag. In een komend 
Cuypersbulletin zult u er meer over lezen.

U kunt uw enquête nog opsturen, als u 
dat nog niet gedaan hebt. Dit kan naar de 
penningmeester, Utrechtstraat 122, 2408 g k  
Alphen aan den Rijn.
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Excursie Drie Rijksbouwmeesters in Drenthe 
Assen en Veenhuizen, zaterdag 26 oktober 2002 
— Leo Dubbelaar en René Vossebeld

De najaarsexcursie voert op zaterdag 26 
oktober 2002 naar Assen en Veenhuizen en 
staat in het teken van de drie Rijksbouw- 
meesters Van Lokhorst, Peters en Metze- 
laar.

Programma (onder voorbehoud)
10.34 Aankomst trein uit de Randstad in 

Assen (voor Groningen gelden andere 
tijden); bij station verzamelen en een 
korte inleiding; wandelen naar gerechts
gebouw via de Stationsstraat.

11.00 Eventuele bezichtiging van gerechts
gebouw met gevangenis (ca. 1840) aan 
achterzijde; verder langs de vm. abdij
kerk en rijksarchief aan de Brink (voor 
beschrijving zie boek Architectuur en ste
denbouw Assen 1850-1940)

11.30 Bezoek aan vm. Provinciehuis aan 
de Brink (1882-1886) van J. van Lok
horst, thans Drents museum. De toegang 
is niet inbegrepen in de kosten van de 
excursie en dient apart te worden afgere
kend. Groepsreductie is vanaf 10 perso
nen mogelijk. Per persoon bedraagt dit € 
3,50. Voor houders van een Museumjaar- 
kaart zijn er aparte kortingsregelingen. 
In het vm. provinciehuis zijn o.m. de sta
tenzaal en de kamer van de Commissaris 
der Koningin te bezichtigen. We trekken 
een half uur uit voor bezichtiging van 
alleen het provinciehuis. Bezichtigen van 
de overige collecties en stijlkamers van 
het museum moet u op een andere tijd
stip doen (tel. museum is 0592-377773).

12.00 Start rondwandeling langs de 'palei
zen van Assen'. We beginnen vanaf de 
Brink via de Torenstraat naar het Kerk
plein. Aan het Kerkplein bevindt zich 
de Herv. Jozefkerk (1848, C.J. Spaan) en 
het postkantoor van C.H. Peters. Na een

korte blik op de Geref. kerk (1923-1925, 
A. Smallenbroek) aan de Zuidersingel, 
zetten wij onze voettocht door naar de 
Beilerstraat. In de Beilerstraat vindt men 
waardevolle witgepleisterde herenhui
zen (ca. 1875-1900) en de vm. Rijks 
Hogere Burgerschool (1867, H.C. Win
ters). Inmiddels zijn we aangekomen in 
het zgn. 'Paleizenkwartier'. Via het Van 
der Feltzpark naar de Dr. Nassaulaan. Hier 
komen we langs enkele paleizen (periode 
1875-1900) en de RK-kerk (1933-1934, J. 
van Dongen). Vanaf het hertenkamp met 
karakteristiek houten hertenverblijf (ca. 
1875) is een mooi uitzicht op de palei
zen. Via het noordelijk gedeelte van het 
Asserbos wandelen wij naar de achter
zijde van de Johan Willem Friso Kazerne 
aan de Witterstraat.

12.45 Bezoek aan de J.W. Friso Kazerne met 
lunch.

13.45 Vertrek vanaf de kazerne naar Veen
huizen. Op weinig plaatsen in Nederland 
is de geschiedenis van een gebied zo dui
delijk, bijna tastbaar aanwezig als op deze 
plek. De neerslag van de hiërarchie van 
het justitiële apparaat in gebouwen en 
landschap, sociale en agrarische experi
menten van de Maatschappij van Welda
digheid en de kolonisten, de autarkische 
leefgemeenschap. Als een Nederlands 
Siberië heeft het zich vanaf 1820 in 
betrekkelijke afzondering kunnen ont
wikkelen tot een staalkaart van ver
anderende overheidsopvattingen met 
betrekking tot armoede en criminaliteits
bestrijding. Met zijn 3300 hectare omvat 
de voormalige strafkolonie vooral veel 
groen en daarnaast monumentale negen
tiende- en twintigste-eeuwse bebouwing. 
Rijksbouwmeester W.A. Metzelaar heeft

hieraan veel bijgedragen. Het vormt een 
opgave voor toekomstige ontwikkelin
gen. In die context past het thuis in de 
rij van vliegveld Deelen en de Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie; gebieden waar
bij overzicht en een goede toekomstvisie 
van groot belang zijn.
We zullen het zogenaamde Eerste 
Gesticht (Bankenbosch), het meest oor
spronkelijke Tweede Gesticht (Esser- 
heem) en het voormalige Derde Gesticht 
met spinnerij bekijken. Als het meezit 
bekijken we de Nederlands Hervormde 
kerk en Rooms Katholieke kerk van 
binnen. Dat doen we in ieder geval 
in de gerestaureerde voormalige elec- 
tridteitscentrale. Vervolgens gaan wij 
het omgrachte Tweede Gesticht en het 
daarachter gelegen hospitaalcomplex dat 
wacht op restauratie bekijken. Vanuit 
de bus zullen wij een indruk krijgen 
van de uitgestrektheid van het gebied,

Wetenschappelijk onderzoek voor materieel cultuurbehoud 
Studiedag Platform Mariaplaats 13 december 2002

Op 13 december 2002 wordt een studiedag 
gehouden met als thema nut en noodzaak 
van wetenschappelijk onderzoek voor het 
materiële cultuurbehoud. De studiedag 
wordt georganiseerd door het Platform 
Mariaplaats. In dit platform is een aantal 
organisaties verenigd, die zich bezighouden 
met het onderzoek op het terrein van 
de materiële cultuurhistorie. Aan het Plat
form Mariaplaats nemen deel: de Stichting 
Menno van Coehoom, het Cuypersgenoot
schap, de Stichting Het Nederlandse Inte
rieur, de Stichting Historische Behangsels 
en Wanddecoraties, De Donderberg Groep, 
het Tuinhistorische Genootschap Cascade, 
de Nederlandse Kastelenstichting, de Stich

de laanstructuren en de wijken (vaar
ten), de dienstwoningen, het maalcom- 
plex, begraafplaats et cetera.

