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Redactioneel
— Vladimir Stissi

Helaas, het is lang geleden dat u een 
Cuypersbulletin hebt gezien. Zoals al eerder 
bericht, is het momenteel niet makkelijk voor 
het Cuypersgenootschap. Met veel enthousias
me en te weinig vrije tijd kom je als bestuur niet 
ver genoeg, zeker niet nu de wereld van monu
menten en erfgoed in hoog tempo professione
ler wordt en veel activiteiten meer tijd en 
moeite kosten dan vroeger. Enthousiaste 
actieve leden zijn dus zeer welkom, binnen en 
buiten het bestuur.
Gelukkig is er wel veel gaande. In de komende 
maanden zal er weer een jaarboek uitkomen, 
gewijd aan het Muiderslot als negentiende- en 
twintigste-eeuws gebouw. Er wordt verder 
hard gewerkt aan de afronding van een DVD 
met foto's en encyclopedische gegevens over 
alle katholieke kerken in Nederland. 
Bovendien is 2007 min of meer bij toeval een 
heus Cuypersjaar geworden, nu een aantal 
organisaties gelijktijdig op het idee zijn 
gekomen Cuypers en/of zijn gebouwen cen
traal te zetten in publicaties en evenementen.

Allereerst is er natuurlijk de Cuypersbiografie 
van onze oud-voorzitter Wies van Leeuwen, 
die dit najaar zal verschijnen. Binnenkort zal de 
voorintekening, met een mooie korting voor 
leden van het Cuypersgenootschap, van start 
gaan. Ter gelegenheid van het Cuypersjaar en 
de verschijning van de langverwachte biografie 
zal onze najaarsexcursie naar Roermond gaan. 
Met de Munsterkerk, het museum geworden 
woonhuis-atelier van Cuypers en zijn graf is 
Roermond één van de pijlers van het 
Cuypersjaar. Maar ook Rotterdam doet mee: 
een grote Cuyperstentoonstelling in het 
Nederlands Architectuurinstituut (plus één in 
de dependance in Maastricht) zal vergezeld 
gaan van een catalogus en nog een monografie. 
Verder organiseren allerlei plaatsen met kerken 
en andere gebouwen in de zomer en het najaar 
nog rondleidingen, lezingen en andere 
activiteiten. Het complete programma zal in 
mei op de door het Cuypersgenootschap ver
zorgde website www.cuypersjaar.nl verschij
nen.

Uiteraard laat het Cuypersgenootschap zich bij 
al deze evenementen niet onbetuigd. Zo wordt 
de inhoud van een serie lezingen en rondleidin
gen in het Amsterdamse Centraal Station eind 
mei-begin juni grotendeels verzorgd door be
kende leden van ons genootschap; de orga
nisatie is in handen van Prorail, het Cuypers
genootschap en het Rijksmuseum. Zodra meer 
details over de kaartverkoop bekend zijn, 
zullen we u op de hoogte stellen.

Over het Rijksmuseum gesproken: langzamer
hand beginnen de verbouwingsplannen defini
tief vorm te krijgen; na de afbraak kan nu de 
opbouw van start gaan. Dat is vooral goed 
nieuws natuurlijk, ook al omdat de plannen er 
in het afgelopen jaar flink op vooruit zijn 
gegaan. De nieuwbouwtoren in de tuin is klei
ner geworden, er is definitief gekozen voor her
stel en reconstructie van de interieurdecoraties 
in de monumentale kern van het gebouw, en er 
ligt een mooi, intogen basisontwerp voor de 
inrichting. Eindelijk wordt bovendien werk 
gemaakt van een goed ontwerp van de nu zo 
desolaat ogende tuin.
Toch zijn er ook nog belangrijke punten van 
zorg: het is niet duidelijk hoe zorgvuldig zal
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worden omgegaan met allerlei historische 
resten in het interieur die niet in het zicht zullen 
komen. De nieuwe elementen in de binnen
plaatsen zullen zeer dominant worden en voor 
een deel de architectuur van Cuypers letterlijk 
uit het zicht houden, ook op plekken waar dat 
functioneel helemaal niet nodig is. Verder blijft 
de isolatie van het gebouw nog steeds een 
heikele kwestie: hoewel het er op lijkt dat de nu 
gekozen oplossing (isolatieplaten aan de bin
nenzijde tegen de buitengevels) werkt en 
onschadelijk is, is het onderzoek naar de 
effecten nog niet afgerond, en is ook niet hele
maal duidelijk wat het effect van de beplating 
op de interieurdetaillering is - er zal niets inge
bouwd worden, maar kapitelen, gewelf- 
aanzetten en dergelijke komen wel in terug
liggende stroken wand terecht.
Tot ons grote verdriet zag het Amsterdamse 
stadsdeel Oud-Zuid, dat over de vergunningen 
gaat, in deze en nog enkele andere vooralsnog 
niet geheel opgeloste kwesties geen reden de 
monumentenvergunning, al was het maar voor 
een deel, aan te houden. Dit betekent dat be
langrijke beslissingen nog genomen moeten en 
kunnen worden, zonder dat daar inspraak of 
protest van buiten tegen mogelijk is. Een wel 
erg vreemde constructie bij zo'n belangrijk en 
kwetsbaar project. Hoewel wij best willen 
vertrouwen op een goede afloop, vinden wij 
het de Nederlandse overheid onwaardig om 
juist in deze tijd waarin het weer luisteren naar 
burgers centraal staat, betrokkenen zo buiten 
spel te zetten en de verdere procedures naar 
achterkamertjes te delegeren. Wij hebben 
daarom, met pijn in ons hart, beroep aangete
kend bij de rechtbank - mede in de hoop dat er 
nog wel degelijk ruimte zal blijken te zijn voor 
constructief overleg en zonodig enige aan
passingen in het ontwerp.
U ziet, de komende tijd zal het weer flink aan
poten worden voor ons bestuur. Behalve het 
Rijksmuseum staat ook nog het welbekende 
klooster van Vlodrop, waar verdere sloop blijft 
dreigen, binnenkort weer op de agenda, om 
nog maar te zwijgen over de voortgaande 
erosie van Wederopbouwmonumenten. Het 
Cuypersgenootschap zal zijn best moeten blij
ven doen!
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Het zoachtgebouw van één van de satellietcomplexen rond 
het vliegveld; kilometers van de startbanen verwijderd uit 
camouflage- en veiligheidsoverwegingen

26 mei - voor j aarsexcursie 
De problematiek van grote terreinen belicht aan 
de hand van twee topmonumenten

Al jarenlang had ik Deelen in gedachten als 
doel voor de laatste excursie die ik voor het CG 
zal organiseren. Het kon ook niet anders. Door 
de aanvraag om Deelen in het rijksmonu
mentenregister op te nemen, kwam ik bij de 
vereniging tot behoud van negentiende en 
twintigste-eeuws cultuurgoed in beeld. De aan
vraag is in 1997 door het genootschap onder
steund. In 1999 werd ik secretaris en nu lijkt de 
cirkel weer rond want van de 22S objecten in de 
genoemde aanvraag zijn er door de minister 
afgelopen januari 191 aangewezen.

