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Redactioneel
— Jean Gardeniers

Voor U ligt nr 1 van jaargang 10 (2004) van het 
Cuypersbulletin. Het laatste nummer van het 
bulletin dat U ontvangen hebt was de dikke en 
fraai vormgegeven special over de restauratie 
van het Rijksmuseum (Cuypersbulletin 1/2, 
2003). Met dit meesterwerk heeft de langjarige 
hoofdredacteur Rens Swart afscheid genomen. 
Een waardig afscheid. Ook op deze plek grote 
dank aan Rens voor zijn hoogwaardige redac
tionele activiteiten gedurende vele jaren.

Dit stelde ons wel voor het bekende pro
bleem: wie neemt de vlag over? Zie de 'perso
neelsadvertentie' in het bulletin van 2002 (nr 1) 
en de suggestieve vermelding op het voorblad 
van dat nummer: 'Verschijnt hopelijk viermaal 
per jaar".

Daarom op deze plaats nogmaals een 
oproep aan de leden om zich actief in te zetten 
voor het Cuypersbulletin. We zoeken redactiele
den en mensen die verstand hebben van 
opmaak. Het bulletin is een orgaan voor de 
leden, maar ook van de leden. Dus naast direct 
bij redactie en opmaak betrokkenen vragen we 
ook dringend om bijdragen aan het blad: over 
acties in het land, over restauraties, over 
gebouwen(complexen), over architecten.

Ongetwijfeld zijn er diverse architec
tuurhistorische, bouwhistorische en kunsthis
torische scripties die interessant zijn voor
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(gedeeltelijke en/of samengevatte) plaatsing in 
het Cuypersbulletin. Ongetwijfeld hebben leden 
van het Cuypersgenootschap artikelen in porte
feuille die (nog) te beperkt zijn voor plaatsing 
elders, maar die als (discussie)bijdragen uit
stekend in ons bulletin passen.

In de landelijke pers is dit jaar verschillende 
malen aandacht besteed aan zaken die ons 
genootschap ter harte gaan, in de vorm van 
berichten, achtergrondverhalen en discussies, 
waaraan ook leden van ons genootschap actief 
deelnamen. Opwindend was het grote verhaal 
in het Parool over de netwerken en 'dubbele 
agenda's' van leden van het Cuypers
genootschap. Onze naamgever Pierre Cuypers 
bracht het in HP/De Tijd tot kandidaat voor de 
verkiezing tot ergste Nederlander (in de cate
gorie van ergste Nederlandse architect). Als 
portret stond er helaas dat van zijn anders 
geschreven en anders gedenomineerde 
naamgenoot Tjeerd Kuipers bij. Het kan ver
keren. Overigens, winnaar werd de ontwerper 
van Hoog Catharijne, zelfs zonder wedstrijd 
een beoogd kampioen.

Het ligt in de planning om vanaf nu steeds 
weer vier bulletins per jaar te laten verschijnen. 
Dat kan echter alleen lukken als niet alleen het 
bestuur voor de kopij moet zorgen. Laat van U 
horen!!

mailto:secretaris%40cuypersgenootschap.nl
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Een woord van de voorzitter
— Vladimir Stissi

Zoals u merkt is 2004 geen gemakkelijk jaar 
voor het Cuypersgenootschap. Ondanks of 
misschien juist door de verversing en verjon
ging van het bestuur lukt het ons niet om als 
vanouds én vele akties te voeren, én een jaar
boek uit te laten komen én vier bulletins te laten 
verschijnen én alle andere dingen te doen die 
het Cuypersgenootschap gewoon is te laten 
doen. Maar er wordt aan gewerkt. Als u dit 
leest is er in ieder geval weer een bulletin, en 
wordt aan de volgende weer gewerkt. Ook zijn 
er twee jaarboeken bijna klaar. En misschien 
heeft u op het internet al gezien dat 
www.cuypersgenootschap.nl eindelijk 'in de 
lucht" is. Over een aantal andere belangrijke 
lopende zaken wil het bestuur u in dit artikel 
informeren:

Monumentenbeleid

De ontwikkelingen die momenteel in het lan
delijke monumentenbeleid plaatsvinden 
hebben grote invloed op de activiteiten van het 
Cuypersgenootschap. Acties in de traditionele 
zin van het woord, met als doel een gebouw te 
behouden door het als monument erkend te 
krijgen, worden steeds moeilijker. Enerzijds 
omdat de criteria waaraan gebouwen moeten 
voldoen om monument te worden of zelfs maar 
bekeken te worden steeds strenger worden, en 
anderzijds (en in samenhang daarmee) omdat 
steeds meer gebouwen in inventarisatie- en 
selectieprojecten al beoordeeld zijn. Vooral voor 
de periode van voor 1940 betekent dit dat er 
nauwelijks meer gebouwen zonder rijksmonu- 
mentenstatus zijn, die nog voor een status in 
aanmerking komen. Bovendien blijken ook die 
gebouwen, die volgens ons nog wel aan de 
monumentenlijsten toegevoegd zouden 
moeten worden, de toets van de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg en de lokale overhe
den vaak niet te doorstaan. Soms zijn de belem
meringen puur bureaucratisch, en in veel
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gevallen spelen nieuwbouwplannen een rol in 
de besluitvorming, maar het netto resultaat is 
dat het rendement van het soort akties waar het 
Cuypersgenootschap groot mee is geworden 
steeds lager wordt. Daarnaast is het voeren van 
akties die bij voorbaat (vrijwel) kansloos zijn 
natuurlijk een frustrerende bezigheid, en niet 
goed voor onze reputatie en daarmee ons 
gewicht als gesprekspartner in die zaken waar 
we kiezen voor overleg in plaats van proce
dures.