17.00 Na u op deze wijze ondergedompeld 
te hebben in het Veenhuizense en zijn 
problematiek, komen wij rond 17.00 uur 
weer aan bij het station Assen. De eerst
volgende trein naar de randstad vertrekt 
om 17.34.

Aanmelden kan bij Leo Dubbelaar, e-post 
leodub@planet.nl, Tsjaikovskilaan 19, 2253 
h r  Voorschoten, telefoon (071) 561 73 26, 
onder vermelding van het aantal deelne
mende personen. De kosten van de excursie 
bedragen € 20 per persoon; u wordt verzocht 
deze tegelijk met uw aanmelding te voldoen 
op giro 48 35 002 van het Cuypersgenoot
schap te Alphen aan den Rijn onder ver
melding van 'excursie'; als u de overmaking 
combineert met uw contributie, geeft u dit 
dan alstublieft duidelijk aan.

ting Bouwhistorie Nederland, het Utrechts 
Documentatie Systeem, de Vereniging De 
Terebinth en de k n o b . Het Convent van 
Gemeentelijke Archeologen, de Nederlandse 
Tuinenstichting, de Stichting Historisch 
Boerderij-Onderzoek en de Stichting Natio
naal Contact Monumenten worden over de 
werkzaamheden van het platform geïnfor
meerd.

Op 8 december 1999 vond op initiatief 
van de toenmalige KNOB-voorzitter, prof.dr. 
G.J. Borger, in het KNOB-kantoor aan de 
Mariaplaats te Utrecht de eerste bijeenkomst 
plaats van een platform met vertegenwoor
digers van bovengenoemde organisaties. Het 
platform Mariaplaats wil zich met deze stu-

mailto:leodub%40planet.nl
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diedag naar buiten presenteren.
Dat wetenschappelijk onderzoek voor

het functioneren van de monumentenzorg 
in ons land en voor het materiële cultuur
behoud een conditio sine qua non is, zal 
niemand bestrijden. Toch schort het in tal 
van situaties, waarin dat materiële cultuur
behoud aan de orde is - bij restauratie, bij 
onderhoud, bij wijziging enzovoort - aan 
adequaat, bij voorkeur voorafgaand weten
schappelijk onderzoek. Dat kan zijn oorzaak 
vinden in een gebrek aan middelen, maar 
ook aan onvoldoende inzicht of het niet 
in voldoende mate doordrongen zijn van 
het belang van dergelijk onderzoek in een 
bepaalde situatie. Dat leidt tot verlies van 
historisch waardevolle informatie, tot het 
verloren gaan van monumentale waarden 
of tot verminking van objecten. De aan het 
Platform Mariaplaats deelnemende organi
saties willen door middel van deze studie
dag deze problematiek aan de orde stellen, 
de aandacht vestigen op de continue nood
zaak van wetenschappelijk onderzoek en het 
daarvoor beschikbaar stellen van voldoende 
middelen. Wat het effect kan zijn van het 
niet of het niet zorgvuldig genoeg uit
voeren van wetenschappelijk onderzoek zal 
worden gedemonstreerd aan de hand van 
zgn. schrijnende gevallen, situaties, die daar
door verminkt zijn dan wel in waarde hebben 
ingeboet.

Programma
ïo.oo zaal open; koffie
10.30 verwelkoming door de voorzitter van 

de k n o b , mr. C.J.D. Waal
10.35 opening van de studiedag en toelich

ting van het thema door de dagvoorzitter, 
oud-KNOB-voorzitter prof.dr. G.J. Borger

10.50 inleiding door drs. B. Olde 
Meierink namens de Stichting Het 
Nederlandse Interieur

11.10 inleiding door drs. L.A.H. Bok namens 
de Vereniging De Terebinth

11.30 korte pauze
11.50 inleiding namens de Nederlandse 

Kastelenstichting
12.10 inleiding door de heer T. Wolswijk 

namens het Cuypersgenootschap onder 
de titel 'Kan het Klooster Sankt Ludwig 
te Vlodrop behouden blijven?'

12.30 bijdrage van drs. W.G.J.M. Meulen- 
kamp namens De DonderbergGroep over 
de brug van Haarzuilens

1245 lunchpauze
14.00 inleiding door mevr. drs. F.I. van Reg- 

teren Altena namens de Stichting Histo
rische Behangsels en Wanddecoraties

14.20 inleidingen door ir. J.A. van der Hoeve 
en prof. dr. D.J. de Vries namens de Stich
ting Bouwhistorie Nederland

1440 inleiding door drs. J.M.H. Penders 
namens het Utrechts Documentatiesy
steem

15.00 inleidingen door mevr. drs. C.S. 
Oldenburger-Ebbers en dr. H.M.J. Tromp 
namens het Tuinhistorisch Genootschap 
Cascade

15.20 theepauze
15.45 forumdiscussie onder leiding van de 

dagvoorzitter; formulering en vaststel
ling van de stellingen

16.30 afsluiting door de voorzitter van de 
k n o b ; aperitief

17.30 einde van de bijeenkomst.

De studiedag vindt plaats in gebouw 1175 
(hoofdgebouw Letterenfaculteit) van de 
Rijksuniversiteit Leiden, Cleveringaplaats 1. 
De morgensessie is in zaal 11, de middagses- 
sie in zaal 28. Deelname kost € 25. Voor uw 
aanmelding of meer informatie kunt u zich 
wenden tot mevr. J. van den Berg dan wel tot 
mr. G.W.van Herwaarden, secretaris van de 
KNOB (tel. O3O-232I756 of KNOB@WXS.nl).

Jaarverslag Cuypersgenootschap 2001 
— René Vossebeld

2001 Was het jaar waarin de uitwerking van 
de interne quo uadis-discussie een aanvang 
nam. Zo werd bijvoorbeeld een vierkop
pige PR-commissie in het leven geroepen. 
Ook werden de steigers geplaatst voor de 
opbouw van een wederopbouw-werkgroep. 
2001 werd ook het jaar waarin het genoot
schap een aantal "grand projects" in het 
vizier nam, namelijk het Nieuwe Rijksmu
seum - zo luidt de projectnaam - en het 
Hart van Zuid in Hengelo. Het werd ook het 
jaar van de sloperskogel in rijksmonument 
St.-Ludwig te Vlodrop.