Deelen, voor wie het nog niet weet, is het mili
taire vliegveld op de Veluwe dat in oorlogstijd 
het visitekaartje van de Luftwaffe was. Het 
behoorde toen tot de vijf grootste vliegvelden 
van bezet Europa. Niet alleen kwantitatief 
maar zeker ook kwalitatief was Deelen verba
zingwekkend. Het is nog steeds een geheim 
militair landschap waar nu de helikopters van 
de Luchtmobiele Brigade oefenen. De RACM 
heeft Deelen niet voor niets als 'topmonumenf 
bestempeld. De satellietdorpen die om het 
eigenlijke vliegveld heen aangelegd, vormen 
verbluffende staaltjes van stedenbouwkundige 
en architectonische camouflage. Door zijn uit
gestrektheid, het gaat om beduidend meer 
'groen' dan 'rood', is Deelen een fraai voor
beeld van de nieuwe categorie die zich in mo- 
numentenland heeft aangediend: de grote ter
reinen. In twee gevallen heeft het Cuypersge
nootschap zich via de geijkte instrumenten
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voor het behoud van waardevolle grote ter
reinen ingezet: het Hembrugterrein in de 
gemeente Zaanstad en voor het oorspronkelijk 
4000 ha. grote vliegveld Deelen.

Naar mijn idee is het juridisch monumentenin
strumentarium dat ons ter beschikking staat 
niet helemaal adequaat meer. De 
Monumentenwet 1988 is objectgericht en dus 
niet gericht op de bescherming van de vaak zo 
belangrijke samenhang tussen een object en zijn 
omgeving. Nu de rijksoverheid eindelijk, in 
ieder geval qua naamstelling ook aandacht aan 
cultuurlandschappen schenkt, wordt dat 
gebrek duidelijker. Het enige instrument dat de 
wet biedt is 'het beschermde gezicht'. Maar 
juist dat instrument wordt nu geëvalueerd en 
dat betekent dat alle ingediende verzoeken 'in 
de ijskast zijn gelegd, daaronder Deelen (het 
verzoek is door mij in 2000 gedaan). Daarnaast 
kent de Natuurschoonwet ook een aan te 
wijzen beschermd landschapsinstrument. 
Daarvan heeft echter nog niemand gebruik 
gemaakt en is er van overheidswege ook niets 
aangewezen.
De Ecologische Hoofd Structuur en sinds 2007 
Natura 2000: terwijl de eco-lobby het ene na het 
andere succes behaalt met de bescherming van 
(potentiële) natuurgebieden staat de cultuur
sector nog steeds met de mond vol tanden en 
laat zich de kaas van het brood eten door 
diezelfde sector onder leiding van het minis
terie van LNV. Als het om tastbare herinnerin
gen aan de oorlogsperiode gaat - Deelen is daar 
een voorbeeld van - is zelfs het ministerie van 
VWS 'ons' ministerie van OCW al voor. Dat 
ministerie heeft een apart programma opgezet 
om herinneringen voor in ieder geval educatie- 
doeleinden tastbaar te houden. Daarbij wordt 
stenen erfgoed niet geschuwd; waar blijft de 
cultuursector?

Toelichting bij het programma 
Voordat we de Heimatschutz architectuur van 
Deelen bekijken, werpen we een blik op een 
monumentaal industrieel complex dat 
behouden blijft en nu in de transformatiefase 
naar zijn nieuwe bestemming verkeert: ENKA 
in Ede. Van Ede zetten we even later koers naar 
Radio Kootwijk. Onderweg komen we langs de 
havezethe Harscamp die al in 1379 werd
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genoemd. In 1913 verbouwde Hendrikus 
Berlage het huis in opdracht van de familie 
Kröller tot een landelijk huisje dat nog steeds 
binnen een gracht ligt. Aan dezelfde weg ligt de 
proefboerderij Harscamp die Henry van de 
Velde in 1926 voor een zoon van het echtpaar 
Kröller-Müller ontwierp evenals een bijbe
horend landhuis (1926). Wanneer we door 
Harskamp rijden, wordt duidelijk dat het dorp 
zijn bestaan te danken heeft aan het Infanterie 
Schietkamp dat nog steeds monumentale 
houten (!) gebouwen in gebruik heeft.

Heeft de 'kathedraal' of 'het schip op de 
Veluwe' nog nadere introductie nodig? In 1997 
stonden we voor een dichte deur maar dit keer 
kunnen we écht naar binnen! We kunnen het 
unieke hoofdgebouw van het voormalige PTT 
radiodorp dat begin jaren '20 werd opgericht 
dus uitgebreid bezichtigen. Naast het hoofdge
bouw zijn er allerlei bijgebouwen en het dorp 
radio Kootwijk dat ten behoeve van het person
eel is gebouwd. Een herbestemming is voor het 
hoofdgebouw nog steeds niet gevonden, wel 
voor de bijbehorende 400 ha: dat heeft weer een 
volledige natuurbestemming gekregen. Radio 
Kootwijk is een gebouw van internationale 
waarde en dat geldt ook voor ons laatste reis
doel.

We ronden onze excursie af met een bezoek aan 
plaatsen op het vliegveld Deelen die u anders 
nooit te zien krijgt. Het geheel wordt met 
andere bijzondere rijksmonumenten gegar
neerd.

Voorjaar 1941: het net opgeleverde hoofdkwartier van de 
eerste Duitse nachtjachteenheid in Heimatschutz
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Tijdens deze voorjaarsexcursie zal de specifieke 
problematiek van grote terreinen worden 
belicht. Hoewel Radio Kootwijk en Deelen gro
tendeels als rijksmonument zijn aangewezen, 
betekent de nieuwe status niet dat het met 
beide toppers goed gaat.

Programma excursie van 26 mei 2007:

- 9.30 uur: verzamelen op station Ede CS en 
korte uitleg over het Enka-complex;

- 11 uur: via Harskamp naar Radio Kootwijk 
waar we pauzeren voor koffie/thee en daarna 
beginnen aan de rondleiding;

-13 uur: lunch en ALV in Schaarsbergen;

- 14.30 uur: aankomst bij de Kop van Deelen, 
één van de Deelen-complexen voor een uitge
breide rondrit over dit terrein en daarna de rest 
van het vliegveld;

-18 uur: aankomst bij het station Ede CS.

Opgeven: per e-mail: secretaris@cuypersge- 
nootschap.nl
per post: postbus 575, 6800 AN Arnhem

Beide onder gelijktijdige overmaking van € 30 
op gironummer 4835002 van het Cuypers- 
genootschap te Druten.
Voor eventualiteiten vlak voor en tijdens de 
excursie is het volgende mobiele telefoonnum
mer bereikbaar: 06 54314643.

U kunt u tot uiterlijk 10 mei opgeven.

Ik hoop u op 26 mei te kunnen begroeten,

René Vossebeld, 
secretaris

Agenda ALV 2007

Zaterdag 26 mei 2007 in het PMT te Schaars
bergen

- Opening
- Notulen d.d. 14 mei 2006
- Ingekomen stukken
- Mededelingen
- Begroting 2007
- Verslag kascommissie
- Secretarieel jaarverslag
- Aftreden bestuursleden Mr R.H. Vossebeld, 
drs J.J.P. Gardeniers en Ir. G.W.O. Boissevain
- Stand van zaken projecten

Cuypersbiografie 
Kerken cd-rom 
Jaarboek Muiderslot 
Overige projecten

- Cuypersbulletin
- Wat verder ter tafel komt

- Rondvraag
- Sluiting

Het kleine en het grote Heidekamp zoals dat in bestaande 
open ruimten in het bos werd gerealiseerd: een "oud Veluws 
dorpje", luchtfoto
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Notulen ALV 2006
Locatie: Restaurant De Geus te Enschede, aan
vang 13:00 uur.

Aanwezige bestuursleden:

Prof.Dr. V.V. Stissi (voorzitter), Mr R.H. 
Vossebeld (secretaris), drs. J.G.W.R. Dekkers 
(penningmeester), dhr. L.W. Dubbelaar, drs. 
J.J.P. Gardeniers, mw. M.G. Looij.
Afwezig mk:
Ir. G.W.O. Boissevain, dr. H.A. Landheer BA 

Notulist: Pien Elout (PE)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13:00 
uur, heet de aanwezigen welkom en dankt hen 
voor hun komst.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 
zaterdag 23 april 2005.
De notulen zijn in het Bulletin gepubliceerd, en 
naar aanleiding van de publicatie zijn geen op- 
/ aanmerkingen geplaatst. De vergadering gaat 
er dan ook van uit dat er geen wijzigingen zijn 
en de notulen worden goedgekeurd.

