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Redactioneel
— Hugo Landheer

Het CG heeft al langere tijd aandacht voor de 
positie van de jonge monumenten. Vooral de 
precaire juridische status van sommige van 
deze objecten is voor ons een zaak van grote 
zorg. Wij kunnen dan ook niet anders dan blij 
zijn met aandacht voor de kwetsbare categorie. 
Net voor de sluiting van ons vorige nummer 
kwam het bericht dat minister Plasterk een lijst 
van 100 aanstaande Rijksmonumenten uit de 
wederopbouwperiode zou presenteren. Onze 
onvermoeibare secretaris vond de tijd aan
wezig te zijn bij die gelegenheid.
Zoals Vincent van Rossem in een reactie stelde 
op de hieronder genoemde webpagina: 
"Natuurlijk is een lijstje met 100 ouderwetse 
toppers een beetje onzin, maar je kunt het initi
atief van onze minister ook als een signaal 
beschouwen. De hiërarchisch gezien hoogste 
monumentenman van Nederland heeft officieel 
laten weten dat naoorlogs erfgoed monument

waardig is."
Het betreft vaak zeer kwetsbaar erfgoed. De 
lijst overzien hebbende, spreken wij de zorg uit 
dat er meerdere objecten op deze lijst staan die 
juridisch niet optimaal zijn beschermd. Zijn 
deze monumenten er over twee jaar nog?
Tot slot: We kunnen als genootschap terug
kijken op een bijzonder productief jaar. Het 
eerste deel van het Cuypersjaar is heel suc
cesvol verlopen. De prachtige monografie van 
Wies wordt goed ontvangen, de website 
Cuypersjaar.nl is inmiddels door tienduizen
den bezoekers bekeken, de tentoonstellingen 
worden druk bezocht, alom worden pogingen 
gedaan de Cuyperscode te kraken, de kerken 
dvd van Leo zal volgend jaar verschijnen, onze 
website wordt steeds vaker gebruikt om ons te 
vinden, het jaarboek Muiderslot is ook begin 
volgend klaar, maar de lijst wordt te lang.
Beste wensen dus voor een goed - en jong - 
monumentenjaar!

http://www.archined.nl/ archined/6436.html

mailto:hal%40xs4all.nl
mailto:secretaris%40cuypersgenootschap.nl
http://www.cuypersgenootschap.nl
http://www.cuypersjaar.nl
Cuypersjaar.nl
http://www.archined.nl/
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Najaarsexcursie Roermond 3
november 2007
— Pien Elout

Voor veel leden ging de wekker vroeg af op 
zaterdag 3 november. Om 10:00 uur werd 
iedereen verwacht bij het station van 
Roermond. Wies van Leeuwen heeft de gehele 
dag als rondleider gefungeerd en met onver
moeibaar enthousiasme de groep rondgeleid 
door de stad van Pierre Cuypers. Hij nam de 
groep mee naar onder meer de Teekenschool, 
diverse panden met typische 
Cuypersinvloeden en -kenmerken, onder meer 
het Huis Cloquet aan de Swalmerstraat. Ook 
werd de Kathedraal van Sint Christoffel 
bezocht en vanzelfsprekend de Munsterkerk en 
de kiosk op het Munsterplein.

Na de algemene ledenvergadering in de Pierre 
Cuyperszaal in De Orangerie heeft Wies zijn 
Cuyperslezing gehouden en gaf Bernadette van 
Hellenberg Hubar een enthousiaste toelichting 
op de door Bernadette/Res Nova ontwikkelde 
Cuyperscode. De code is inmiddels door twee 
mensen gekraakt. Zij waren als gasten aan
wezig bij de excursie.

Hierna werd de excursie voortgezet met een

Magda Looij werd hartelijk bedankt voor haar 
jarenlange inzet als bestuurslid.

bezoek aan het Stedelijk Museum Roermond, 
gevestigd in het woonhuis en de werkplaats 
van Cuypers waar thans de Cuyperstentoon- 
stelling wordt gehouden.

Aan het eind van de excursie werden Wies en 
Bernadette in het zonnetje, de bloemen en de 
Cuyperswijn gezet voor hun bijdrage aan de 
excursie, en hun publicaties. Voor Magda Looij 
waren er bloemen om haar te bedanken voor 
haar actieve bestuurslidmaatschap en tenslotte 
werd de heer Hoekstra bedankt met een cadeau 
en een fles "Cuyperswijn" voor de gastvrijheid 
in het Stedelijk Museum.