Bestuurssamenstelling
Door de algemene ledenvergadering van 12 
mei 2001 werd Petra Brouwer benoemd tot 
algemeen bestuurslid.

Jaarboek
De inkt is nog maar net droog, de rekenin
gen zijn net voldaan; het Jaarboek Cuypers
genootschap 2001 is op uw deurmat beland. 
Het werd april jl. voor het eerst aan de

Voorzitter Vladimir 
Stissi van het Cuy
persgenootschap (links) 
bood op 23 april 2002 
het Jaarboek 
Cuypersgenootschap 
2001 aan aan staatsse
cretaris Rick van der 
Ploeg tijdens diens 
werkbezoek aan de 
Amsterdamse wijk 
Geuzeveld. Naast Vla
dimir staat redactielid 
Vincent van Rossem.

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Rick van der Ploeg aange
boden. Het is wederom een fraai en verzorgd 
boekwerk geworden, getiteld De organisato
rische woonwijk in open bebouwing.WeAer- 
opbouw en stedenbouwkunde, wat wil men 
nog meer tegenwoordig?

Excursies
De voorjaarsexcursie leidde op 12 mei naar 
Nijmegen. Bezichtigd werden de Antonius 
Abt-kerk in Neerbosch, die zojuist was voor
zien van een tweede verfhuid over het 
schoonmetselwerk heen, de prachtig geres
taureerde Vereeniging en het Jachtslot Moo- 
kerheide. Vanuit de bus konden we prachtige 
architectuur van Oscar en Henri Leeuw zien, 
maar ook het Texaco tankstation uit 1936 en 
een wijk in de stijl van de Bossche School.

De najaarsexcursie vond plaats op 10 
november. We deden voor het eerst sinds 
veertien jaar de residentie aan. Het geva
rieerde programma omvatte het Willems
park, Zeeheldenkwartier en Duinoord. The

mailto:KNOB%40WXS.nl
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First Church of Christ Sdentist maakte veel 
indruk. Vervolgens kregen we een goede 
indruk van een voorbeeld van herbesteming 
van van een zwembad en een voormalige 
Gruyter-winkel. Een tocht door het Bel
gisch- en het Van Stolkpark sloot de excur
sie af.

Acties
Noblesse Oblige. Natuurlijk heeft het Cuy- 
persgenootschap in 2001 actie gevoerd. Naast 
lopende acties zijn er nieuwe acties gestart.

Amsterdam — Apollohal.
De Afdeling Amsterdam heeft bezwaar 
gemaakt tegen het dichtbouwen van de 
hal.

Amsterdam — Boomschorshuisje
Het gedemonteerde huis met rustieke 
gevel wacht op herbouw, of toch niet?

Amsterdam — Christus Koningkerk
De afdeling Amsterdam heeft de 
gemeente verzocht om het pand op de 
gemeentelijke monumentenlijst te plaat
sen.

Amsterdam — Thomas van Aquinokerk 
Er is door de Afdeling een waardestelling 
ingediend. Inmiddels is de kerk gekraakt.

Amsterdam — Leger des Heilsgebouw 
Een al jaren slepende zaak. Zowel de 
gemeente als het rijk hebben het verzoek 
respectievelijk aanvraag afgewezen.

Amsterdam - bejaardenhuis Rosenthal 
Voor dit pand is een verzoek gedaan tot 
plaatsing op de gemeentelijke monumen
tenlijst.

Amsterdam — Scheepvaarthuis
Er zijn plannen voor nieuwbouw pal 
naast het Scheepvaarthuis. De Afdeling 
heeft haar afkeuring laten blijken.

Amsterdam — Stadionplein
Voor het gebied bestaan nieuwbouw- 
plannen voor woningen. Daarvoor moet 
de noordelijke Citroëngarage wijken. De 
afdeling heeft zich ingezet voor het 
behoud van het pand. Een inmiddels lan

delijk bekende zaak.
Amsterdam — goederenstation Westerdoks- 
dijk, sluiswachterswoning en Koloniaal Eta
blissement

De afdeling heeft bezwaar aangetekend 
tegen sloop van genoemde panden. 

Amsterdam — Westerstraat 218-2)0
Het betreft de laatste sloppen van Amster
dam. De afdeling is voor behoud ervan. 
Het Nederlands Openlucht Museum 
heeft interesse getoond om de sloppen te 
demonteren en in het museum weer op 
te bouwen.

Amsterdam — Westerweelschool
De afdeling heeft bezwaar gemaakt tegen 
de afgegeven sloopvergunning. Dat is 
ongegrond verklaard. Beroep is inmid
dels ingesteld.

Amsterdam — Weteringschans 126
Het volledig gave interieur dreigt 
geschonden uit een verbouwing in ver
band met realisatie van apartementen te 
komen. De Afdeling is hierover in dia
loog met de architect.

Bloemendaal — gemeentelijke monumen
tenlijst

Had het genootschap al vóór 2001 de 
gemeente Bloemendaal verzocht tot uit
breiding van de gemeentelijke monu
mentenlijst met 400 objecten; in 2001 is 
deze bede opnieuw in stelling gebracht 
nadat B&W was overgegaan tot plaatsing 
van slechts 50 objecten.

Bloemendaal - complex Provinciaal Zieken
huis Meerenberg

De besturen van de Stichting Ons Bloe
mendaal, Vereniging Behoud Landgoed 
Meer en Berg, Stichting Santpoort, de 
Provinciale Commissie Noord-Holland 
van de Bond Heemschut en het Cuy- 
persgenootschap en een aantal andere 
belangenverenigingen hebben in april 
bij de staatssecretaris van OCenW een 
aanvraag gedaan om complexonderdelen 
van Meerenberg te plaatsen op de rijks
monumentenlijst. De complexonderdelen

betreffen het gehele carrévormige hoofd
gebouw met schoorsteen en drie water
pompen op de binnenplaats alsmede het 
oude zusterhuis en mortuarium.
In december heeft de gemeenteraad 
daarop positief geadviseerd. Voor het 
zusterhuis werd vorig jaar echter een 
sloopvergunning afgegeven. In het te 
ontwikkelen nieuwe bestemmingsplan 
gaat de gemeente uit van sloop omdat 
"het niet past in het ensemble". Het Cuy
persgenootschap denkt daar ander over. 