De nieuwe situatie, die in de komende 
jaren alleen maar manifester zal worden, is een 
factor van belang in de al een aantal jaren 
lopende discussie over de richting waarin het 
Cuypersgenootschap zich moet begeven. Meer 
overleg met de Rijksdienst en andere belang
rijke partijen op rijksniveau over beleid en cri
teria, maar ook meer overleg met lokale partij
en over concrete gevallen zijn voor de hand 
liggende strategieën. Daarnaast heeft het be
stuur de afgelopen tijd mede naar aanleiding 
van een aantal kostbare en arbeidsintensieve 
zaken die geen resultaat hebben opgeleverd 
nagedacht over een terughoudender, maar 
effectiever aktiebeleid: liever weinig kansrijke 
en breedgedragen akties dan veel die uitein
delijk in verloren juridische procedures verzan
den. Hierover hebben we interne afspraken 
gemaakt. Dit alles zal onder meer betekenen 
dat we minder dan voorheen ingaan op ver
zoeken van lokale groepen om akties 'over te 
nemen' (maar die groepen waar nuttig uiter
aard wel op plaatselijk niveau zullen steunen) 
en dat we ons werk ook meer zullen afstemmen 
met verwante organisaties als de Bond 
Heemschut. Ook zullen we relatief meer aan
dacht besteden aan de wederopbouwperiode, 
waarover nog nauwelijks monumentenbeleid is 
gemaakt, hoewel dat hard nodig is.

Een meer algemene consequentie van de 
ontwikkelingen in het monumentenbeleid is 
dat met de verminderde kracht van traditionele 
'actie' kennis en bewustzijn belangrijker zijn 
geworden dan ooit. Besef van de waarde van 
erfgoed is nog altijd de beste garantie voor
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vitaal behoud. De rol van het 
Cuypersgenootschap in het informatie geven 
over en aandacht vragen voor misschien min
der voor de hand liggende waarden, en voor 
gebouwen die velen nu nog denken te kunnen 
missen is dus nog crudaler dan zij al was. 
Onderzoek, publiciteit en simpelweg 
'netwerken' zullen de komende jaren dus een 
steeds prominentere plaats gaan innemen in 
onze activiteiten.

Rijksmuseum

Over misschien wel de belangrijkste restauratie 
en vernieuwing in de Nederlandse monu
mentenzorg van dit moment, die van het 
Rijksmuseum, is helaas weinig te melden. Van 
de uitgebreide overlegconstructies die in eerste 
instantie beloofd werden, komt in de praktijk 
weinig terecht. De klankbordgroep, waar het 
Cuypersgenootschap in vertegenwoordigd zou 
zijn, is voor zover wij weten nooit bijelkaar 
geweest. Dat neemt niet weg dat er achter de 
schermen volop nagedacht en ontworpen 
wordt, en dat wij langs minder formele weg 
proberen op de hoogte te blijven.

Het nieuws is intussen wisselend. Aan 
een aantal cruciale probleempunten van het 
verbouwingsontwerp (zie het vorige nummer 
van dit Bulletin) wordt hard gewerkt. Zo 
schijnt het ontwerp van de nieuwe toren in de 
tuin te zijn aangepast, en heeft opschudding 
over de openstelling van de onderdoorgang 
voor fietsers geleid tot verbeteringen in het 
ontwerp voor de onderdoorgang. De 
Stadsdeelraad van Oud-Zuid, die uiteindelijk 
de vergunningen moet verlenen, heeft echter 
een besluit genomen dat zou betekenen dat er 
een geheel nieuw ontwerp voor de onderdoor
gang en de nieuwe ingang gemaakt zou 
moeten worden. Hoe serieus dit genomen moet 
worden, blijft vooralsnog onduidelijk.

Ook onduidelijk voor de buitenwacht 
blijft de stand van zaken bij hét grote probleem
punt in het ontwerp, de klimaatbeheersing. Tot 
nu toe lijkt het erop dat de wens van het muse
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um om in het hele gebouw de best mogelijke 
klimaatcondities te creeëren zeer moeilijk te 
realiseren is binnen de beperkingen die het 
huidige casco met zich meebrengt, en dan 
sowieso een grote aantasting van monumentale 
waarden tot gevolgd heeft (met name door het 
aanbrengen van isolerende lagen aan wanden). 
Het laatste woord over deze problemen is nog 
niet gezegd.

Over de interieurdecoraties is beter 
nieuws te melden. Het onderzoek naar wét er 
bewaard is gebleven en in welke conditie gaat 
gestaag voort, en ook worden er proeven 
gedaan naar de mogelijkheden voor herstel en 
reconstructie. Hoewel bij dit alles enerzijds 
blijkt dat er veel weg is, en nog meer verdwe
nen is achter niet goed te verwijderen nieuwe 
verflagen, blijkt anderzijds dat in ieder geval in 
de Voorhal, de Eregalerij en de Nachtwachtzaal 
genoeg restanten en gegevens voorhanden zijn 
om het oude beeld terug te brengen: recon
structie ligt daarbij op veel plekken meer voor 
de hand dan met veel geweld en schade terug
brengen van authentieke verflagen; de oor
spronkelijke schilderingen op doek kunnen 
gelukkig wel terugkomen. Herstel van de poly
chromie in de 'gewone' museumzalen heeft 
van het begin af aan veel weerstand 
opgeroepen bij de museumdirectie, maar blijft 
voor ons een punt van aandacht.

Cuypersbiografie

Heel goed gaat het momenteel met het werk 
aan de Cuypersbiografie door onze oud- 
voorzitter Wies van Leeuwen, een project dat 
nog voortkomt uit de monumentenprijs van het 
Prins Bemhard Cultuurfonds die wij in 1997 
ontvingen. Dankzij genereuze bijdragen van 
het Prins Bernhardfonds en het 
Stimuleringsfonds voor de Architectuur heeft 
Wies van Leeuwen in een jaar studieverlof van 
zijn werk de gelegenheid de omvangrijke 
archieven die P.J.H. Cuypers heeft nagelaten na 
te pluizen. In de komende jaren zal Wies mede 
op basis van dit materiaal zijn biografie schrij-

http://www.cuypersgenootschap.nl
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ven, die in 2007 zal verschijnen als één van de 
publicaties rond een grote Cuyperstentoon- 
stelling in het Nederlands Architectuurinsti
tuut (NAi) in Rotterdam. Of en hoe het 
Cuypersgenootschap verder een rol kan spelen 
bij deze tentoonstelling en de bijbehorende 
publicaties en activiteiten is nog onderwerp 
van overleg met het NAi: hier zult u ongetwij
feld nog meer over horen in de komende jaren.