Cuyperssymposium

Op vrijdag 23 november 2007 
werd onder grote belang
stelling het Cuyperssympo
sium gehouden in het confe
rentiecentrum Bovendonk in 
Hoeven. Als sprekers waren 
uitgenodigd Bernadette van 
Hellenberg Hubar, Wies van 
Leeuwen en restauratiearchi- 
tect Cor Bouwstra. In een vol
gend nummer wellicht een 
inhoudelijke terugblik op 
deze drukbezochte 
bijeenkomst.

De kerken-DVD
- Leo Dubbelaar en Hugo Landheer

Onze secretaris, Leo Dubbelaar, heeft een bijna 
encyclopedische kennis van de Nederlandse 
kerkbouw. Die kwam hem uitstekend van pas 
bij de samenstelling van een overzicht van de 
katholieke kerkbouw in de Nederlandse 
kerkprovincie. Hij rondde het grootste deel van 
zijn inventarisatie af in 1995. Twee jaar later, in 
1997, besloot het CG geld vrij te maken voor 
een digitale uitgave van zijn project. Zijn 
kerken - DVD wordt binnenkort gepresen
teerd.

De DVD biedt een overzicht van alle katholieke 
kerken die in 1853 bestonden en die daarna zijn 
gebouwd tot 1968. De kerken zijn per parochie 
beschreven. Elke parochie heeft een registra
tienummer op basis van de bisschoppelijke en 
dekenale indeling uit de periode 1853-1956. In 
1956 werden de bisdommen Rotterdam en 
Groningen opgericht waarbij een aantal gren
zen ingrijpend werden gewijzigd.

De DVD bevat foto's van bijna elke kerk, voor 
zover aanwezig. Wanneer afbeeldingen zijn 
verdwenen of onder het auteursrecht vallen, 
wordt verwezen naar archiefdiensten, het 
fotoarchief van de RACM of andere fotobe- 
herende instanties. Naast de foto's en beschrij
vingen van de kerken, zijn ook tabellen 
opgenomen waarin men een bepaalde kerk kan 
zoeken op plaatsnaam, postcode, bouwjaar en 
architect.

Het CG streeft de volgende doestellingen na 
met deze publicatie:
- Een chronologisch overzicht te bieden van de 
kerken die werden gebouwd, waarbij de 
ontwikkeling van de architectuur en de 
geschiedenis van de katholieke kerk tot uit
drukking komt;
-Een handleiding voor het maken van 
waardestellingen tot selectie en bescherming 
van kerken die in kunst- en architectuurhis
torisch opzicht belangrijk zijn, waarbij de archi
tectuur en de plaats dat de kerk inneemt in het 
oeuvre van de architect worden uitgelicht;
- Een handleiding te bieden voor het doen van 
kunsthistorisch onderzoek op het gebied van

katholieke kerkbouw;
- Bekendheid geven aan de kerken. Daarnaast 
worden de inmiddels uit het straatbeeld verd
wenen kerken niet vergeten;
- Deze database een onderdeel te laten vormen 
van de virtuele objectendatabank van kunst- en 
architectuurhistorisch belangrijke objecten die 
de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) 
ontwikkelt. Niet alleen bestaande rijksmonu
menten worden daarin opgenomen. Ook 
overige niet beschermde en reeds verdwenen 
objecten dienen hierin een plaats te hebben. 
Door koppeling met gemeentelijke bestanden 
ontstaat in de toekomst een prachtig overzicht 
waarbij gegevens eenvoudig zijn te raadplegen 
en waarbij het cultureel erfgoed beter toeganke
lijk wordt. Hierbij wordt de bekendheid van 
ons erfgoed vergroot.

Op de DVD worden de bouwgegevens van elke 
parochiekerk nauwkeurig weergegeven. Indien 
bekend, worden de data van aanbesteding, 
eerste steenlegging, inzegening (ingebruik
name) en consecratie (plechtige inwijding door 
de bisschop) genoteerd. Verder wordt de archi
tect vermeld, evenals de lotgevallen van het 
gebouw zoals uitbreiding, restauratie, ingrij
pende wijziging, rampen en afbraak. Van het 
interieur wordt slechts een selectie van de grote 
roerende goederen vermeld zoals altaren, com
muniebank en preekstoel. Ook de inwendige 
polychromie en de beglazing worden 
genoemd. Zover mij bekend worden ook de 
kunstenaars daarvan genoemd.