3. Verslag van de Penningmeester
De penningmeester geeft toelichting op het ver
slag over 2005:

Het jaar 2005 is het tweede jaar dat wij met een 
positief saldo afronden. De reserve is opge
bouwd door externe omstandigheden (o.a. 
positieve beleggingen).
Ten aanzien van de contributiebetaling merkt 
de penningmeester op dat wij allen één jaar 
achterlopen met de contributiebetaling. Er is in 
2005 geen inhaalslag geweest voor de contribu
tiebetaling. Het jaarboek is in 2005 niet versche
nen, waardoor ook geen contributienota's zijn 
verzonden.
Hopelijk kunnen we dit jaar "in de pas lopen". 
De jaarboeken zijn een ambitieus plan 
gebleken. Het Cuypersgenootschap kan per 
jaar circa € 5.000 reserveren, maar de werke
lijke kosten voor de jaarboeken bedragen circa 
€ 8.000 & € 9.000.
Voor de Cuypersmonografie hebben wij Wies 
van Leeuwen kunnen inschakelen mede dank
zij de Provincie Noord Brabant, het

Stimuleringsfonds Architectuur en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Er is wel een li
quiditeitsprobleem: de kosten gaan voor de 
baat uit. Dit betekent dat wij een zware claim 
hebben liggen op de liquide middelen, en de 
penningmeester dringt er dan ook op aan dat 
de contributie tijdig wordt voldaan door een 
ieder.

Ten aanzien van de beleggingen stelt één van 
de aanwezige leden de vraag of het gebruikelijk 
is dat met geld van een vereniging wordt 
belegd. Het bestuur antwoordt dat er belegd is 
in een fonds met een relatief laag risico, dat 
gericht is op dividenduitkeringen en dat ook 
een relatief klein deel van de gelden is belegd, 
circa één kwart.

4. Verslag kascommissie 
De heer Valk is namens de kascommissie aan
wezig. De kas is door de heer Valk en de heer 
Schurink enkele dagen vóór de Algemene 
Ledenvergadering gecontroleerd. De heer Valk 
heeft enkele opmerkingen:
- Het Cuypersgenootschap telt circa 500 leden, 
maar er zijn enkele leden die de contributie 
slecht of zelfs niet betalen, of niet volledig 
(bijvoorbeeld omdat er geen jaarboek is uit
gekomen). De heer Valk dringt erop aan om 
hier de volle aandacht aan te besteden. Het 
probleem is ook dat het Cuypersgenootschap 
moet bijleggen, dan wel voorinvesteren om het 
honorarium van de heer Van Leeuwen te vol
doen.
De redactie van het jaarboek moet meer kosten
bewust opereren.
De heer Valk verklaart namens de kascom
missie: "Heden, 13 mei 2006, hebben G. Valk en 
W. Schuring de boeken van het Cuypers
genootschap gecontroleerd en akkoord bevon
den. Aan de penningmeester wordt décharge 
verleend."
De voorzitter merkt op - ten aanzien van het 
honorarium van de heer Van Leeuwen - dat 
zijn werkzaamheden geheel plaatsvinden via 
externe gelden, en dat deze dus geheel worden 
vergoed.
De betalingsachterstand is door het bestuur 
ook geconstateerd en besloten is in de komende 
betalingsperiode bij de niet betalende leden te 
reclameren, en hen anders eventueel te royeren.
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De jaarboeken zijn een punt van zorg, voor de 
laatste editie is geen sponsoring geweest, maar 
het jaarboek wordt wel steeds zo goedkoop 
mogelijk geproduceerd. Wij hebben ook een 
redelijk bescheiden handelsvoorraad, geen on
verkoopbaar overschot.
De heer Valk stelt het bestuur voor eens te vra
gen bij de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg, om subsidie voor het Bulletin. De voorzit
ter meldt dat er voor het komend Bulletin wel 
subsidie is van de Rijksgebouwendienst.

Benoeming nieuw lid Kascommissie:
Statutair treedt de heer Valk af als lid van de 
kascommissie, de heer Quinten de Wijn wordt 
benoemd tot nieuw lid van de kascommissie, 
naast de heer Schuring die nog een jaar lid zal 
zijn.

5. Begroting 2006
De penningmeester geeft een korte toelichting 
bij de begroting: het huidige beleid zal worden 
gecontinueerd, met aandacht voor de contribu- 
tieachterstand. De vergadering keurt de begro
ting 2006 goed.

6. Secretarieel verslag 2005
De secretaris meldt dat het secretarieel jaarver
slag over 2004 bij de uitnodiging voor de 
algemene ledenvergadering is gevoegd; het 
verslag over 2005 zal worden gepubliceerd in 
het eerstkomende Bulletin.
Ten aanzien van het in het verslag over 2004 
genoemde moratorium van de Staatssecretaris 
licht de secretaris toe dat er geen artikel 3 
(Monumentenwet 1988)-aanvragen meer kun
nen/ mogen worden gedaan over 2006-2007.

Het bestuur van het Cuypersgenootschap heeft 
in 2004 een oproep gedaan tot stemming over 
een statutenwijziging, die inhoudt het schrap
pen van het woord "vroeg" uit de omschrij
ving van de doelstelling van het Cuypers
genootschap, namelijk het behoud van 19e en 
(vroeg) 20e eeuws cultuurgoed in Nederland.

Tot nu toe zijn er te weinig stemmen uitge
bracht, en de secretaris doet een dringende 
oproep aan de leden die nog niet hebben ge
stemd om dit alsnog te doen. In 2004 is een 
stemformulier aan alle leden toegezonden.

In 1997 is besloten een soort "handboek sol
daat" in te voeren ten aanzien van monu
mentenredding. In Limburg is iets soortgelijks 
al van de grond gekomen, onder leiding/aan
voering van Bemadette van Hellenberg Hubar. 
Het landelijk concept is alweer achterhaald 
door de wijziging in de regelgeving. Van het 
boekwerk zijn alle bruikbare delen op de 
website gepubliceerd.

In het bestuur zijn geen wijzigingen geweest in 
2005.
Er zijn twee nova: de gieterij van Stork, waarbij 
het Cuypersgenootschap en de Bond Heem
schut hun zienswijze hebben verdedigd ten 
overstaan van de arbitragecommissie (onder 
leiding van de heer Fons Asselbergs). Dit was 
echter geen arbitrage, zienswijzen van beide 
zijn "in de pan gehakt".

Met betrekking tot het Klooster St. Ludwig in 
Vlodrop is gekozen voor mediation. De eige
naar wil ervan af, er is net in 2006 een 
overeenkomst met de eigenaar gesloten.

7. Benoeming van Fien Elout als bestuurslid. 
Deze benoeming vindt bij acclamatie plaats.

8. Mededelingen
De voorzitter licht toe dat er enkele projecten 
gaande zijn die al lang in de planning zijn, 
zoals de inventarisatie van alle Rooms- 
Katholieke kerken in Nederland, in de vorm 
van een CD-ROM. De basisgegevens en het 
fotomateriaal zijn beschikbaar, hopelijk is de 
CD-ROM in de loop van dit jaar gereed.
Het Cuypersgenootschap heeft een uitnodiging 
ontvangen van het Glaspaleis te Heerlen voor 
een tentoonstelling van het werk van Alphons 
Boosten. Deze uitnodiging wordt aan de leden 
ter kennisname aangeboden.
De monumentenwereld is druk met de 
eventuele wijzigingen in de Monumentenwet. 
Er is weinig stabiliteit in de berichtgeving, en er 
vindt ook veel tegenstrijdige berichtgeving 
plaats. Niet alleen in de Ujst, maar ook in de 
Wet zelf. Het bestuur geeft hier de benodigde 
aandacht aan en zal de leden op de hoogte 
houden.
Het zogenaamde definitieve ontwerp van het 
Rijksmonument is recentelijk gepubliceerd,

maar het Cuypersgenootschap wordt mini
maal geïnformeerd. Wij hebben hierover een 
klacht geuit, en wachten nog op reactie.