Bloemendaal - Stoops Bad
In het begin van de jaren '90 heeft het 
Cuypersgenootschap met succes er voor 
gezorgd dat het voormalige zwembad- 
complex uit 1916-1921 van Eduard Cuy- 
pers op de rijksmonumentenlijst werd 
geplaatst. Helaas verviel het complex 
door leegstand en besluitenloosheid van 
gemeente en eigenaren. Om het gebouw 
toch te redden van algehele ondergang 
werd uiteindelijk besloten om het inte
rieur van het bad vol te bouwen met 
woonappartementen. Het belangwek
kende interieur (zwembad, badhokjes, 
galerijen en witgepleisterd tongewelf) dat 
nog uit de bouwtijd dateerde viel ten 
prooi aan de sloper. Gelukkig kon het 
exterieur met bijgebouwen, dienstwo
ning en houten fietsenstalling behouden 
blijven. In het voorjaar van 2002 zijn de 
appartementen in het Stoops Bad opgele
verd.

Breda - H. Hartkerk
In de ruim vijftien jaar durende lij
densweg tot behoud van deze neogoti
sche kerk van Van Genk is in 2001 een 
gunstige wending gekomen. In decem
ber is de kerk eindelijk geplaatst op de 
rijksmonumentenlijst.

Bussum - Sint Vituskerk
Na jarenlange leegstand en een brand 
werd vorig jaar door een projectontwik
kelaar met instemming van de gemeente 
Bussum het plan gelanceerd om het

gehele interieur van de kerk te voorzien 
van appartementen waarbij het ruimteas- 
pect alsmede de zeldzame zangerstribune 
in het priesterkoor en de gebrandschil
derde glazen verloren gaan. Bovendien 
zouden grote raampartijen voor extra 
lichttoevoer in de zijbeuken worden aan
gebracht. De gemeente Bussum achtte 
andere plannen tot herbestemming finan
cieel niet haalbaar. De RdMz had grote 
moeite met de vigerende plannen maar 
heeft toch uit oogpunt van monumen
tenzorg "met node" positief geadviseerd. 
Een handelswijze die door het Cuypers
genootschap niet met dank is ontvangen. 
Het Cuypersgenootschap heeft tegen de 
afgifte van de monumentenvergunning 
door de gemeente bezwaar aangetekend, 
waardoor de plannen van de projectont
wikkelaar grote vertraging opliepen. In 
kort geding stelde de rechter de project
ontwikkelaar in zijn gelijk om de plan
nen te kunnen uitvoeren.

Haarlem - Mariastichting
Het genootschap heeft een adhesiebetui
ging verzonden inzake het behoud van 
het hoofdgebouw en een aantal andere 
objecten aan het Spaame.

Hazerswoude — Scheepjeskerk
In 2000 heeft het genootschap de pro
vincie Zuid-Holland verzocht om de kerk 
als vergeten object voor te dragen voor 
de MSP-lijst. Het verzoek wacht nog op 
behandeling.

Hilversum — Clemenskerk
Op 20 april 2001 deed de rechtbank uit
spraak dat de kerk van de rijkslijst kon 
worden af gevoerd nadat beroep was inge
steld door het bisdom Haarlem. Anno 
2002 ziet het er naar uit dat de kerk defi
nitief wordt geplaatst op de rijksmonu
mentenlijst in het kader van het ms p .

Hilversum — Zuiderkerk
De Zuiderkerk maakt deel uit van een 
interessant stedenbouwkundig ensemble 
in een rustieke wijk. Ahold heeft plan-



IO 2002 — 2 Cuypersbulletin Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap 2002 - 2 11

nen om op de grond van de kerk een 
supermarktvestiging te realiseren. Het 
genootschap is van mening dat de kerk 
rijksmonumentale waarde heeft. In febru
ari is een artikel-3-aanvraag ingediend. 

Hilversum — Tesselschadekerk
Hilversum mag zich verheugen met 
zoveel potentiële rijksmonumentale 
kerken. Ook voor deze kerk heeft het 
Cuypersgenootschap een artikel-3-aan- 
vraag ingediend.

Katwijk - Barakken Marinevliegkamp Val
kenburg

In 2001 heeft de staatssecretaris de arti- 
kel-3-aanvraag afgewezen. Vervolgens 
heeft het Cuypersgenootschap hiertegen 
mede bezwaar gemaakt.

Katwijk — Villa Allegonda
Het Cuypersgenootschap heeft zitting 
genomen in de werkgroep Comité Alle
gonda met als doelstelling het behoud en 
het herbestemmen ervan.

Leiden — Elisabethziekenhuis
In het Cuypersbulletin van april 2001 
heeft Gert van Kleef een artikel geschre
ven over het voormalige Elisabethzie
kenhuis aan de Hooigracht te Leiden. 
Inmiddels heeft het Cuypersgenootschap 
een aanvraag tot plaatsing van het com
plex op de rijksmonumentenlijst gedaan. 
Mede door berichtgevingen in de pers 
heeft de projectontwikkelaar, die het com
plex wilde slopen voor nieuwbouw, eieren 
voor zijn geld gekozen. Hij heeft het ver
kocht aan een studentenhuisvestings
bureau 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 gegeven omtrent plaat
sing op de rijkslijst.