Achtergrond
Dubbelaar groeide op in het protestantse 
Katwijk aan Zee, waar de kerkgang een deel 
vormde van de zondagse routine. Heel vaak 
kwam hij in de Nieuwe Kerk, één van de groot
ste laat-19de-eeuwse protestantse kerken van 
Nederland. Tijdens de diensten raakte hij altijd 
weer onder de indruk van de omvang en 
hoogte van de "kathedraal" van zijn dorp.

Later raakte hij geïnteresseerd in de kerk
bouwkunst, waarbij zijn aandacht vooral uit- 
ging naar monumentale en grote kerken. Een 
bezoek eind jaren '70 met zijn grootmoeder aan 
de "Kathedrale Basiliek Sint Bavo" in Haarlem
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was zijn eerste kennismaking met het werk van 
de familie Cuypers. In die tijd ontdekte hij in de 
plaatselijke bibliotheek het standaardwerk van 
Rosenberg, "de 19de-euwse kerkelijke 
bouwkunst in Nederland", dat zijn eerste ken
nismaking met de 19de-eeuwse katholieke 
kerkbouwkunst zou worden.

Vanaf die tijd was de neogotiek zijn favoriete 
bouwstijl. Gaandeweg nam zijn bewondering 
voor het werk van P.J.H. Cuypers toe. 
Katholieke kerken hadden zijn voorkeur omdat 
ze doorgaans groter waren en de inrichting 
interessanter. Ondanks zijn calvinistische 
opvoeding houdt hij van pracht en praal.

Tot zijn schrik constateerde hij dat veel kerken 
werden gesloopt. Dat was vooral een schok 
omdat in Katwijk van terugloop in de kerkgang 
geen sprake was en hij zich niet kon voorstellen 
dat iemand een kerk kon slopen. In de 
schoolvakanties reisde hij met een tiener- 
toerkaart door Nederland om kerken te be
kijken. Vaak huurde hij een fiets op een station 
en reed het land door.

Al heel vroeg wilde hij voorwerpen en objecten 
inventariseren. Hij was nieuwsgierig in welke 
plaatsen neogotische kerken waren gebouwd. 
Die interesse werd aangewakkerd door zijn 
kennismaking met het omvangrijke boek van 
Jan Kalf "de Katholieke Kerken in Nederland". 
Die vormde de aanleiding voor zijn eerste 
kerkenlijst, voorzien van jaartallen en archi
tecten, een overzicht van alle neogotische 
kerken die voor 1906 waren gebouwd.

Tevreden was hij daarmee nog niet. Aan de 
hand van de naamlijst van katholieke parochies 
en de bibliotheek van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg begon hij de ontbrekende 
neogotische kerken te traceren. Toen hij in 1985 
lid was geworden van het Cuypers- 
genootschap, kwam hij in contact met andere 
geïnteresseerden. Door uitwisseling van foto's 
en kennis kon hij zijn speurtocht voortzetten 
tot de interbellumtijd. Eind jaren '80 had hij een 
opsomming van alle katholieke kerken tot 
1940.

In 1990 besloot hij in de voetsporen van Kalf te

treden en een inventarisatie te maken van alle 
katholieke parochiekerken die in 1853, het jaar 
van het herstel van de bisschoppelijke hiërar
chie, bestonden en nadien werden gebouwd. 
Ook de wederopbouwkerken werden daarin 
meegenomen. Zijn lijst eindigde in 1967 omdat 
in dat jaar een kerkenbouwstop werd inge
voerd. De kerken die daarna werden gebouwd, 
vaak onopvallende multifunctionele centra, 
waren naar zijn mening architectonisch 
nauwelijks meer interessant.

Tussen 1990 en 1995 lichtte hij de parochies in 
de Nederlandse kerkprovincie per bisdom 
door. De kerken werden uitvoerig gefo
tografeerd. Naslagwerken of gedenkboeken 
van elke parochie werden geraadpleegd. Ook 
moest er onderzoek worden gedaan in 
archieven. Met name de bisschoppelijke 
archieven en het archief van het Departement 
van RK Eeredienst in het Nationaal Archief 
leverden heel wat nuttige gegevens op. Ook 
werden er bezoeken afgelegd aan het Katholiek 
Documentatie Centrum te Nijmegen en de 
Stichting Kerkelijk Kunstbezit (SKKN) te 
Utrecht.