9. Rondvraag.
De heer Hoekstra vraagt hoe de overlegsituatie 
tussen NS en het Cuypersgenootschap is, tradi
tioneel was deze altijd goed, echter de laatste 
jaren wat in het slop geraakt. De heer Hoekstra 
beschikt over een concept verslag van een 
bijeenkomst uit 1988 tussen NS, CG en de Bond 
Heemschut. Hierop staat een lijst van 21 sta
tions, maar het stuk illustreert ook de verhou
ding onderling. De toenmalige spoor- 
bouwmeester heeft er de aantekening 
opgeschreven dat er al veel is bereikt, maar dat

Secretarieel jaarverslag 
Cuypersgenootschap 2005 en 
2006
— René Vossebeld

De invloed van het moratorium van de 
staatssecretaris OCW was in beide jaren goed 
merkbaar. Het moratorium houdt in dat een 
rijksmonumentenaanvraag door belang
hebbenden zoals het Cuypersgenootschap niet 
tot aanwijzing zal leiden. Het moratorium 
duurt tot 1 juli 2007 voort. Voor een vereniging 
als het Cuypersgenootschap een forse beper
king in ons juridisch instrumentarium wanneer 
het gaat om onze statutaire doelstelling, 
behoud van cultuurgoed.

Bestuurssamenstelling
De algemene ledenvergadering van 2005 werd 
in Arnhem op het voormalig landgoed 'De 
Brink', nu KEMA-terrein gehouden; er waren 
geen bestuursmutaties. In 2006 werd Pien Elout 
door de algemene ledenvergadering tot tweede 
secretaris benoemd, de algemene ledenver
gadering werd in Enschede gehouden. 

Statutenwijziging
De in 2004 gedane oproep om een tweederde 
stemmeerderheid voor het schrappen van het 
woord 'vroeg' in de statuten is tijdens de leden
vergadering van 2006 herhaald maar heeft niet

er wel veel contact moet blijven plaatsvinden. 
De secretaris meldt dat er thans weer een 
nieuwe spoorbouwmeester is aangesteld, 
mevrouw N. de Vries, met wie hij in het begin 
van haar aanstelling een gesprek heeft gehad, 
tezamen met de heer V. Lansink. Mevrouw De 
Vries is nog wat onzeker over hoe haar positie 
in één en ander zal zijn. Het Cuypers
genootschap houdt vinger aan de pols.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 13:40 uur 
en wenst de aanwezigen een prettige 
voortzetting van de excursie.

tot het gewenste resultaat geleid. De 
voorgestelde wijziging kan dus helaas niet 
doorgaan.

Jaarboek
Op 1 februari 2006 werd het Jaarboek 
2002/2003 door de voorzitter aan prof. 
Asselbergs, rijksadviseur gebouwd erfgoed, in 
de koninklijke wachtkamer van Amsterdam CS 
aangeboden. Thema: restaureren.

Handboek voor de monumentenactievoerder 
In 2006 heeft het bestuur besloten het landelijk 
handboek voor de monumentenactievoerder 
niet meer als boek uit te geven vanwege het 
moratorium en een opkomst zijnde gewijzigde 
monumentenwet. De tekst wordt wel op de 
webstek gezet.

Excursies
De voorjaarsexcursie 2005 leidde naar Arnhem 
we van Jugendstil naar het Nieuwe Bouwen 
gingen en van object naar complexen. De 
najaarsexcursie voerde naar het volledig door 
de mens geschapen land: de Noordoost polder. 
Stedenbouw en architectuur vanuit een ideolo
gische visie.
De voorjaarsexcursie 2006 vond plaats in 
Enschede plaats waar we ondermeer de syna
goge en zowaar eenentwingste eeuwse archi
tectuur op de plaats van de vuurwerkramp 
bekeken. In de categorie 'grote terreinen' 
brachten we een bezoek aan één van de mooiste
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voorbeelden in ons land: het landgoed 
Drienerlo met de UT. Tijdens de najaarsexcursie 
2006 bekeken we architectuur van Berlage, 
Kropholler, Van de Velde, Quist en MVRDV in 
het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Acties
Voor de in 2005 en 2006 gevoerde acties verwi
js ik naar het overzicht op de webstek. De aan
vragen beperkten zich tot gemeentelijke aan
vragen.

Financieel jaaroverzicht 2006
Toelichting

1. Exploitatierekening 
Algemeen
Het boekjaar 2006 geeft aanleiding tot 
gemengde gevoelens. Door diverse oorzaken 
stonden allerlei activiteiten - soms noodge
dwongen - op een laag pitje. De baten en lasten 
zijn achtergebleven bij de begroting. Dankzij de 
waardestijging van de beleggingen kan het 
boekjaar worden afgesloten met een positief 
saldo van € 966. Dit bedrag is toegevoegd aan 
het eigen vermogen.

De onderhanden projecten zijn meer succesvol 
verkopen. Het onderzoek tb.v. de Cuypers- 
biografie is inmiddels afgerond. De totale 
kosten ad € 88.616 zijn volledig afgedekt door 
fondswerving en inzet van de daarvoor gere
serveerde Projectmiddelen PBF van het 
Cuypersgenootschap. De onderhandelingen 
met de uitgever zijn afgerond. Voorts is er een 
begin gemaakt met de Kerken CD Rom. De 
resultaten van beide studies kunt u naar 
verwachting dit jaar tegemoet zien.

Baten
Het Cuypersgenootschap kampt al enige jaren 
met een forse contributieachterstand. Het was 
de bedoeling deze gefaseerd in te halen, paral
lel lopend aan de uitgifte van de achterstallige 
Jaarboeken. De afronding van het Jaarboek 
2004/05 vergt echter aanzienlijk meer tijd dan 
verwacht. Om de liquiditeit van het Cuypers
genootschap niet in gevaar te brengen, zijn 
voor het einde van het boekjaar toch de accept
giro's verzonden voor 2005 en 2006. Per balans-
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Financieel Jaaroverzicht 2006

datum hebben circa 200 leden voor 2005 en 
2006 betaald. Dit aantal is inmiddels opgelopen 
tot ca. 300. Hebt u nog niet betaald, dan ont
vangt u binnenkort een herinnering. De con- 
tributienota voor dit jaar zal medio 2007 wor
den verstuurd. Mogen we ook in 2007 op uw 
steun blijven rekenen?

Lasten
Van de contributieopbrengst (in 2006: € 10.325) 
wordt traditioneel ± 50% opzij gelegd voor het 
Jaarboek, (reservering Jaarboek: € 5.000,-) 
Bovendien is € 2.000 gereserveerd voor het 
Cuypersjaar 2007. De excursies zijn door 
diverse oorzaken niet kostendekkend.
De door het Rijk afgekondigde monumenten
stop is van invloed op het aantal acties (juridi
sche kosten)

2. Begroting
De begroting 2007 is gebaseerd op de begroting 
2006 en rekening 2006, ervan uitgaande dat 
inhaalslag van de contributie in 2007 daad
werkelijk zal worden geëffectueerd.