Tot slot

Één van de manieren om de daadkracht van het 
Cuypersgenootschap te vergroten, is meer 
mensen bij onze activiteiten te betrekken. Wij

Beperking aanwijzing beschermde monumenten 
— Leo Dubbelaar

Staatssecretaris Medy van der Laan heeft in 
haar beleidsbrief Meer dan de som 
aangekondigd, de aanwijzing van monu
menten voorlopig te beperken om een nieuw 
aanwijzingsbeleid te ontwikkelen. In april 
jongstleden heeft zij advies gevraagd aan de 
Raad voor Cultuur. De Raad heeft daarop het 
volgende geadviseerd:

Aan de Staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en wetenschap 
mevrouw mr. M.C. van der Laan

datum: 15 juni 2004
onderwerp: Adviesaanvraag Beleidsregel aan
wijzing beschermde monumenten

Zeer geachte mevrouw Van der Laan,
Op 14 april jongstleden ontving de Raad uw 
adviesverzoek met betrekking tot de 
Beleidsregel aanwijzing beschermde monu
menten. U wilt de aanwijzing van gebouwde 
en archeologische monumenten tot 1 januari 
2006 zo veel mogelijk beperken, ten einde tijd 
en capaciteit vrij te maken om nieuwe selec-
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zijn daarom altijd blij met leden, die iets voor 
de vereniging willen doen. Kopij leveren voor 
het bulletin, redactioneel werk, maar ook deel
nemen in één van de werkgroepen over gespe
cialiseerde onderwerpen (monumentenrecht, 
restauratie, de toekomst van lege kerkge
bouwen) die we hebben opgezet of zelfs 
nieuwe activiteiten bedenken, van alles is 
denkbaar. Sommigen van u hebben zich in de 
afgelopen jaren al bij ons gemeld, maar meer 
handen zijn natuurlijk altijd welkom!

tiekaders te ontwikkelen en achterstanden in 
de behandeling van aanvragen weg te werken.

U verzoekt de Raad te adviseren of de 
beleids-regel voldoende helder en uitvoerbaar 
is, de voorgestelde termijn voldoende is om tot 
een nieuw selectiebeleid te komen en of met de 
beleidsregel in principe kan worden volstaan 
met administratieve begeleiding en afhande
ling van de afwijzing van aanvragen, waardoor 
de procedure in zijn geheel kan worden ver
sneld en de administratieve last kan worden 
verminderd.

De Raad is het met u eens dat het erfgoedselec- 
tiebeleid aan herijking en actualisering toe is. 
Hij is er allerminst van overtuigd dat een 
tijdelijke, doch strikte beperking in de aanwij
zing van beschermde monumenten oodzake- 
lijkerwijs voorafgaat aan het formuleren van 
nieuw beleid. De motivatie gebaseerd op 
beperkt beschikbare personele capaciteit en de 
administratieve achterstanden weegt voor hem 
niet op tegen zijn prindpiele bezwaren ten 
aanzien van de tussenstop voor de aanwijzing 
van gebouwde monumenten. Hij acht dit zelfs
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het slechts denkbare alternatief en adviseert 
derhalve negatief over de Beleidsregel aanwij
zing beschermde monumenten.

Voor alles geldt dat het volgens Raad onjuist 
zou zijn te menen dat alles uit het verleden als 
bekend kan worden verondersteld. Geen 
enkele periode uit de cultuurgeschiedenis is 
volledig bekend of zelfs op al zijn uiteen
lopende aspecten wetenschappelijk onder
zocht. Nieuwe maatschappelijke behoeften, 
wetenschappelijke inzichten en feiten moeten 
blijven kunnen leiden tot de wijziging van het 
nationale monumentenbestand. De strikte 
beperking van de monumentenaanwijzing gaat 
volgens de Raad voorbij aan de idee van een 
dynamisch monumentenbestand. Hij heeft dan 
ook een principieel bezwaar tegen een aanwij
zingsbeleid dat onderscheid maakt tussen 
monumenten van vóór of na een bepaalde 
datum.

Een ander, principieel bezwaar van de Raad 
komt voort uit uw bedrijfsmatige benadering 
bij de totstandkoming van het nieuwe selec
tiebeleid. Hij is van mening dat personele 
capaciteit niet leidend mag zijn voor het al dan 
niet aanwijzen, zelfs niet in tijdelijke zin, van 
monumenten, maar dat daaraan cultuurhis
torische en - politieke uitgangspunten en een 
visie op de maatschappelijke betekenis van erf
goed ten grondslag zouden moeten liggen. De 
Raad merkt bovendien op dat hij een plan van 
aanpak mist, waarmee inzicht wordt gegeven 
in het proces waarin het nieuwe selectiebeleid 
totstandkomt. Bij het ontbreken daarvan kan de 
Raad geen antwoord geven op de vraag of de 
voorgenomen periode van anderhalf jaar vol
doende zal zijn voor het formuleren van een 
afgewogen en zorgvuldig selectiebeleid. De 
Raad vreest dat indien de gestelde periode niet 
zou blijken te volstaan, en die vrees acht hij 
gegrond in verband met de beperktheid van die 
periode in relatie tot hetgeen u zich voorstelt te 
realiseren, de voorgestelde beleidsregel een 
langduriger en of wellicht zelfs meer perma
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nent karakter zal gaan krijgen. Hij ziet dit als 
een ongewenste ontwikkeling met grote 
nadelige effecten voor de dynamiek en repre
sentativiteit van het Nederlandse monu
mentenbestand. Voor het inhalen van adminis
tratieve achterstanden dient volgens de Raad 
een andere, bedrijfsmatige oplossing te worden 
gevonden.

In zijn Vooradvies Cultuur, meer dan ooit (april 
2003) pleitte de Raad voor de actualisering van 
de rijksmonumentenlijst en de herijking van 
het aanwijzingsbeleid. Tevens sprak hij zijn 
zorg uit over de immer uitdijende lijst van om 
en nabij 60.000 rijksmonumenten waardoor 
zijns inziens niet meer duidelijk is wat er in cul
tuurpolitieke zin nu precies mee wordt beoogd.

De omvangrijke en krachtige ruimtelijke 
transformatie van Nederland en de toene
mende maatschappelijke behoefte om ook 
nieuwe categorieën erfgoed (steden
bouwkundig, landschappelijk, mobiel, indus
trieel of funerair en dergelijke) te beschermen, 
vereisen een geactualiseerde en ontwikkelings
gerichte visie op de bescherming van het 
nationaal cultureel erfgoed. Het gaat dan om de 
beantwoording van vragen als: wat bewaart de 
rijksoverheid met welke reden, welke bescher
mingsregimes worden gehanteerd en wat 
wordt overgelaten aan andere belanghebben
den en betrokkenen? Er is dringend behoefte 
aan referentiekaders per onderwerp of cate
gorie, waarbij inzicht in en overzicht over het 
monumentenbestand en het belang van afzon
derlijke objecten hierin kan worden verkregen.