Venray — Vredeskerk
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 sloopvergun
ning afgegeven op grond van de Woning
wet. Door een plaatselijk comité is actie 
gevoerd om de kerk te behouden. Dit 
heeft erin geresulteerd dat de gemeente 
de kerk voor een half jaar op de gemeen
telijke monumentenlijst heeft geplaatst 
om een adempauze in te lassen. Inmid
dels is de kerk verkocht hetgeen inhoudt 
dat de kerk wordt verbouwd tot kantoor. 
Daardoor 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 belangrijk 
voorbeeld van moderne kerkbouw uit de 
periode 1955-1965. De kerk is bovendien 
gebouwd als monument voor vrijheid en 
vrede. De grote monumentale natuurste
nen plakkaten aan de gevel herinneren 
aan de bevrijding van Zuid-Nederland 
in 1944. Vooral de klokkentoren 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.
Het is één van de weinige kerken uit 
het oeuvre van architect Th. Boosten die 
nog niet aan de slopershamer ten offer is 
gevallen.

Vlodrop - College St. Ludwig
Eén van de schrijnendste gevallen uit de 
geschiedenis van de monumentenzorg. 
De lijdensweg van het College St. Ludwig 
dat helaas een reeks van jaren nog steeds 
hoog op onze agenda staat. In het Cuy
persbulletin van oktober 2001 werd door 
Ton Wolswijk van de Heemkundever
eniging Roerstreek uitgebreid verslag 
gedaan van de trieste gebeurtenissen die 
zich op 12 september 2001 hebben afge- 
speeld.
Zoals verwacht heeft de gemeente Roer-

dalen de bezwaarschriften op de afgege
ven sloopvergunning uit 1998 opnieuw 
ongegrond verklaard. De gemeente moest 
hiervoor een nieuw besluit nemen op 
grond van de uitspraak van de Raad van 
State op 12 september 2001. Onmid
dellijk daarop zijn de staatssecretaris 
van OCenW, Stichting Burgercomité 
St. Ludwig, Heemkundevereniging Roer- 
steek, Bond Heemschut en het Cuypers
genootschap voor de zoveelste keer naar 
de rechter toegestapt om het bestreden 
besluit weer aan te vechten. En zo her
haalt de geschiedenis zich. Alleen zitten 
we nu met een gehavend rijksmonument 
dat weer in de oorspronkelijke toestand 
hersteld dient te worden.

Wassenaar — Het Johannahuis
Het Johannahuis 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

Op de excursie 
naar onder meer 
Tiel op 18 mei 
2002, licht Hein 
Hoestra als 
afscheid nemend 
bestuurslid, 
staande op een 
graftombe, de 
begraafplaats 
"Ter navolging" 
toe.

voor beschaafde oudere dames en echtpa
ren die weinig te besteden hadden maar 
hier op een waardige manier hun oude dag 
konden doorbrengen. Op enige afstand 
ligt het halve maanvormige WAVo-com- 
plex (Schouwweg 81), genoemd naar Wil- 
helmina 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 financiële 
nood waren gekomen, kosteloos onder
dak bood. 2001 zou nog geen nieuws 
over wel of niet plaatsing van beide com
plexen geven. In 2002 kwam er wel een 
besluit, maar op de berichtgeving daar
omtrent moet u nog een jaar geduld uit
oefenen.

Wassenaar — R.K. Bonifaciusschool
Het met sloop bedreigde pand is inmid
dels geplaatst op de rijksmonumenten
lijst en wordt thans gerestaureerd.

Wordt vervolgd.



12 2002 — 2 Cuypersbulletin Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap 2002 - 2 13

Financieel jaarverslag Cuypersgenootschap 2001
— Rens Swart Exploitatieoverzicht Cuypersgenootschap 2001 

(bedragen in guldens)

Tijdens deze algemene ledenvergadering (14 
mei 2002) wordt financieel verslag gedaan 
over het boekjaar 2001, dat volgens de sta
tuten samenvalt met het kalenderjaar. De 
vereniging laat een gezonde financiële toe
stand zien. Het exploitatieresultaat is uitge
komen op ƒ 8.925, waarmee het totale eigen 
vermogen buiten reserveringen op ƒ 24.330 
komt. Zo is in de loop der jaren de gezond
heid van de vereniging verbeterd van matig 
tot ronduit goed. Voor 2001 zijn de belang
rijkste factoren hierbij (zie de toelichting 
verderop)
• de hoge rente- en beleggingsinkomsten 

van de niet bestede Prins Bernhardfonds- 
prijsgelden;

• het pas na de jaarwisseling van 2001/2002 
betalen van onkostenvergoedingen;

• het niet uitgeven van het begrote bedrag 
voor een bijdrage aan een symposium
bundel.

De balans: overlopende posten 
beperkt
Ik had - zoals het boekhoudkundig hoort 
- de balans ingevoerd om ondanks de vele 
complicerende overlopende posten toch een 
zo getrouw mogelijk beeld te geven van de 
exacte financiële situatie van het genoot
schap. Doordat vele posten overlopen - met 
name de zeer forse uitgaven en inkomsten 
van het Jaarboek - is het opstellen van de 
balans echter erg complex geworden; vorig 
jaar meldde ik u dat ik om die reden bijvoor
beeld geen vooruitbetaalde en achterstallige 
contributies meer via de balans zou verreke
nen. Omdat in dit jaar geen herinneringen 
voor achterstallige contributies in 2001 zijn 
verzonden en dit niet op de balans wordt 
verrekend met 2002, betekent dit dat de post 
contributies ruim ƒ 3200 of zo'n 80 leden 
lager is dan begroot. Op dezelfde manier

zijn de onkostenvergoedingen in 2001 veel 
lager dan begroot, omdat ik declaraties pas 
in 2002 uitbetaalde.

Het Jaarboek Cuypersgenootschap 
voorheen De Sluitsteen 
Boekhoudkundig gezien brengt deze uit
gave elk jaar veel werk met zich mee. Het 
Jaarboek 2001 verscheen pas in mei 2002, 
zodat de kosten en de sponsoropbrengsten 
die in 2001 op de exploitatierekening horen, 
pas het jaar erop ontstaan. Dit dient via 
de balans verrekend te worden. Ten tijde 
van dit schrijven weet ik nog niet eens wat 
het Jaarboek 2001 kost. Omdat dit boek
houdkundig te ingewikkeld wordt, heeft het 
bestuur ermee ingestemd in het vervolg het 
Jaarboek voor het jaar n ten laste te brengen 
van het jaar n+i. Het Jaarboek 2001, dat u 
net ontvangen hebt, staat dus pas in 2002 
op de exploitatierekening, het jaar waarin 
ook de kosten en opbrengsten komen. De 
begrote gelden voor het jaar 2001 worden 
gestort in een potje, dat op de balans blijft 
staan tot het moment dat het Jaarboek weer 
op tijd verschijnt: dan kan daaruit worden 
geput. Dit bedrag bestaat uit ƒ 8.000 pro
ductiekosten (ƒ 11.000 minus de normaal 
begrote advertentieinkomsten van ƒ 3.000) 
plus ƒ 2.000 voor de verzend- en verpak- 
ldngkosten. Overigens is voor de uitgave van 
het Jaarboek de Stichting Publicaties Cuy
persgenootschap nog niet gereactiveerd.