3. Balans 
Acfiofl
- Beleggingen
Het matig presterende Beleggingsfonds is in 
2006 verkocht. Profiterend van het beurskli
maat konden we een waardevermeerdering op 
de beleggingen realiseren van € 1933.
- Vorderingen op korte termijn; kortlopende 
schulden
Ten behoeve van de uitgave van de 
Cuypersbiografie staat een vordering open van 
€ 396 open op de Radboudstichting en een 
vordering van € 4.264 ten behoeve van de

EXPLOITATIEREKENING en BEGROTING
Baten Rekening 05 Begroot 06 Rekening 06 Begroot 07
Contributie
-2001-2002-2003 € 90 € 75 -
-2004 € 7.693 € 2.163 € 75 5
-2005 € 624 € 9.981 € 5.225 € 4.756
-2006 € 25 € 10.625 € 4.925 € 5.700

-2007 € 100 € 10.625
Giften € 931 € 500 € 676 € 500

Verkoop € 67 € 200 -
Bijdragen excursies € 1.675 € 2.000 € 2.069 € 2. 000
Bijdragen symposia - € 1.500 € € 1 500
Restitutie Griffierechten € 273 € 250 € € 250
Vergoedingen - € 100 € . € 100
Waardevermeerdering
beleggingen € 3.223 PM € 1.933 PM
Rente € 543 € 250 € 159 € 170
Overig € 45 € € 22 -

Totaal € 15.188 € 27.644 15.183 € 25601

Lasten Rekening 05 Begroot 06 Rekening 06 Begroot 07
Cuypersbulletin en convocaten € 2.675 € 3.500 € 316 € 3.500
Reservering t.b.v. Jaarboeken € 5.000 € 10.000 € 5.000 € 10.000

Reservering t.b.v. Cuypersjaar - - € 2.000 -

Inkoop - € 100 iIBBSS
Website € 655 € 1.500 € 897 € 1.500
PR € 479 € 1.500 C 716 € 1.500

Excursies € 1.467 € 2.000 € 2.726 € 2.000

Symposia € 246 € 2.000 - € 2.000

Juridische kosten € 709 € 1.000 € 86 € 1.000
Reiskosten € 559 € 1.300 € 904 € 1.300
Verblijfkosten € 344 € 500 e 241 € 300
Telefoon € 310 € 300 € 542 € 400
Porti € 546 € 500 € 244 € 500
Secretariaatskosten € 355 € 1.000 € 346 € 1.000
Lidmaatschappen en bijdragen
aan derden € 124 € 150 € 147 € 150
Kosten betalingsverkeer € 133 € 150 € 51 € 150

Overige kosten en onvoorzien € 400 - € 400
Saldo € 1.588 € 1.744 € 966 -/-€ 99

Totaal € 15.188 € 27.644 € 15.183 € 25.601

BALANS



12 2007 -1 Cuypersbulletin

Activa 01-01-06 31-12-06

Tegoed girorekening € 1967 € 5492

Tegoed kapitaalrekening € 12549 € 17006

Waarde Postbank Hoog Div. Aandelenfonds € 15188 € 17091

Waarde Postbank Beleggingsfonds € 2734

Vorderingen op korte termijn

- Radboudstichting € 369

- Prins Bernhard Cultuurfonds € 7881

- Idem: Projectmiddelen PBF van het CG € 3616 € 4264

Totaal € 43933 € 44248

Kerken CD ROM op nog niet uitge
keerde de Prins Bernhardfonds 
Monumentenprijs.

Passiva 01-01-06 31-12-06

Eigen vermogen € 8652 € 9618

PBF Prijs vrij besteedbaar deel € 6656 € 6656

PBF Prijs onbenut projectendeel € 599 € 599

PBF Prijs deel voor Jaarboek € 6353 € 6353

Reserve Jaarboek € 17022 € 14023

Reserve Cuypersbiografie € 5000

Reserve Cuypersjaar € 2000

Kortlopende schulden

- Cuypersmonografie (Prov. N.-Brabant) € 4652

Totaal € 43933 € 44248

Passiva
- Reserve Jaarboeken

4. Niet uit de balans blijkende 
reserves:
Nog te ontvangen restant Prins 
Bernhard Fonds Monumentenprijs 
1997: € 12.671.
Deze middelen zijn in overleg met 
het Prins Bernhard Cultuurfonds 
gelabeld aan twee projecten: de 
Kerken CD ROM en de nog op te 
stellen handleiding hoe bescherm 
ik een monument

Saldo per 1 januari 2006 € 17022

BIJ: gereserveerd € 5000

bijdragen derden € 1820

Subtotaal € 23842

AF: Kosten Jaarboek 2002/03 -/-€ 9819

Totaal € 14023
Voor de uitgave van Jaarboeken kan daarnaast een beroep 
worden gedaan op de balanspost 
- PBBF deel voor Jaarboek

€ 6353

Het totaal is toereikend voor de uitgave van de komende 
twee nummers van het Jaarboek € 20376

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

Internationaal Congres over 
de kerkenbouw vanaf 1945 in
het gebied van Maas en Rijn
Vooraankondiging

Locatie:Maastricht Regionaal Historisch 
Centrum Limburg 
Datum: 28 en 29 september 2007 
Organisatie: Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap, Regionaal 
Historisch Centrum Limburg, KADOC en 
Cuypersgenootschap 
Voertalen: Duits en Nederlands

Na de Tweede Wereldoorlog werden in het 
gebied van Maas en Rijn honderden nieuwe 
kerken gebouwd. Deels ter vervanging van in 
de oorlog verwoeste gebouwen, deels om in de 
behoefte te voorzien van een zich snel uitbrei
dende bevolking. De hausse in de kerkenbouw 
hield aan tot eind jaren zestig en viel samen met 
de Wederopbouw en het Wirtschaftswunder. 
Vanaf de jaren zeventig nam de kerkelijke 
nieuwbouw sterk af. Enerzijds vanwege een 
verzadiging, anderzijds vanwege de zich sterk 
manifesterende ontkerkelijking. Anno 2007 
worden steeds meer, met name jonge kerkge
bouwen aan de eredienst onttrokken en veelal 
na verloop van tijd gesloopt. Hiermee dreigt 
een belangrijk stuk monumentaal erfgoed ver
loren te gaan. Het is daarom nu een geschikt 
moment om terug te blikken op deze periode, 
waarin de moderne architecturale vormgeving 
en moderne bouwmaterialen op grote schaal 
ingang vonden in de kerkelijk bouwkunst. 
Gelijktijdig vonden belangrijke liturgische 
vernieuwingen plaats, die eveneens van grote 
invloed waren op de kerkarchitectuur.
In Duitsland is al vanaf de jaren vijftig stelsel
matig over de moderne kerkarchitectuur 
gepubliceerd. In Nederland en België gebeurde 
dat buiten de artikelen in specifieke peri
odieken, zoals het Katholiek Bouwblad, niet of 
nauwelijks. Tussen 2001 en 2003 evenwel is in 
opdracht van de Nederlandse provincie 
Limburg een inventariserend en waarde- 
bepalend onderzoek uitgevoerd naar de tussen 
1940 en 2000 gebouwde katholieke en protes
tantse parochiekerken. Hiermee is voor 
Nederlands-Limburg deze bouwperiode
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grondig onderzocht en kunnen de eerste con
clusies worden getrokken. Het congres wil de 
status quo op te maken, maar vooral verder 
onderzoek initiëren naar de ontwikkeling van 
de kerkarchitectuur in Nederlands-Limburg, 
het Rijnland en Vlaanderen en hun onderlinge 
samenhang in de periode na 1945.
Noteert u al vast de data. In het volgende 
Cuypersbulletin meer nieuws over dit congres.