De komende periode dient er te worden 
nagedacht over een handvat voor herselectie en 
een uitgangspunt vergelijkbaar met de nulme
ting in de archeologie (de Archeologiebalans). 
De Raad acht het overigens van eminent belang 
dat de al langere tijd in het vooruitzicht 
gestelde evaluatie van de huidige 
Monumentenwet 1988 wordt betrokken bij het 
formuleren van het selectiebeleid.
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Het spreekt vanzelf dat de Raad bereid is in de 
vorm van een advies bij te dragen aan het 
nieuwe erfgoedbreed selectiebeleid of anders
zins aan de vermindering van de adminis
tratieve lastendruk.

Hoogachtend,
mr. W. Sorgdrager, voorzitter
drs. R. Berends, plv. Algemeen secretaris

Antwoord van staatssecretaris Medy van der Laan 
op de reactie van de Raad voor Cultuur

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2004

Hierbij zend ik u ter informatie het advies van 
de Raad voor Cultuur dat ik ontving naar aan
leiding van mijn adviesaanvraag over de 
ontwerp Beleidsregel aanwijzing beschermde 
monumenten.
Graag wil ik u informeren over de wijze 
waarop ik dit advies betrek bij de verdere 
uitwerking van mijn erfgoedselectiebeleid.

In mijn beleidsbrief Meer dan de som heb ik erf
goedselectiebeleid geagendeerd. Tijdens het 
algemeen overleg met de Tweede Kamer over 
het 'Uitvoeringsprogramma Meer dan de som' 
op 8 juni jongstleden is dit aan de orde geweest 
(Kamerstuk 29314, nr.3) . Mijn voornemen om 
een tijdelijke beleidsregel op te stellen voor de 
aanwijzing van beschermde monumenten is 
onderdeel van de door mij voorgestelde herij
king en actualisering van het erfgoedselec
tiebeleid. Het gaat om een aanscherping van 
een bestaande beleidsregel. Deze aanscherping 
zorgt ervoor dat het rijk tot en met 31 december 
2005 extra terughoudend omgaat met nieuwe 
verzoeken tot aanwijzing van archeologische 
en gebouwde monumenten. Ook zal het rijk in 
die periode zelf geen nieuwe initiatieven 
nemen om objecten voor bescherming voor te 
dragen.
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De Raad komt net als ik tot de conclusie dat het 
erfgoedselectiebeleid aan herijking en actuali
sering toe is. De Raad adviseert echter negatief 
over de invoering van de beleidsregel, omdat 
hij met name bezorgd is dat hierdoor topmonu- 
menten de komende tijd verloren kunnen gaan 
als bescherming niet mogelijk is.

Het advies van de Raad vind ik waardevol. Ik 
heb begrip voor de argumenten van de Raad en 
zal het advies in de definitieve beleidsregel ver
werken. Ik wil echter de kern van de beleids
regel in stand houden. De raad en ik streven 
immers hetzelfde doel na en ik zie de beleids
regel als een middel dat bijdraagt aan de 
ontwikkeling van selectiebeleid, zonder dat 
tegelijkertijd waardevol cultureel erfgoed ver
dwijnt. Een belangrijke overweging daarbij is 
dat ik in de aanloop naar mijn nieuwe selec
tiebeleid geen aanvragen wil beoordelen op 
basis van de huidige selectiecriteria, terwijl 
deze criteria binnen afzienbare tijd zullen wor
den herzien.

In de toelichting op de beleidsregel zal ik tege
moet komen aan een aantal specifieke 
bezwaren die de Raad uit in zijn advies. Om te 
beginnen vind ik de veronderstelling dat zich 
gevallen kunnen aandienen van bedreigde top- 
monumenten van vóór 1940 begrijpelijk. Het 
karakter van een beleidsregel impliceert echter 
de mogelijkheid om in bijzondere gevallen een 
uitzondering te maken als het werkelijk een 
bedreigd topmonument betreft. Voor de peri
ode vóór 1940 is dit niet uitgesloten, maar de 
kans dat dit zich voordoet acht ik zeer gering. 
Die periode is immers onderwerp geweest van 
omvangrijke onderzoeken, inventarisatie, 
selectie en registratie, zoals het Monumenten 
Selectieproject (MSP 1850-1940). De Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg schat dat gedurende 
anderhalf jaar hooguit zeven beschermingsver- 
zoeken uit de periode van vóór 1940 kunnen 
worden ingediend waarbij daadwerkelijk 
sprake is van bedreiging van het voortbestaan 
van een topmonument. Gezien dit geringe aan-
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tal en gezien de om vang van reeds ca. 51.000 
beschermde rijksmonumenten, wil ik daarvoor 
op voorhand in de beleidsregel geen expliciete 
uitzondering maken. Voor de jongere 
bouwkunst uit de wederopbouwperiode doe ik 
dat wel. De kans dat het een topmonument 
betreft dat geen bescherming geniet is immers 
groter, aangezien het monumentenbestand uit 
die periode nog niet voor bescherming is gese
lecteerd.

Aangezien de Raad een rol heeft in de wet
telijke procedure voor behandeling van aanwij- 
zingsverzoeken, zal ik de Raad ook de 
komende tijd blijven informeren over alle aan
vragen die ik ontvang. Hij kan dan zelf be
oordelen of het een topmonument betreft dat in 
zijn voortbestaan bedreigd wordt. Daarnaast 
kunnen aanvragen die op grond van de be
leidsregel worden afgewezen vanaf 2006 alsnog 
binnen de nieuwe kaders worden getoetst.

Naar aanleiding van het advies van de Raad zal 
ik in de toelichting bij de beleidsregel ook 
ingaan op mijn plan van aanpak om de 
komende anderhalf jaar te komen tot nieuwe 
uitgangspunten voor monumentenselec- 
tiebeleid. De rijksdiensten voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de 
Monumentenzorg (RDMZ) zullen dit jaar 
beginnen met de herijking van selectiekaders 
voor bescherming van monumenten. Daarbij is 
onder meer overleg met de VNG, IPO, 
belanghebbenden en de Raad voor Cultuur van 
belang. Met deze kaders verwacht ik in de loop 
van 2005 de uitgangspunten voor nieuw selec
tiebeleid van de rijksoverheid te kunnen vast
stellen.