Waardeontwikkeling gelden Prins 
Bemhardfonds Monumentenprijs
In 2001 zijn geen fondsen vanwege de Prins 
Bemhardfonds Monumentenprijs ontvan
gen. Ook zijn vrijwel geen uitgaven in dat 
kader gedaan. Voor de stand van zaken ver
wijs ik u dan ook naar het jaarverslag over 
1999, dat in het Cuypersbulletin 2000-3/4

Opbrengsten begroot rekening Kosten begroot rekening
Contributies 22050,00 18795,00 Productie Cuypersbull & conv 2800,00 2786,35
Giften 2000,00 2235,00 Verzending/verpakk Cuypersb 

Productie Jaarboek: jaar
1200,00 1110,80

Advertenties Cuypersbull 2000,00 2000,00 overslaan, naar pot balans 8000,00 8000,00
Verzending naar pot balans 2000,00 2000,00
Enveloppen Jaarboek 2000 265,61

Verkoop 500,00 467,05 Inkoop 500,00 0,00
Bijdragen excursies 3500,00 3375,13 Excursies 3500,00 3396,39
Bijdragen symposia 3000,00 0,00 Symposia 3000,00 0,00

Bijdragen symposiumbundels 2500,00 0,00
Vergoedingen 500,00 100,00 Juridische kosten 1000,00 1125,00

Reiskosten 2000,00 1325,97
Verblijfkosten 1000,00 127,55
Telefoon 1000,00 40,00
Porti (excl. periodieken) 600,00 385,58
Secretariaatskosten 1200,00 985,72
Contributies en bijdragen 200,00 155,00

Opbrenst beleggingen 500,00 2829,12 Kosten betalingsverkeer 100,00 205,52
Rente 500,00 1609,43 Rente 10,00 13,51
Overig 400,0 0,00 Overige kosten en onvoorzien 1200,00 562,61
Prins Bemhardfonds Monumentenprijs: Prins Bemhardfonds Monumentenprijs:

benut projectdeel overig 750,00 uitgegeven projectdeel 750,00
van reserve vrij besteedba:re deel 0,00 uitgegeven vrije deel 0,00

Exploitatieresultaat 3140,00 8925,12
Totaal 34950,00 32160,73 Totaal 34950,00 32160,73

is gepubliceerd.
In 2001 is maar liefst ƒ 1.610 ontvangen 

als rente over onze tegoeden, hoofdzakelijk 
bestaande uit de reeds ontvangen maar nog 
niet uitgegeven prijzengelden. Een gedeelte 
van het tegoed is belegd door deel te nemen 
in het Postbank Hoog Dividend Aandelen
fonds en Beleggingsfonds. Uiteraard loopt 
het Cuypersgenootschap hiermee risico, 
zoals in het vorige jaarverslag uiteengezet. 
Gezien de in 2001 sterk dalende beurs
koersen had een flinke waardevermindering 
mogen worden verwacht, maar toch konden

wij een waardevermeerdering realiseren van 
ƒ 2.829. Dh *8 voor 2/3 geluk en 1/3 wijs
heid.

Ledental stijgt licht
Als ledenadministrateur houd ik u behalve 
van de penningen ook van het ledenverloop 
op de hoogte. In februari 2001 kon netto 
het vijfhonderdste lid worden ingeschreven. 
Het is Daniëlle van Kempen te Maastricht, 
die tezamen met nog drie leden werd aange
bracht door Bernice Crijns. We hebben hen 
een jaar lidmaatschap plus een Sluitsteen
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Balans per 1 januari 2001 (bedragen in guldens)

Activa Passiva
Tegoed girorekening 4688,09 Eigen vermogen 15404,38
Tegoed kapitaalrekening 46694,12 Pr.Bemhardf.prijs vrij besteedbaar deel 16985,56
Waarde beleggingen 19392,65 Pr.Bernhardf.prijs onbenut projectendeel 4639,95

Pr.Bemhardf.prijs deel voor Sluitsteen 14000,00
Potje voor Sluitsteen 7936,00

Openstaande advert/sponsorfacturen 23465,00 Nog te betalen in 2001 voor 2000: 
Productie De Sluitsteen 2000 33566,02
Verzending De Sluitsteen 2000 1707,95

94239,86 94239,86

Balans per 31 december 2001 (bedragen in guldens)

Activa Passiva
Tegoed girorekening 12950,39 Eigen vermogen 24329,50
Tegoed kapitaalrekening 39283,44 Pr.Bernhardf.prijs vrij besteedbaar deel 16985,56
Waarde Postbank Hoog Div. Aandelen f. 26725,54 Pr.Bemhardf.prijs onbenut projectendeel 3889,95
Waarde Postbank Beleggingsfonds 5496,23 Pr.Bemhardf.prijs deel voor Jaarboek 14000,00

Potje voor Jaarboek 7936,00
Potje Jaarboekuitgave jaar opschuiven 8000,00
Idemz verzendkosten 2000,00

Openstaande advertentiefact. Cuypbul 1000,00 Nog te betalen in 2002 voor 2000:
Productie Jaarboek 2000 124,37

In 2001 ontv. sponsorbijdr. Jaarboek 2002 7500,00 
Ontvangen vergoeding voor gez. aanschaf 690,22

85455,60 85455,60

Begroting Cuypersgenootschap 2002 (bedragen in Euro's)
Opbrengsten
Contributies
Giften
Advertenties Cuypersbulletin

begroot
10000,00

1000,00
1000,00

Verkoop 200,00
Bijdragen excursies 1600,00
Bijdragen symposia 1400,00

Vergoedingen 200,00

Opbrengst beleggingen 400,00
Rente 400,00
Overig 200,00
Prins Bemhardfonds Monumentenprijs: 

benut projectdeel PM
van reserve vrij besteedbaar deel PM

Totaal 16400,00

cadeau gedaan. Het ledental is in 2001 licht 
gestegen. Enerzijds was er een flink aantal 
aanmeldingen, anderzijds ontvingen we een 
aantal opzeggingen en moesten we mensen 
schrappen die geen adreswijziging sturen. 
Het royeren van wanbetalers is hieronder 
nog niet verwerkt; gebeurt dat wel, dan ver
wacht ik dat we weer iets onder de 500 leden 
geraken.