In 1995 was het grootste gedeelte van dit "mon
nikenwerk" klaar. Het was de bedoeling het 
geheel in druk uit te geven. Dat leverde echter 
een aantal problemen op. Uitgifte in druk bleek 
te duur. Bovendien is een dergelijk werk nooit 
volledig. Er ontbreken altijd wel bouwgege- 
vens of afbeeldingen Tot slot zijn veel kerken 
"in beweging" omdat ze worden verbouwd, 
gewijzigd, gerestaureerd, gesloten, herbestemd 
of gesloopt.

De doorbraak kwam toen de leden van het 
genootschap tijdens de ALV van 1997 'met en
thousiasme' besloten een deel van het geld van 
de Monumentenprijs van het Prins Bemhard 
fonds te bestemmen voor de uitgave van Leo's 
werk op cd-rom. Het duurde even voor de 
juiste invalshoek was gevonden, maar dankzij 
contacten met de firma Karmac in Lelystad 
kwam het project in 2005 in een stroomver
snelling. De gegevens, inmiddels tien jaar oud, 
werden handmatig aangevuld, verwerkt, 
nagelopen en geredigeerd. Het genootschap is 
veel dank verschuldigd aan Pien Elout voor

haar redigeerwerk. Wies van Leeuwen was zo 
vriendelijk de gegevens voor de provincie 
Brabant op juistheid te checken. Daarnaast 
moesten foto's uit het archief van Leo worden 
gelicht en op objectnummer worden afgesteld. 
Veel foto's zijn gemaakt door Hans Kleene en 
Job van Nes. Veel dank is hun verschuldigd

Op zoek naar Noorse houten 
huizen
— Johan Doomenbal

Tijdens de voorjaarsexcursie op 26 mei van dit 
jaar hebben we onze arme chauffeur behoorlijk 
op de proef gesteld. We hebben de beste man 
lang laten wachten en nogal wat moeilijke 
opdrachten gegeven. Een goed voorbeeld 
betrof ons verzoek om op het landgoed 
Bruggelen een tweetal Noorse houten huizen te 
kunnen bezoeken. Daarvoor moest hij achteruit 
inparkeren op een smalle bosweg. Vakman als 
hij is, doorstond hij de proef glansrijk.

Maar het was de moeite waard! Het landgoed 
Bruggelen is tegenwoordig in het bezit van 
stichting Het Geldersch Landschap, beslaat 
zo'n 460 hectare en staat ook bekend als 
Engelanderholt of als bezit van de Bruggeler- of 
Engelandermark. Vroeger was het gebied geza
menlijk eigendom van de
plaatselijke boeren. Het land
goed bestaat uit een gevarieerd 
boslandschap met veel naald
en loofhout en enkele heide- 
veldjes. De twee Noorse 
houten huizen, 'Het Chalet' en 
'De Villa', zijn in opdracht van 
dr. J. Ooster uit Hilversum in 
1910 en 1919 gebouwd.
Het ontwerp van het Chalet 
bleek exact hetzelfde als dat 
van het jachthuis in 
Hollandsche Rading en een 
ander Noors huis in Hattem.
Een exemplaar van het 
ontwerp van de 'De Villa' heeft 
aan de Boulevard in Domburg 
gestaan.

voor het ter beschikking stellen van de foto's. 
De leden van het Cuypersgenootschap, ten 
slotte, zijn veel dank verschuldigd aan hun se
cretaris zonder wiens niet aflatende inspannin
gen deze DVD nooit tot stand zou zijn 
gekomen.