Rijksbeleid
— Leo Dubbelaar

Zoals bekend heeft de voormalige staatssecre
taris Medy van der Laan in juli 2004 een 'mon- 
umentenstop' afgekondigd. Uitzonderingen 
zijn met name wederopbouwmonumenten die 
vijftig jaar of ouder zijn en daadwerkelijk wor
den bedreigd. Ook oudere monumenten kun
nen in aanmerking komen indien ze voldoen 
aan de criteria om tot rijksmonument te wor
den aangewezen en daadwerkelijk worden 
bedreigd. Door deze monumentenstop wordt 
het beschermingswerk van het Cuypers
genootschap ernstig belemmerd.
Inmiddels is de "tijdelijke maatregel" voor een 
tweede maal verlengd tot 1 juli 2007. De 
Tweede Kamer heeft vorig jaar in een motie 
unaniem besloten dat de monumentenstop op 1 
juli 2007 dient te worden opgeheven. Op dit 
moment is onbekend wat minister Plasterk gaat 
doen met het aanwijsbeleid. Bovendien ligt er 
al geruime tijd een advies van de Raad voor 
Cultuur om het aantal rijksmonumenten te her
ijken en drastisch te verminderen. Ik hoop over 
enige tijd iets meer te kunnen zeggen over het 
toekomstig rijksbeleid waarin de huidige mo
numentenwet 1988 ingrijpend gewijzigd gaat 
worden.
Overigens heeft de werkgroep Monumenten
wet van de Stichting Nationale Contact 
Monumenten (NCM) waarin René Vossebeld 
namens het Cuypersgenootschap zitting had, 
een Nota van aanbevelingen gemaakt met 
betrekking tot de nieuwe monumentenwetge
ving. De nota met de titel "De Monumentenwet 
in de Steigers" is aangeboden aan Medy van 
der Laan vlak voor haar aftreden als staatssec
retaris. Het rapport is voor een gering bedrag te 
bestellen bij het NCM.
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Pierre Cuypers, architect 
(1827-1921)

Op 15 september 2007, bij de opening van de ten
toonstelling over Cuypers in Roermond verschijnt 
dan eindelijk de lang verwachte biografie van de 
naamgever van ons genootschap.

Cuypers is een fenomeen. Hij is altijd aan het 
werk. Hij verveelde zich blijkbaar nooit. En 
voor mij als biograaf geldt: hij verveelt nooit. 
Steeds weer ontdek je iets nieuws, je bent eigen
lijk nooit klaar, steeds weer is er een nieuw 
vergezicht. Dat geldt voor de ruimte van zijn 
gebouwen, maar ook voor zijn tekeningen en 
persoonlijke brieven. Hij is voor mij het oer
beeld van de negentiende-eeuwer. Vol élan 
verandert hij het land, maakt nieuwe 
gebouwen, ontwikkelt stadswijken en streeft 
daarbij steeds naar de hoogste kwaliteit. Het 
maken van de eerste biografie sinds het boekje 
van Victor de Stuers uit 1897 is dan ook een 
grote uitdaging.

P.J.H. Cuypers (1827-1921) is natuurlijk over
bekend als de architect van het Rijksmuseum 
en het Centraal Station. Hij is ook befaamd als 
de restaurateur van kasteel De Haar en als 
ontwerper van vele tientallen kerken en 
interieurs. Maar wie kent hem als onver
moeibaar reiziger, als projectontwikkelaar, als 
champignonkweker en als huistiran?

In het Cuypersjaar 2007 worden niet alleen ten
toonstellingen georganiseerd in Rotterdam en 
Roermond, dan verschijnt ook de eerste com
plete biografie van deze architect. Hieraan 
wordt sinds enkele jaren gewerkt door dr. Wies 
van Leeuwen, oprichter en oud-voorzitter van 
het Cuypersgenootschap. Hij promoveerde in 
1995 op De maakbaarheid van het verleden. P.J.H. 
Cuypers als restauratiearchitect (Zwolle 
Waanders 1995). Tegelijkertijd promoveerde de 
secretaris en mede-oprichter van het 
genootschap, Bernadette van Hellenberg 
Hubar, op Arbeid en Bezieling. De esthetica van 
P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm en V.E.L. de 
Stuers (Nijmegen 1997). In de jaren die daarop 
volgden heeft Van Leeuwen verder onderzoek 
gedaan, hiertoe gedeeltelijk vrijgesteld door

subsidies van onder meer het Prins Bemhard 
Cultuurfonds, het Stimuleringsfonds voor de 
Architectuur en het Cuypersgenootschap.

De publicatie verschijnt in het najaar van 2007 
en telt rond de 400 pagina's met 250 afbeeldin
gen, gedeeltelijk in kleur. Ze wordt uitgegeven 
door Waanders te Zwolle. Onder de motto's 
Relaties, Ruimte, Tijd en Nalatenschap geeft de 
biografie een breed beeld van leven en werk 
van Cuypers. Hieruit ontstaat het beeld van een 
gedreven man, voortdurend en gepassioneerd 
op zoek naar de essentie van de architectuur. 
Maar ook het beeld van een ondernemer en 
ontwikkelaar die zijn bureau en kunstwerk- 
plaats goed weet te organiseren, opdrachtge
vers weet te overtuigen en gebruik maakt van 
nieuwe media om zijn opvattingen te versprei
den. Een man die niet graag alleen is en hoge 
eisen stelt aan zichzelf en anderen.

De auteur maakt gebruik van het unieke en 
zeer uitvoerige archief van Cuypers. Dat bevat 
tekeningen en ontwerpschetsen voor honder
den gebouwen, schilderingen, meubels en 
details. Honderden persoonlijke brieven geven 
een goed beeld van de familierelaties en het 
netwerk van Cuypers. Het beeldmateriaal 
omvat historische foto's van de architect en zijn 
familie, zijn woonhuis en verdwenen 
gebouwen. Daarnaast zijn er vele nieuwe 
kleurenopnamen van beeldbepalende werken, 
kerken, woonhuizen, kasteel De Haar, Centraal 
Station, Rijksmuseum, maar ook ontwerpteke
ningen van meubels en schetsen van gebouwen 
en decoraties. Het boek bevat ook actuele 
overzichten van leven en werk.

Zoals vermeld, zal de biografie rond de 400 
pagina's beslaan met 250 afbeeldingen (gedeel
telijk in kleur) en zal de verkoopprijs naar 
verwachting € 39,50 bedragen. Het boek ver
schijnt in de reeks Cultuurhistorische Studies 
van de RACM. U kunt hierop inschrijven via 
het Cuypersgenootschap: secretaris@cuypers- 
genootschap.nl. Meer informatie en smaak
makende fragmenten uit de tekst kunt u vinden 
op de site van het boek: www.pjhcuypers.nl

Toelichting actielijst
— Leo Dubbelaar

De geactualiseerde versie van de actielijst is te 
vinden op onze website. Hij kan ook worden 
beschouwd als een jaaroverzicht 2006 van de 
acties die het CG heeft gevoerd. Ik weet niet of 
Amsterdam apart is gevraagd om een bijdrage 
te leveren.

Zo te zien ligt het zwaartepunt van onze acties 
met name in Amsterdam, Zuid-Kennemerland 
en de Duin- en Bollenstreek. Verder ook in 
plaatsen waar bestuursleden actief zijn zoals 
Arnhem en Druten.

Door tijdgebrek kan ik niet uitgebreid ingaan 
op de acties waarvan ondergetekende de porte
feuillehouder is. De meeste acties zijn door 
plaatselijke actiegroepen op touw gezet waarbij 
het CG ondersteuning biedt. Mochten jullie 
achtergrond informatie of foto's nodig hebben 
van een bepaalde actie, dan hoor ik het graag 
en zal ik het terugkoppelen naar de actiegroep 
ter plaatse.