Aantal leden eind 2001 485
Nieuwe leden 43 +
Opzeggingen / overlijdens 14 -
Kwijtgeraakten

(geen adreswijziging ontv.) 5 -
Wanbetalers nog niet geroyeerd -
Aantal leden eind 2001 509

Kosten begroot
Productie Cuypersbulletin en convocaten 1400,00
Verzending/verpakking Cuypersbulletin 600,00
Productie Jaarboek Cuypersgenootschap 3800,00
Verpakking en verzending De Sluitsteen 900,00
Inkoop 200,00
Excursies 1600,00
Symposia 1400,00
Bijdragen symposiumbundels 1000,00
Juridische kosten 500,00
Reiskosten 800,00
Verblijfkosten 400,00
Telefoon 400,00
Porti (excl. periodieken) 300,00
Secretariaatskosten 500,00
Contributies en bijdragen 100,00
Kosten betalingsverkeer 100,00
Rente 10,00
Overige kosten en onvoorzien 500,00
Prins Bemhardfonds Monumentenprijs:

uitgegeven projectdeel PM
uitgegeven t.l.v. vrij besteedbaar deel PM

Batig saldo 1890,00

Totaal 16400,00
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Typografie voor het Cuypersgenootschap
— Rens Swart
Dit moet u zien als een cursiefje, alleen 
geschikt voor leden die naast in architec
tuurgeschiedenis ook belang stellen in gra
fische vormgeving en typografie. U hebt het 
bulletin en het briefpapier mogelijk soms 
zien wijzigen in hun uiterlijke verschij
ningsvorm. Maar ook dat er hoe dan ook een 
ontwerp voor het briefpapier en het bulle
tin ontstonden, moet u ooit opgevallen zijn. 
Dat waren producten van mijn creativiteit 
en graag geef ik hier een toelichting op mijn 
overwegingen.

Nadat ik in 1994 als bestuurslid de taak 
op me nam om in de stokkende informatie
voorziening van de leden door ons weinig en 
laat verschijnende tijdschrift De Sluitsteen 
te voorzien, heb ik niet alleen geprobeerd 
een nieuwsbrief op te zetten, maar er ook 
een mooi vormgegeven blad van te maken. 
Toen de eerste Nieuwsbrief begin 1995 ver
scheen, leek dat aan de reacties te oordelen 
wel gelukt te zijn. Ik wilde nooit alleen een 
stapeltje A4-tjes maken met daarin het aan
geleverde nieuws op een rijtje gezet, maar 
iets maken dat grafisch bevredigend was. 
Ook nu nog kost het me daarom veel tijd, 
maar als er snel iets moet worden uitgege
ven — en dat komt gezien de weinige tijd die 
ik er de laatste twee jaar nog aan kan beste
den steeds vaker voor - kan ik het niet over 
mijn hart verkrijgen de vormgeving te laten 
vieren. Zonder die vormgeving zou er voor 
mij veel minder aan te beleven zijn.

In 1992, toen ik bestuurslid werd, 
maakte ieder bestuurslid zijn eigen 'briefpa
pier', waarin de kop 'Cuypers Genootschap' 
(ook op de spelling heb ik mijn invloed doen 
gelden ...) vaak bestond uit uitgerekte niet- 
proportionele lettertypes uitgebraakt door 
een matrixprinter. We hadden niet beter. 
Met de verspreiding van de laserprinter en 
de inkjetprinter met meer lettertypes had 
het zin daarop iets mooiers te bedenken

en zo is het ook nu nog in gebruik zijnde 
'beeldmerk' van grofweg de naam, een lijn 
en een ondertitel ontstaan, precies uitvul
lend gezet. Het was erg moeilijk bestuursle
den ervan te overtuigen dat ze voorgedrukt 
of gekopieerd briefpapier zouden moeten 
gebruiken, eenheid en schoonheid verloren 
het toch domweg van afdrukgemak. Op het 
briefpapier heb ik altijd een logo willen toe
voegen en ik heb er zelfs een ontworpen, 
maar dat is al helemaal mijn vak niet en dus 
blijft een goed logo een wens.

Zowel het briefpapier als het nieuws
bulletin van het Cuypersgenootschap zijn 
ontworpen in TpX, een paginaopmaakpro- 
grammeertaal hoofdzakelijk bedoeld voor 
wetenschappelijke boeken met veel formu
les en in mijn omgeving van sterrenkundi
gen en geodetisch ingenieurs veel gebruikt. 
Ik heb voor het zetten van het Cuypers
bulletin destijds zelf een macroverzameling 
geschreven; ik geloof dat ik dat nog steeds 
beschouw als mijn beste staaltje program- 
meerwerk in welke taal dan ook. Het mooie 
van TpX is dat het gemaakt is als een pro
grammeertaal door een wiskundige die ook 
buitengewoon veel kijk had op typografie. 
Ik heb de eigen TpX-lettertypes (een soort 
programma's) aangepast om kleinkapitalen 
en uithangende cijfers te kunnen gebruiken, 
die een deel van het verschil maken tussen 
ordinair zetwerk en verzorgde typografie. 
Hierover verderop meer.