De zorg van de Raad dat de beleidsregel per
manente status krijgt wil ik graag wegnemen. 
De beleidsregel zelf geldt slechts tot I januari 
2006 en om de maatregel te kunnen verlengen 
is een nieuwe beleidsregel nodig. Ook dit zal ik 
in de toelichting verhelderen.
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De Raad stelt dat beschikbare capaciteit en 
inzet bij het rijk om achterstanden in de behan
deling van aanwijzingsverzoeken in te halen 
geen goede argumenten zijn voor de instelling 
van de beleidsregel Dit standpunt deel ik niet. 
Vanuit mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid 
hecht ik waarde aan de vermindering van de 
administratieve lastendruk die dit op termijn in 
de monumentenzorg kan bieden. Bovendien is 
positief dat hiermee ruimte wordt gecreëerd 
om nieuwe selectiekaders voor nieuw erfgoed
selectiebeleid te ontwikkelen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan
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Diversen vereniging
— Jean Gardeniers

Statutenwijziging, herinnering aan 
invulling 'stembriefje'

Op de algemene ledenvergadering van oktober 
2003 is het voorstel tot wijziging van de 
statuten ten aanzien van de tenaamstelling van 
het Cuypersgenootschap met algemene stem
men aangenomen. Dit besluit is echter niet 
rechtsgeldig, omdat voor een dergelijke 
statutenwijziging tenminste tweederde van de 
leden moet vóórstemmen. Daarom hebt U in 
april van dit jaar een 'stembriefje' gekregen met 
het verzoek Uw stem voor of tegen het voorstel 
uit te brengen. Aan dit verzoek is ruim gevolg 
gegeven. Echter niet voldoende om de statuten
wijziging door te kunnen laten gaan. Tot nu toe 
hebben 131 leden hun stem uitgebracht, waar
van 127 vóór en 4 tegen. Het ledenaantal is 
steeds in beweging - er vallen leden af en er 
komen, gelukkig, ook leden bij -, maar het blijft 
ongeveer stabiel rond de 500. Dit betekent dat 
zo'n 350 stemmen vóór het voorstel moeten 
worden uitgebracht.

Wij willen U daarom met nadruk vragen 
alsnog Uw stem uit te brengen via het indertijd 
toegestuurde stemformulier. Mocht U dat niet

Topmonumenten Vaals en Almelo worden nu gesloopt 
— Leo Dubbelaar

Dit jaar valt het doek voor 2 belangrijke 
wederopbouwkerken die door gemeentelijk 
beleid niet waard zijn om behouden te blijven 
ondanks aandringen van o.m. het 
Cuypersgenootschap en de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg.

In Vaals wordt momenteel (juli 2004) een begin 
gemaakt met de sloop van de Sint Josephkerk 
aan de Kolmondstraat. De kerk uit 1955-1958 is 
een belangrijk voorbeeld van moderne kerk

meer in de buurt hebben, laat dat dan even 
weten via de post: Uiverweide 9 6708 LA 
Wageningen, via de telefoon: 0317-425330 of via 
e-mail: marijke.kuipers@wur.nl. het formulier 
wordt U dan toegestuurd.

Voor de goede orde: het gaat om het 
schrappen van de toevoeging 'vroeg' in de 
tenaamstelling als vervat in artikel 1/verenig
ing tot behoud van 19“e en vroeg 20s‘e eeuws 
cultuurgoed in Nederland, het 
Cuypersgenootschap'.

Opbouw e-mail bestand

Om de leden van het Cuypersgenootschap 
voortaan snel van actuele informatie te kunnen 
voorzien willen we het postadressenbestand 
aanvullen met een bestand van e-mail 
adressen. Van een aantal leden is dit e-mail 
adres bekend, maar van de meesten niet. Wij 
willen U daarom vragen Uw e-mail adres door 
te geven door een mailtje te sturen aan: 
marijke.kuipers@wur.nl. Ook als U betrekkelijk 
recent nog e-mail contact gehad hebt, wilt U 
dan controleren of het adres nog klopt, ook e- 
mail adressen willen nog wel eens veranderen.

bouw uit de wederopbouwperiode 1946-1965. 
Het is één van de vier kerken, ontworpen door 
architect J.H.A. Huysmans. Zijn kerk in Sittard- 
Stadsbroek (H. Joseph) is onlangs aan de slo
pershamer ten offer gevallen. Zijn kerken in 
Maastricht-Malpertuis (OLV. van Goeden 
Raad) en Roermond-De Kemp (H. Joseph) zijn 
gesloten en worden bedreigd. Resteert alleen 
nog de parochiekerk in Cadier en Keer, 
gebouwd in 1957-1958.

Bij het ontwerp van de kerk liet de architect 
zich inspireren door het golvend landschap op 
de achtergrond. Drie gelijke beuken worden 
gedekt door een golvend dak van beton. In de 
koorwand is een groot monumentaal glas-in- 
betonraam van de bekende Limburgse kunste
naar Charles Eyck geplaatst. Het betonskelet is 
in het zicht gelaten, en ingevuld met breuk
steen en gekleurde glastegels.

De kerk is beschreven in het onlangs ver
schenen boek van Marieke Kuipers 
"Toonbeelden van de Wederopbouw - 
Architectuur, stedenbouw en landinrichting 
van herrijzend Nederland".

Wij als Cuypersgenootschap hebben een ver
zoek aan de gemeente Vaals gedaan tot behoud 
van de kerk. Ook de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg heeft het verzoek van het 
genootschap onderschreven.

Helaas heeft de gemeente het verzoek 
afgewezen. De gemeentelijke monumenten
verordening bevat slechts voorschriften betref
fende beschermde rijksmonumenten. Voor het 
opstellen van een gemeentelijke monumenten
lijst is geen beleid en regelgeving voorhanden. 
Dus juridisch gezien kan de gemeente de kerk 
niet beschermen. Bovendien wil de gemeente 
de kerk ook niet beschermen omdat ze een 
zogenaamde brede school willen realiseren op 
de plaats van de kerk. Over de cultuurhis
torische waarde van de kerk wordt niet gespro
ken.

Ook op rijksniveau kan de kerk niet beschermd 
worden. Immers het is nog geen 50 jaar oud. De 
leeftijdsbepaling van 50 jaar staat uitdrukkelijk 
vermeld in de Monumentenwet 1988.