♦
Bouwpakketten
Na uitgebreid onderzoek in Nederlandse en 
buitenlandse archieven, kwam ik tot de ont
dekking dat deze houten huizen als bouw
pakket vanuit Noorwegen werden geleverd. 
Lang voordat Ikea uit Zweden faam maakte, 
bezat Scandinavië reeds een reputatie op het 
terrein van de betere doe-het-zelfconstructie! 
Eén van de grootste en bekendste leveranciers 
van dergelijke houten huizen was de Noorse 
Strömmen Traevarefabrik nabij Oslo.
Twee jonge Noorse bouwkundig ingenieurs, 
Christen A. Segelke (1858-1946) en Gabriel 
Kielland Hauge (1857-1940), raakten tijdens 
hun studie in Dresden geïnspireerd door de 
Duitse activiteiten in de staal- en houtbouw. Ze 
richtten in Noorwegen de Strömmen 
Traevarefabrik, even buiten Oslo, op. Het werd 
de eerste grote Noorse stoomhoutzagerij. Vanaf 
1887 werden seriematig complete houten 
huizen als bouwpakket vervaardigd.
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Drakenstijl
Een van de belangrijkste ontwerpers was de 
Noorse architect Holm Hansen Munthe (1848- 
1898). Hij ontwierp grote houten landhuizen en 
hotels in de Drakenstijl, die in Noorwegen een 
nationale bouwstijl werd. Hij borduurde voort 
op de laat-19de eeuwse populaire chaletstijl (in 
het Noors: sveitserstil = Zwitserse stijl 
genoemd). De Noorse ontwerpers vermengden 
bouwkundige principes en stijlomamenten uit 
hun nationale verleden met elementen uit de 
Zwitserse bouwstijl. De drakenkoppen en - 
staarten die als dak- en geveltopomamenten 
werden toegepast, herinneren aan de mytholo
gische voorstellingen die de Vikingen op hun 
schepen aanbrachten.

Een speeltje voor de adel 
Het was vooral de Duitse keizer 
Wilhelm II die ervoor zorgde dat 
de Noorse drakenstijl ook buiten 
Noorwegen in de mode raakte. 
In 1890 bezocht hij in Oslo het 
Holmenkollen Turisthotell, ont
worpen door Munthe. Terug in 
Duitsland riep de keizer: "So ein 
Ding will Ich auch haben" en 
bestelde verschillende door 
Munthe in Noorse Drakenstijl 
ontworpen houten gebouwen. 
De keizer liet onder andere een 
groot jachthuis bij Rominten 
(Oost Pruisen) bouwen dat als 
bouwpakket uit Noorwegen 
kwam. Door relaties met de 
Duitse adel raakte ook de 
Belgische en Nederlandse adel 
geïnteresseerd in houten wo
ningen die in Drakenstijl werden 
uitgevoerd. De Strömmen 
Traevarenfabrik had in 1905 een 
stand in het Noorse paviljoen op 
de wereldtentoonstelling te Luik. 
In 1903 liet de Nederlandse 
vertegenwoordiger van de 
Strömmen Traevarenfabrik, de 
'American Trading Company' te 
Amsterdam, reeds een Noors 
huis zien op de kunstnijverheids- 
tentoonstelling in Arnhem. De 
fabriek gaf een catalogus uit met 
gestandaardiseerde ontwerpen,

voorzien van een Nederlandse prijslijst. Men 
kon bij de fabriek zelfs eigen ontwerpen in
dienen die als bouwpakket werden geleverd.

Snel klaar
Wanneer een bouwpakket aankwam, legde een 
plaatselijke aannemer een stenen fundament. 
Daarna werden alle door de fabriek genum
merde elementen gesorteerd en dan was het 
nieuwe huis binnen enkele dagen in elkaar 
gezet. Bij het blokhuissysteem hoefde geen 
spijker te worden gebruikt. De wandconstructie 
bestond uit dikke balken (logs) die met 
hoekverbindingen in elkaar pasten. Wanneer 
de wanden stonden, konden deuren en ramen

worden geplaatst. Het dak had een grote over
stek die de muren tegen regen en zon be
schermde.

Inmiddels 52 Noorse huizen in Nederland 
getraceerd
Op 16 februari 2007 ben ik afgestudeerd aan de 
Afdeling Bouwkunde van de Hogeschool 
Utrecht. Mijn afstudeeronderwerp betrof de 
inventarisatie, realisatie en restauratie van de 
Noorse houten prefab woningen die vanaf eind 
19de eeuw in Nederland werden gebouwd. 
Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik 52 
Scandinavische houten huizen in Nederland 
kunnen traceren die in de periode 1850-1940 
werden gebouwd, vooral in het midden van het 
land en met name in de provincie Gelderland.

De Noorse houten huizen hebben in Nederland 
een beperkte levensduur. In mijn onderzoek 
voer ik hiervoor een drietal factoren aan:
- constructieve problemen als gevolg van een 
slechte fundering waardoor het huis verzakt,
- bouwfysische problemen als gevolg van de 
beperkte isolatiemogelijkheden, waardoor het 
wooncomfort vermindert en
- conserveringsproblemen. De meeste Noorse 
huizen in Nederland zijn meer dan tachtig jaar 
oud en in een bosrijke omgeving gebouwd. Op 
het oude hout komen insecten af zoals de hout- 
wormkever en de boktor. Hun larven eten het 
hout langzaam op. Soms zijn ze wel tien jaar 
bezig. Ook kan het hout door schimmels of 
zwammen worden aangetast.