Het afgelopen jaar is het aantal bedreigde 
kerken gegroeid. Het is niet anders. Bij het 
Cuypersgenootschap scoren kerken als cate
gorie bedreigd erfgoed nog steeds hoog in 
tegenstelling tot de overige categorieën.

Task Force Kerkgebouwen
— Leo Dubbelaar

In november 2006 heeft een kennismakingsge
sprek plaatsgehad met vertegenwoordigers 
van de Task Force Toekomst Kerkgebouwen. 
Het CG was vertegenwoordigd door Jan 
Dekkers, Arjen Looijenga en ondergetekende.

Tijdens deze vruchtbare bijeenkomst is de basis 
gelegd voor een uitwisseling van kennis en 
ondersteuning bij activiteiten tot behoud van 
bedreigd monumentaal religieus erfgoed.

Nadere informatie over de Task force is te vin
den op www.toekomstkerkgebouwen.nl

Muiderslot thema van het 
jaarboek 2004/2005

Tijdens de realisatie van het jaarboek 2002/2003 
diende het thema voor het volgende jaarboek 
zich min of meer vanzelf aan. De redactie werd 
benaderd door een projectgroep van enkele 
mensen die het Muiderslot vanuit verschil
lende invalshoeken wilden bekijken. Peter van 
Mensch van de vakgroep Museologie van de 
Rheinwardt Academie en Gerard Rooijakkers, 
bijzonder hoogleraar Etnologie aan de UvA en 
verbonden aan het P.J. Meertensinstituut 
organiseerden met Yvonne Molenaar, conserva
tor aan het Muiderslot in 2002 daarom een se
minar onder de titel Authenticiteit & Verbeelding, 
125 jaar representatie van het Muiderslot. Dit alles 
in verband met het 125 jarig bestaan van het 
Muiderslot als museum dat in 2003 werd her
dacht.
In deze serie lezingen waaraan onder andere 
Wies van Leeuwen een bijdrage leverde, kwa
men niet alleen de geschiedenis van het monu
ment, maar ook de inwendige restauratie en het 
historisch gegroeide historische interieur- 
ensemble aan bod. Dat was de basis voor het 
plan de vergaarde kennis en het begeleidende 
onderzoek naar de representatiegeschiedenis 
van het Muiderslot te bundelen en te gebrui
ken als thema voor een jaarboek van het 
Cuypersgenootschap.

mailto:secretaris%40cuypers-genootschap.nl
mailto:secretaris%40cuypers-genootschap.nl
http://www.pjhcuypers.nl
http://www.toekomstkerkgebouwen.nl
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Het jaarboek 2004/2005 telt zes artikelen.

Inleiding - Visies op het Muiderslot 'Het 
Vaderlandsch Gevoel'

Vincent van Rossem
Een depot voor het vaderland ~ blauwdruk van 
een slagvaardig driemanschap 

Yvonne Molenaar
Pantheon, museum of historisch huis? Drie 
inrichtingsmodellen voor het Muiderslot 

Peter van Mensch
De restauratie van het Muiderslot tot 1913 

Wies van Leeuwen
Een Tempel voor P.C. Hooft, Een beschrijving 
van Cuypers' restauratie van de ridderzaal op 
het Muiderslot

Marius de Bruijn
Het Muiderslot in de tweede helft van de 
twintigste eeuw - de restauraties 1956-1972

Jan Kamphuis en Corjan van der Peet 
Schuivende panelen, Het presenteren van de 
potentie van het Muiderslot

Geeske Bakker

Het jaarboek zal waarschijnlijk aan het begin 
van de zomer worden gepresenteerd.

Hoofse taferelen voor de Haar 
(1)
Een eerste onderzoek naar vier 'ver
halende voorstellingen' uit het archief 
van kasteel de Haar.
— Wendy Landewé

/„ dit artikel wordt bekeken of het mogelijk is het 
mysterie rond de vier 'verhalende voorstellingen' op 
te lossen. Dit is het eerste deel. Het tweede en laat
ste deel van dit artikel zal verschijnen in het vol
gende nummer van dit bulletin.

Vragen over vier 'verhalende voorstellingen' 
in het archief van de Haar 
In 1890 werd het ruïneuze kasteel de Haar te 
Haarzuilens bij Utrecht geërfd door baron 
Etienne van Zuylen van Nijevelt (1860-1934). 
Deze gaf opdracht het middeleeuwse kasteel te 
herbouwen in neogotische stijl volgens ontwer
pen van de architect Pierre Cuypers (1827-1921)
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en diens zoon Joseph Cuypers (1861-1949). 
Daarbij moest ook het interieur opnieuw wor
den aangekleed met bijpassende, op de middel
eeuwen geïnspireerde, vloeren, plafonds en 
wandbekleding. Tijdens een onderzoek naar 
het reliëf van een schakingscène in de feestzaal 
van kasteel de Haar, dat op voorstel van 
Cuypers sr. ter decoratie van dit vertrek werd 
vervaardigd, stuitte ik in het archief van de 
Haar bij het Nederlands Architectuur Instituut 
(NAi) op vier intrigerende ongedateerde en 
ongesigneerde tekeningenJ Deze tekeningen, 
opgeborgen in de map 1564 met als enige spe
cificatie 'verhalende voorstellingen', hebben 
hoofse bezigheden naar middeleeuws voor
beeld tot onderwerp, zoals een jachtpartij, een 
hoofse dansscène en een toernooi met steek
spel.
Op basis van het feit dat de tekeningen zich 
bevinden in het archief van kasteel de Haar 
mag een verband van de vier tekeningen met 
kasteel de Haar worden verondersteld. In het 
archief van de Haar wordt immers alle docu
mentatie over de herbouw van kasteel de Haar 
bewaard. Interessant is dan ook de vraag met 
welke bedoeling deze ongeïdentificeerde schet
sen werden vervaardigd. Is het mogelijk het 
mysterie rond deze vier 'verhalende voorstel
lingen' op te lossen?

Een korte beschrijving van de vier schetsen 
De vier ongesigneerde, ongedateerde en 
ongenummerde tekeningen zijn op basis van 
hun vorm en inhoud duidelijk aan elkaar ver
want. Dat ze deel uitmaken van één en 
dezelfde serie, blijkt uit vier zaken. De vellen 
waarop de tekenaar de voorstellingen heeft 
aangebracht verschillen qua formaat van el
kaar, maar de tekeningen zelf hebben dezelfde 
afmetingen, nl. 14,5 bij 30 centimeter. De teke
naar heeft dit beeldvlak telkens keurig afgeme
ten en het bij elke tekening opnieuw als 
basiseenheid gebruikt voor zijn compositie. 
Een tweede overeenkomst is de onderwerp
keuze. Alle vier de tekeningen laten hoofse 
gezelschappen zien die doen denken aan laat
middeleeuwse voorstellingen, waarin ridders 
en dames zich vermaken met typische hoofse 
bezigheden, zoals een toernooi, de jacht en 
amoureuze activiteiten. Mogelijk ook interes-
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Afbeelding 1

sant is het feit dat bij bijna alle figuren of scènes 
op de tekeningen getallen geplaatst. Deze zijn 
langs de boven- en onderranden van de 
tekeningen geschreven. De nummers lijken in 
een bepaalde relatie te staan tot de afgebeelde 
figuren en scènes op de tekening. Hieronder 
volgt een korte beschrijving van de voorstellin
gen op de vier tekeningen. Tot slot zijn alle vier 
de vellen opgeprikt zijn geweest met behulp 
van punaises, al is onduidelijk waar en wan
neer dat is gebeurd.