De zelfde trieste ontwikkeling is ook van 
toepassing voor de Willibrordkerk van Almelo. 
Ook voor deze kerk hebben wij een verzoek 
aan de gemeente gedaan voor behoud en ook 
hier heeft de Rijksdienst een beroep op behoud 
gedaan.

De kerk met klooster is een goed en gaaf voor
beeld van een naoorlogse kerk met klooster uit 
1967 naar ontwerp van J. de Jong in Bossche 
School-stijl. Als toegevoegde kunsthistorische 
waarde is de kerk voorzien van wand
schilderingen van de kunstschilder Theodore 
Strawinsky. Zeldzaamheidswaarde heeft de 
kerk vanwege de noordelijke situering in 
Nederland. De Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg acht de kerk van rijksbelang. 
Ook hier is de leeftijd van de kerk een belem
mering voor plaatsing op de rijksmonumenten
lijst.

Wel heeft de gemeente Almelo een gemeen
telijke monumentenlijst. Helaas heeft de 
gemeente besloten om vooral de kerk niet te 
beschermen en tegemoet te komen met het 
parochiebestuur om het terrein van de kerk te 
bestemmen voor ouderenhuisvesting. Ook hier 
wordt niet of nauwelijks ingegaan op de kunst
historische waarde van de kerk.

Voor de kerk is inmiddels een sloopvergunning 
afgegeven.

Dit zijn trieste voorbeelden van falend monu
mentenbeleid van zowel rijk als gemeenten. 
Helaas geldt dit ook nog voor veel andere mo
numentwaardige panden.

mailto:marijke.kuipers%40wur.nl


10 2004 -1 Cuypersbulletin

Hasseltsekerk Tilburg geen gemeentelijk monument, maar
blijft wel behouden
— Leo Dubbelaar
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Vorige jaar in juli werd voormalige 
Hasseltsekerk te Tilburg door brand zwaar 
beschadigd. Hierbij is alleen de dakconstructie 
met vieringtoren door de brand verwoest. De 
muren met gewelven en gebrandschilderde 
glazen hebben de brand doorstaan.

Het Cuypersgenootschap heeft de gemeente 
verzocht om de kerk te behouden en te plaatsen 
op de gemeentelijke monumentenlijst vanwege
- cultuurhistorische waarden op het gebied van 
de culturele, sociaal-economische en geestelijke 
ontwikkeling van het stadsdeel Hasselt.
- architectuurhistorische waarden; belangrijk 
werk uit het oeuvre van de Tilburgse architect 
A.G. de Beer, volgeling van P.J.H. Cuypers
- ensemblewaarden en herkenbaarheid; 
voorzien van gelijktijdig gebouwde pastorie en 
school; betekenis voor de ontwikkeling van het 
stadsdeel Hasselt

De driebeukige neogotische kruiskerk, 
eertijds gewijd aan Onze Lieve Vrouw 
Rozenkrans, is gelijktijdig met de naburige pas
torie en school in 1897-1898 gebouwd na 
ontwerp van A.G. de Beer. De kerk werd 
gebouwd voor de toenmalige nieuwe parochie 
die afgesplitst was van de parochie Goirke. Het 
gebouw is geïnspireerd op de Franse gotiek. 
Door geldgebrek werd afgezien van bouw van 
een grote westtoren. In 1998 werd de kerk door 
teruglopend kerkbezoek gesloten en werden 
delen van de inventaris verplaatst naar de Sint 
Martinuskerk te Sint Oedenrode. Voorjaar 2003 
werd begonnen om de kerk te verbouwen tot 
wijkcentrum.

De Tilburgse architect A.G. de Beer is onder
meer architect van de Missiehuis paters "Rooi 
Harten" (1889-1890) aan de Bredaseweg, het 
Clarissenklooster (1890-1891) aan de Lange

Nieuwstraat, Trappistenabdij Koningshoeven 
(1891-1893) en het helaas in 1977 gesloopte Sint 
Josephgesticht (1888/1892) aan de Lange 
Nieuwstraat. De hiervoor genoemde thans nog 
aanwezige objecten zijn inmiddels gepro
moveerd tot rijksmonument.

De gemeente heeft het verzoek van het 
genootschap om de kerk te plaatsen op de 
gemeentelijke monumentenlijst afgewezen na 
een opmerkelijk advies van de gemeentelijke 
monumentencommissie.

Deze commissie adviseerde het college het vol
gende: Op basis van bestuurlijke opdrachten is 
de commissie terughoudend geweest in haar 
adviezen t.a.v. plaatsing van objecten op een 
monumentenlijst. Reden hiervoor was dat de 
monumentencommissie is verzocht terdege 
rekening te houden met het maatschappelijk 
economisch belang. Hierdoor zijn tijdens de 
overwegingen om een object al dan niet te 
plaatsen, bepaalde objecten niet opgenomen in 
de adviezen tot plaatsing op een monumenten
lijst. In het verlengde hiervan is de monu
mentencommissie bovendien van mening dat 
niet alles beschermd hoeft te worden, om o.m. 
nieuwe ontwikkelingen niet onnodig te 
blokkeren. Natuurlijk moet in geval van sloop, 
nadrukkelijk worden gelet op de kwaliteit van 
de nieuwbouw.

Bovenstaande kwestie is ook gerelateerd 
aan de vraag hoeveel en welke grote gebouwen 
zoals kerken op de monumentenlijst moeten 
komen.

In een aantal adviezen heeft de monu
mentencommissie daar het volgende standpunt 
ingenomen. Als naast de Heikese kerk en de 
Heuvelse kerk ook de Goirkese kerk, de 
Korvelse kerk, de Mariakerk aan de Schans, de

Broekhovense kerk en de kerk Maria Alacoque 
aan de Ringbaan-West in overeenstemming 
met de adviezen van de monumentencom
missie en de provincie op de rijksmonumenten
lijst worden geplaatst, zijn voldoende kerkge
bouwen in diverse stijlen beschermd. De mo
numentencommissie blijft t.a.v. de 
Hasseltsekerk bij haar eerder ingenomen stand
punt: niet plaatsen.

Als de vraag wordt gesteld of de 
Hasseltse kerk voldoende intrinsieke, cultuur
historische of architectuur-historische waarde 
heeft, stelt de commissie dat dit niet het geval 
is. Hoewel gaaf in bouwtechnische zin is de 
kerk niet uniek in soort of stijl en heeft het 
interieur niet voldoende waarde. De kerk heeft 
met pastorie als ensemble op het niveau van de 
straat of de wijk wellicht enige steden
bouwkundige waarde, maar vervangende 
nieuwbouw van hoge kwaliteit kan hieraan een 
nieuwe invulling geven.