Omdat dit opmaken in TpX ver af staat 
van "what you see is what you get" en der
halve nogal veel inspanning vergde, ben ik 
uiteindelijk van TpX afgestapt, al moest ik 
daardoor op de typografische verfijning inle
veren. Het briefpapier werd al sinds 1997 
niet meer met TEX gemaakt; ik gebruik daar
voor sindsdien het karakteristieke lettertype 
Künstler in AppleWorks. Vanaf Cuypers
bulletin 2000-1 ben ik voor de nieuwsbrief

overgestapt op Adobe PageMaker 6.5 op de 
Apple Macintosh. Ik heb de vormgeving van 
het originele ontwerp in TpX daarin min 
of meer nageaapt. Helaas beschikte ik niet 
over de typografische verworvenheden van 
kleinkapitalen en uithangende cijfers, maar 
gebruikte de eigenlijk ook prachtige Pala- 
tino van Hermann Zapf. Met ingang van 
Cuypersbulletin 2002-1 (april 2002) ben ik 
opnieuw overgestapt, nu naar het nieuwe en 
veel gebruiksvriendelijker (maar wel veel
eisender) Adobe InDesign 1.5. Het ontwerp 
moest hiervoor wel herzien worden om 
gebruik te kunnen maken van de betere 
opmaakhulpmiddelen, zoals een basislijn
raster.

Tevens heb ik toen een nieuw letter
type geselecteerd en aangeschaft bij de Lino
type lettertypebibliotheek. Eisen waren een 
goed leesbare, maar tegelijk karakteristieke, 
niet-doorsnee letter, waarvoor beslist klein
kapitalen en uithangende cijfers beschik
baar moesten zijn. Die laatste eis maakte de 
keus al een stuk kleiner. Na experimenten 
in InDesign met de Centaur (Bruce Rogers, 
1928) en de Aldus (Hermann Zapf, 1954), 
een broertje van de sinds 2000 gebruikte 
Palatino (die overigens standaard in veel 
PostScript-laserprinters zit), is de keus geval
len op de Aldus. Een vet bestaat echter niet: 
daarvoor gebruik ik de Palatino.

Wat is er nu zo mooi aan kleinkapita
len? Stel dat we schrijven over de Wilhel- 
mina-MAVO in Rhenen. Dat hebben we in 
het kader van de acties van Hein Hoestra 
daadwerkelijk gedaan. De letters waaruit 
het acroniem MAVO is opgebouwd, vormen 
een woord dat - als u eerlijk bent - van de 
pagina af knalt. Een kapitaal is bedoeld om 
een zin of een woord mee te beginnen, niet 
om een heel woord uit te zetten. Wat doet 
een typograaf dan? Hij pakt een versie van 
de kapitaal die qua grootte en zwarting aan
sluit bij de onderkast, zeg maar de kleine 
letter. Nu moet die wel ontworpen zijn en 
in het algemeen is dat niet het geval. Nu

zijn moderne tekstverwerkers heel slim - 
of beter gezegd, de verkopers ervan - en 
wat doet men dan? De tussen haakjes veel
eisende gebruiker selecteert het woord, klikt 
'kleinkapitalen' aan en hup, daar verschijnen 
de kleinkapitalen! Het tekstverwerkingspro
gramma heeft gewone kapitalen genomen 
en die met een zeker percentage verkleind. 
Dat kan ik ook: MAVO mavo ma v o  ma v o . 
Als u goed kijkt, ziet u dat dat niet werkt: als 
je kapitalen die ontworpen zijn voor corps 
9,2 gaat verkleinen tot 6,4, dan hebben ze 
wel onderkasthoogte, maar worden de stok
ken te dun, de letters te smal en petieterig. 
In plaats daarvan heeft de letterontwerper, 
in dit geval Hermann Zapf, letters ontwor
pen die qua zwarting en vorm exact bij de 
gewone kapitalen en onderkast passen: de 
laatste hierboven.

Een zelfde verhaal geldt voor cijfers. 
Wij zijn gewend de zogenaamde tabeldjfers 
te gebruiken, zoals ik ze hiervoor ook in de 
financiële overzichten gebruikte. Maar om 
maar wat te noemen, 1969-2450 is eigenlijk 
net zo veel te groot als kapitalen. Je zou cij
fers moeten gebruiken die aan een lopend 
stuk tekst zijn aangepast. Dat zijn de uithan
gende of medieval cijfers: 1969-2450. Ook 
die heeft Hermann Zapf voor de Aldus ont
worpen. Prachtig, niet?

Nog een typografisch detail zag u hier 
trouwens: het streepje in gebruik als 'tot' 
is geen koppelteken, maar een half kastlijn
tje, niet 2-4 maar 2-4. Dit halve kastlijntje 
gebruik je ook als gedachtenstreepje, met 
spaties er omheen - aldus. Het kastlijntje 
— deze lange — wordt weinig gebruikt, 
ik gebruik hem om aan de auteursnaam 
van een artikel te laten voorafgaan. In het 
Engels gebruikt men hem zonder spaties als 
gedachtenstreepje—aldus.

Zeker de ontwerpen die Hermann Zapf 
voor de kleinkapitalen en uithangende cij
fers heeft gemaakt, zijn uitermate sierlijk, 
karakteristiek en toch niet storend apart. 
Ziet u, typografie is mooi, nietwaar?
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Jong monument?

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

St.-Jozefweg 66b 
Postbus 4790

DDI/*I/DI IDrCDC 5953 ZK ReuverDKILI\DUKUtK3 Telefoon (077) 474 29 20

Specialiteiten in baksteen Telefax (077) 474 51 70
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■ T. Bleijenberg 1
B Stucadoorsbedrijfb.v. ® S C U R A

T.BLEIJENBERG STUCADOORS B.V. RESCURA B.V

Stijlplafonds —— Inventarisatie en Restauratie van
«— Monumentenrestauratie Sjabloonschilderingen
— Reconstructie van ornamenten ■— Marmer- en houtimitatie
—- Advies en begroting — Vergulding

r Alle restauratieschildertechnieken

Diverse referenties, recent uitgevoerde restauraties:

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

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

J. KNEPPERS
Zeeburgerpad 48-50 
1019 AB Amsterdam 
telefoon (020) 608 15 15

internet: http://www.kneppers.nl 
e-mail: info@kneppers.nl

restauratie
onderhoud
verbouw
schilderwerken
nieuwbouw

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

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