Jachtgezelschap
Deze tekening laat een jachtgezelschap zien 
(afb. 1). Vier ruiters te paard rijden in de 
voorstelling van links naar rechts door het 
beeldvlak (daarboven de getallen 445, 429 en 
444). Het is niet helemaal duidelijk of het alleen 

Afbeelding 2

2007 -1

om ridders gaat, of dat er 
ook dames aan deze jacht
partij deelnemen zijn. De 
eerste, derde en vierde ruiter 
hebben een valk op hun 
arm. De tweede ruiter heeft 
zijn rechterarm in de zij 
geplaatst. Helemaal links op 
de voorstelling loopt een 
vijfde figuur op de voor
grond. Hij heeft beide han
den nodig om een jachthond 
aan de lijn in bedwang te 
houden. Helemaal rechts op 
de voorgrond zien we een 
tweede jachthond, die het 
paard van de voorste ruiter 

met zijn opspringen en geblaf schrik aanjaagt. 
Dit jachttafereel is een beeldvullende 
voorstelling. De tekenaar heeft dus geen land- 
schap of omringend groen afgebeeld.
De tekening is zeer schetsmatig opgezet. Zo 
schetsmatig zelfs dat we midden op de voor
grond nog de omtrekken kunnen herkennen 
van een weggegumde hond, dezelfde als rechts 
in de voorstelling is afgebeeld.

Jachtpartij voor een kasteel 
Dit tafereel bestaat uit twee onderdelen (afb. 2). 
De afbeelding is verdeeld in twee beeldvlakken 
met de verhouding 1:2. De twee voorstellingen 
zijn van elkaar gescheiden door een dunne ver
ticale balk. De linker, en kleinere, voorstelling 
laat op de achtergrond een kasteel zien. Drie 
dames kijken vanachter de kantelen neer op 

een ruiter te paard. Deze 
ruiter blaast op zijn hoorn en 
rijdt in volle galop van het 
kasteel weg. Hij heeft 
gezelschap van een hond, 
die hem op de voet volgt De 
rechter, en dus de grotere, 
voorstelling laat ook een 
jachtgezelschap zien, maar 
in een andere samenstelling 
dan op Jachtgezelschap. Vier 
ruiters jagen een hert na, 
uiterst rechts op de teken
ing. Hoewel deze tekening 
ook vrij schetsmatig is 
opgezet, is duidelijk te zien
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Afbeelding 3

dat één van de ruiters een dame is, want haar 
hoofdbedekking wappert achter haar aan in de 
wind. Op de voorgrond van deze voorstelling 
heeft een jager zijn geweer in de aanslag 
(daaronder het getal 420). Hij is klaar om het 
hert te schieten. Dit tafereel vindt overigens 
duidelijk plaats in het woud, De tekenaar heeft 
links en rechts van de jachtscène enkele bomen 
afgebeeld. Onder één van de ruiters staat 
geschreven 'Jonker 375'. Niet alleen een getal 
dus, maar ook een nadere aanduiding. Rechts 
naast de tekening staan de getallen 474 en 475 
geschreven.

De liefde
Deze tekening is onderverdeeld in drie scènes, 
van elkaar gescheiden door bomen (afb. 3). Het 
linker beeldvlak laat twee jagers zien, waarvan 
de linker zijn geweer in de aanslag heeft ter
wijl de rechter zijn kruisboog spant (daaronder 
de getallen 420 en 421). In het midden zien we 
hoe een jonker of heer en zijn dame een paard 
berij-den (daaronder het getal 475). De ridder, 
voorop met een tak in zijn rechter hand, kijkt 
achterom naar zijn dame. Zij houdt hem stevig 
om zijn middel vast. In het rechter beeldvlak 
neemt een edelman een bloemenkrans aan van 
zijn dame (daaronder het getal 474). Een vogel

aan een touwtje vliegt boven het hoofd van de 
twee geliefden en achter de heer staat een page 
met in zijn linkerhand een tweede vogeltje aan 
een touwtje (daaronder het getal 439). Een 
opvallend gegeven is dat deze tekening is uit
gewerkt in bruine inkt, waarbij niet alleen de 
lijnen en omtrekken in inkt zijn aangezet, maar 
ook schaduwen zijn aangegeven.

Het toernooi
Deze laatste tekening heeft een toernooi als 
onderwerp (afb. 4). Vanuit een zeer schetsmatig 
aangegeven kasteel of tribune op de achter
grond kijkt een drietal dames naar het steekspel 
op de voorgrond van de voorstelling (daar
boven het getal 361). Twee ridders te paard 
stoten met hun lansen op elkaar in. Deze toer- 
nooiscène wordt aan beide zijden geflankeerd 
door twee ridders te paard, elk voorzien van 
schild en lans. De paarden en hun ruiters zijn en 
face afgebeeld. Ook deze tekening lijkt weer erg 
snel op papier gezet te zijn. Het is een grove 
schets, waarbij details niet zijn uitgewerkt. 
Behalve de aan het begin van deze paragraaf al 
genoemde getallen (hier niet boven en onder de 
tekening, maar rechts ernaast), is deze tekening 
ook voorzien van tekstuele aantekeningen. Op 
de voorkant staan links op het vel onder de
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tekening vier woorden onder elkaar, waarvan 
de betekenis niet in alle gevallen duidelijk is. 
Zo staat er in ieder geval Tance' (lans) en 
mogelijk ook 'knouf (knoet).
In de rechter onderhoek van dit vel staat ook 
tekst geschreven. Deze tekst is wel grotendeels 
te ontcijferen. Zo staat er een opsomming van 
activiteiten: 'A. Schouwspel', 'B. dans', 'C. 
raadsels', 'D. jachf, 'E. toumooi', 'F diverse 
spelen'. Hiernaast staan losse opmerkingen 
gekrabbeld: 'vechten 483', 'paard [...] femme 
chevalier a deux 475', 'Chapits de fleurs 474' en 
'L'or[...] 439'. Op de achterkant van dit vel is in 
de rechter bovenhoek een klein schema gete
kend. Het gaat om een rechthoek, die van 
maten is voorzien. Bij de lange zijde staat '1,50' 
geschreven en in de rechthoek staat op de twee 
plaatsen de hoogte aangegeven, resp. '62' en 
'66'.

Opvallende verschillen
Hoewel alle vier de tekeningen dezelfde 
afmetingen hebben en hoofse bezigheden laten 
zien, is er toch ook sprake van opvallende ver
schillen. Zo is De liefde uitgewerkt in inkt, ter
wijl de andere drie tekeningen grove schetsen 
zijn. Het vel met Het toernooi is bovendien, 
naast de getallen aan de boven- en onderrand 
van de tekening, voorzien van extra aan
tekeningen aan de voor- en achterkant. In deze 
verschillen ligt mogelijk een deel van de oplos
sing voor het raadsel rond de afgebeelde rid
ders besloten. In het volgende bulletin zal ik 
met behulp van de hierboven beschreven typi
sche kenmerken proberen de betekenis van 
deze tekeningenserie te achterhalen.
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Noten

1 De vier tekeningen bevinden zich in het archief van 
de Haar in het Nederlands Architectuur Instituut te 
Rotterdam, inv.nr. Haar 1564. Ze zijn opgeborgen in 
een map met 15 bladen. Deze bladen worden volgens 
de inventaris allemaal gekenmerkt als 'verhalende 
voorstellingen'.
2 Om in dit artikel de vier verschillende tekeningen 
duidelijk van elkaar te kunnen onderscheiden, heb ik 
zelf een werktitel aan de tekeningen toegekend. Ik 
heb hierbij gekozen voor een titel en niet voor een 
nummering, aangezien een nummering een bepaalde 
relatieve chronologie veronderstelt, die op dit 
moment nog niet vastgesteld kan worden.
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Monumentaal industrieel complex ENKA in Ede wordt bezocht tijdens de Voorjaarsexcursie. Zie pagina 4 van dit bulletin