Op basis van louter monumentale waarde 
zou de commissie deze kerk dus niet voordra
gen voor plaatsing op de gemeentelijke monu
mentenlijst.

Het MSP-team Noord-Brabant dacht destijds 
anders over. Ook deze kerk was in eerste 
instantie Lh.k.v. het MSP geselecteerd voor 
plaatsing op de rijksmonumentenlijst. Vanwege 
het stringente beleid van het rijk om het aantal 
geselecteerde objecten en vooral kerken te 
reduceren, is de kerk niet geplaatst op de 
rijksmonumentenlijst.

Gelukkig blijft de kerk behouden en wordt hij 
versoberd hersteld. Hierbij worden de gewel
ven niet hersteld. De verbrande neogotische 
vieringtoren wordt vervangen door een mo
dem exemplaar.

Vers van de pers

Recent zijn twee interessante proef
schriften verschenen van en voor leden 
van het Cuypersgenootschap:

Lidwien Schiphorst: 'Een toevloed van 
werk, van wijd en zijd' De beginjaren van 
het Atelier Cuypers/Stoltzenberg 
Roermond 1852- ca. 1865.
Nijmeegse Kunsthistorische Studies Deel 
XIII
ISBN 90 5710 160 2
Te bestellen bij: Veenman Drukkers ta.v. 
Dhr S.L. Hanekroot Postbus 252 6710 BG 
Ede. Of per e-mail: s.hanekroot@veen- 
man-druk.nl
De prijs is 39,50 Euro

(ons bestuurslid) Hugo Landheer: 
Kerkbouw op krediet. De financiering van 
de kerkbouw in het aartspriesterschap 
Holland en Zeeland en de bisdommen 
Haarlem en Rotterdam gedurende de 
periode 1795-1965.
Uitg. Aksant 
ISBN 90 5260 155 0 
De prijs is 39,90 Euro

mailto:s.hanekroot%40veen-man-druk.nl
mailto:s.hanekroot%40veen-man-druk.nl
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Bestelling oude publicaties
— Jean Gardeniers

In de kelders van het genootschap bevinden zich nog soms zeer kleine en soms grote voorraden 
van een aantal verschillende publicaties, zowel nummers van de tijdschriften Sluitsteen, 
Nieuwsbrief en Bulletin, als publicaties in boekvorm. Wij bieden U deze aan voor een aantrekke
lijke prijs: losse nummers van de Sluitsteen voor 3 Euro per stuk, losse nummers van de 
Nieuwsbrief en het Bulletin voor 2 Euro per stuk en jaarboeken voor 7,50 Euro per stuk; tevens 
enkele andere boeken voor de erbij aangegeven prijs.

U kunt deze publicaties bestellen bij ondergetekende Uiverweide 9 6708 LA Wageningen of 
per e-mail bij: mariike.kuipers@wur.nl. onder opgave van aard en aantal van de gewenste artike
len. Ze worden U dan mét rekening, bestaande uit de kosten van de bestelde publicaties + por
tokosten, toegestuurd.

Op dit moment ligt overigens ook de publicatie van het Cuypersgenootschap: "Achter ge
sloten deuren. Bronnen voor interieurhistorisch onderzoek 1800-1950" (= jaarboek 2000) bij de 
Slegte in de ramsj.

In de onderstaande lijst zijn de nog beschikbare publicaties vermeld met ter oriëntatie een 
korte omschrijving van de erin besproken onderwerpen. Van de in de lijst ontbrekende nummers 
zijn dus geen exemplaren meer beschikbaar.

De Sluitsteen 1 nr 1 (1985)!!: herbestemming kerkgebouwen; afwijzing beroep inrichting St.-Servaas; 
liturgie en monumentenzorg; ciboriumaltaar St.-Servaas.

De Sluitsteen 2 nr 1 (1986): verbouwing Concertgebouw A'dam; H.Hartkerk Breda; OLV Vianen 
(Tepe). (slechts enkele exx)

De Sluitsteen 2 nr 2 (1986): H.Maagd Bergen op Zoom; Grote Kerk Apeldoorn; Rotterdamsche Bank 
Rokin-Nes A'dam.

De Sluitsteen 2 nr 3 (1986): Vondelkerk A'dam; Agneskerk A'dam; Sunny Cottage Breda.
De Sluitsteen 3 nr 1 (1987): Cuypers en Berlage; vml Rijksarchief den Haag; neogotische kerken 

Blauwhuis en Roodhuis: Krophollerkapel Nijmegen.
De Sluitsteen 3 nr 2 (1987): Bleijs en St.-Cyriakus Hoorn; Amstelstation; Amstelstraat 17 (Gosschalk); 

van Helvoort en begrip Waterstaatskerk.(slechts enkele exx)
De Sluitsteen 3 nr 3 (1987): T.E Suys; Mozes en Aaron (kathedraal voor A'dam); kroonberoep 

Berlage's Beurs.
De Sluitsteen 4 nr 1 (1988): kathedraal voor A'dam (vervolg); Cuypers x Antoinette Alberdingk 

Thijm; De Vereeniging (Nijmegen).
De Sluitsteen 4 nr 2 (1988): de 'Vlinderplattegrond' voor villa's en landhuizen;
De Sluitsteen 4 nr 3 (1988):Bonifatiuskerk Nieuwe Pekela; Willibrorduskerk Oude Pekela; Dibbets en 

Dansdorp ('waterstaat').
De Sluitsteen 5 nr 1 (1989): 'special' Alberdingk Thijm, bouwkunst en symboliek.
De Sluitsteen 5 nr 2 (1989): stiftskerk Thom; Res Nova-complex Heemstede; Roermondse Teeken- en 

Ambachtsschool, (slechts enkele exx.)
De Sluitsteen 6 nr 2 (1990): bescherming St.-Vitus Blauwhuis; div. 'rafelrand'. Slechts enkele exx)
De Sluitsteen 8 nr 3 (1992): beginjaren Cuypers' werkplaatsen, (slechts enkele exx)

Nieuwsbrief 1 nr 1 (1995): diverse berichten, (slechts enkele exx)
Nieuwsbrief 1 nr 2 (1995): diverse berichten, (slechts enkele exx)
Nieuwsbrief 1 nr 3 (1995): diverse berichten, (slechts enkele exx)

Cuypersbulletin 2 nr 3 (1996): diverse o.a. orgelkunst rond 1900.
Cuypersbulletin 3 nr 3 (1997): diverse o.a. vliegbasis Deelen.
Cuypersbulletin 3 nr 4 (1997): o.a. interieur Rembrandthuis A'dam; roestbak van Versluis te Ede; 

procedure postkantoor Bergen op Zoom.
Cuypersbulletin 4 nr 1 (1998): bescherming zonder overheid; bescherming Nieuwe kerk 

Scheveningen; kleuronderzoek schachtgebouw ON I mijn; Titus Brandsma kapel
Nijmegen; restauratie St.-Ewalden Druten.
Cuypersbulletin 4 nr 2a (1998): Sankt Ludwig Vlodrop.
Cuypersbulletin 4 nr 2b (1998): Sankt Ludwig (vervolg).
Cuypersbulletin 4 nr 4 (1998): Weeshuis Hessenberg Nijmegen (Flash Gordon); gereformeerde kerk 

bouw.
Cuypersbulletin 5 nr 1 (1999): recensie 'Waarheid en karakter'; Roermond, Roersingel plannen en 

complex Cillekens-Dreesens.
Cuypersbulletin 5 nr 2 (1999): Rembrandthuis; St.-Gummarus Steenbergen.
Cuypersbulletin 5 nr 3 (1999): Laurentiuskerk Dongen.
Cuypersbulletin 5 nr 4 (1999): St.-Jozefkerk Groningen; symposium neostijlen Enschede, (slechts 

enkele exx)
Cuypersbulletin 6 nr 1 (2000): Centraal station A'dam.
Cuypersbulletin 6 nr 2 (2000): diverse berichten.
Cuypersbulletin 6 nr 3/4 (2000): diverse berichten, (slechts enkele exx)
Cuypersbulletin 7 nr 1 (2001): diverse berichten.
Cuypersbulletin 7 nr 2 (2001): Kloosterenclaves en hun bewoners (Oosterhout, Steijl); mijn- kathe 

dralen in Belgisch Limburg deel 1.
Cuypersbulletin 7 nr 3 (2001): radio Kootwijk; verwoesting Sankt Ludwig; mijnkathedralen Belgisch 

Limburg deel 2.
Cuypersbulletin 8 nr 1 (2002): stadion en stadionwijk A'dam; bedreiging Haagse wederopbouw- 

kerken; herstel decoraties St.-Lambertuskerk Hengelo (O).
Cuypersbulletin 9 nr 1 /2 (2003): special restauratie Rijksmuseum A'dam.

Jaarboek 1996 De Sluitsteen: Banken in Amsterdam 1860-1890, Scotch Blend (Van Gendt), restauratie 
Drift 17 Utrecht, architectuurrecensie van J.P. Mieras.

Jaarboek 1997 De Sluitsteen: wisselwerking wetenschap en monumentenzorg; herwaardering 19“e 
eeuwse interieur; beeldkwaliteitsplan De Pijp (A'dam); beoordelingswijze MIP en MSP; 
zendstation Kootwijk; Salm&Salm.

Jaarboek 1998 De Sluitsteen: Een motievenschat voor nieuwe gebouwtypen (stations); turngebouw 
A'dam.

Jaarboek 1999 De Sluitsteen: Het huis van de architect.

Van Rensch: De Sint Martinuskerk van Wyck (nog 3 exx) 8,50 Euro per stuk.
De Blaauw: De Sint Martinuskerk te Sneek) (nog 13 exx.) 8,00 Euro per stuk.
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2c*e Cuypersavond Nai

Pierre Cuypers; middelmatig architect, briljant organisator?
Woensdag 22 december 2004

Het archief van P.J.H. Cuypers (1827-1921), de 
architect van onder meer het Rijksmuseum en 
het Centraal Station in Amsterdam, behoort 
zonder twijfel tot de fraaiste en best bewaarde 
architectenarchieven ter wereld. Het is een 
compleet en omvangrijk negentiende-eeuws 
archief met correspondentie, foto's en tien
duizenden tekeningen, waaronder prachtig 
ingekleurde tekeningen van ornamenten en 
sculpturen.

In 2007 zal ter afronding van de inven
tarisatie van dit archief een grote 
Cuypersmanifestatie plaatsvinden. In de aan
loop hier naar toe organiseert het Nai jaarlijks 
een Cuypersavond. Op woensdag 22 december 
benaderen diverse specialisten Cuypers vanuit 
nieuwe, verrassende invalshoeken.

Toegang 2,50 Euro. Reserveren is noodzakelijk 
en kan via e-mail: lezingcuypers@nai.nl of tele
fonisch 010-4401200.
Uiterste aanmelddatum: woensdag 15 decem
ber.

Programma
19.00-20.00 gelegenheid in de studiezaal ori
ginele Cuyperstekeningen te bekijken. 
Rondleiding door senior conservator Jean Paul 
Baeten door de nieuwe permanente tentoon
stelling: GeWoon Architectuur, langs de 
Vondelstraat van Cuypers.
20.00-20.05 Welkomstwoord door Harry 
Berens, coördinator Collectie Onderzoek 
20.05-20.35 Aaron Betsky, architect en directeur 
Nai, 'Goed, groot of gemiddeld; het belang van 
Cuypers?
20.35- 21.05 Marja Potters, senior archivaris, 
'Cuypers; manager in de 19“e eeuw' 
21.05-21.20 Pauze en gelegenheid om Cuypers' 
tekeningen te bekijken
21.20-21.35 Hanneke Eggels, dichter, draagt 
gedichten voor over Cuypers.
21.35- 22.15 Antoine Bodar, priester, filosoof, 
kunsthistoricus, theoloog, 'Cuypers, bezield 
architect, bewogen gelovige.
22.15-22.30 Vragen, debat en afsluiting. 
22.30-23.15 Borrel in de foyer.

Aanmelding kandidaten 2de Harrie Tillieprijs: vormgeving in 
het voetspoor van Pierre Cuypers

In april 2005 reikt de Gemeente Roermond voor de tweede keer deze prijs uit. De kunstprijs is 
bestemd voor vrije vormgevers en bestaat uit een geldbedrag van 7000 Euro, een expositie in het 
Stedelijk Museum roermond en een publicatie.

Informatie te verkrijgen via: tel. 0475-333496 ofe-mail; museum@roermond.nl
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