Inmiddels zijn 13 van de 52 in Nederland 
gebouwde huizen verdwenen door oorlogs
geweld, brand of (een combinatie van) 
bovengenoemde oorzaken. Soms beantwoor
den de huizen met hun vaak hokkerige 
kamerindeling niet meer aan de eisen van het 
modem wooncomfort.
Van de overgebleven exemplaren staan er 
inmiddels 22 op de Rijksmonumentenlijst, 5 
zijn een gemeentelijk monument, maar twaalf 
stuks zijn nog onbeschermd.

Johan Doomenbal, oktober 2007
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in Huizen, Man of all Seasons, met medewerking 
van Johan Doomenbal, jaargang 4, herfst 2003. 
Wim Renes, Noorse Houtbouw in Bussum, Avenue, 
jaargang 1968.
Henk Schaftenaar, Drakenkoppen terug op De 
Viersprong, De Omroeper, jaargang 16 nr. 3.
R. Vossebeld, De Kemperg Herzien, met medewerk

ing van Johan Doornenbal, De 
Schouw, herfst 2003.
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Station Vlissingen (1950) van ir. S. van 
Ravesteyn: genomineerd als wederopbouw- 

. . monument. Foto: Victor Lansink.
Het sein staat nog met op groen! (1)
— Victor Lansink

Zoals bij veel leden ongetwijfeld bekend is, 
heeft het Cuypersgenootschap een lange staat 
van dienst op het gebied van 19e eeuwse sta
tionsgebouwen. Met name oud-bestuurslid dr. 
ir. H. Hoestra heeft in de jaren '80 en '90 indruk
wekkende resultaten geboekt. Uit deze inspan
ningen is een blijvend contact ontstaan tussen 
het Cuypersgenootschap en de Bouwmeester 
van NS waarbij de monumentale waarde van 
bedreigde stationsgebouwen voorop staat. Het 
tumult rond met afbraak bedreigde 19e en 
vroeg 20ste eeuwse stationsgebouwen lijkt 
enigszins verstomd omdat voor de meeste van 
deze gebouwen inmiddels een goede bestem
ming is gevonden, al dan niet in particuliere 
handen. Men is het over het algemeen eens dat 
deze karakteristieke gebouwen moeten blijven 
bestaan. Niettemin zijn er nog steeds uitzon
deringen op de regel. Toch werd onlangs het 
stationsgebouw van Alphen aan den Rijn nog 
gesloopt. Toegegeven, bouwkundig gezien was 
het misschien niet het meest interessante sta
tionsgebouw, maar het was wel beeldbepalend 
en had een lange staat van dienst. Station 
Apeldoorn scheerde enkele jaren geleden langs 
de rand van de afgrond, maar bleef behouden.

Ook voor het al jaren kwakkelende station van 
Leerdam zijn nu concrete plannen tot invulling 
als restaurant.

Pas op de seinhuizen!
Als we de blik iets verbreden en de verschil
lende vooroorlogse dienstgebouwen van NS in 
ogenschouw nemen, moeten we echter con
stateren dat we de wolven nog overal kunnen 
horen huilen. Er zijn nog maar bedenkelijk 
weinig seinhuizen, locomotief - en goederen
loodsen en werkplaatsgebouwen over. De 
resterende exemplaren hebben veelal recent 
hun functie verloren, zijn aan verval onderhe
vig en blijken niet altijd even makkelijk een 
herbestemming te kunnen krijgen, laat staan 
dat geld voor onderhoud en restauratie aan
wezig is. De gebouwen staan op commercieel 
interessante grond en herontwikkeling van het 
terrein met kantoor- of huizenbouw is een 
steeds terugkerende bedreiging voor deze veel
al monumentale, industriële complexen.

Siesta en Boei doen goed werk
Dankzij intensief lobbywerk van SIESTA
(Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

Amersfoort) lijkt een groot deel van de voorma
lige wagenwerkplaats in Amersfoort behouden 
te blijven. De werkplaatsgebouwen in 
Roosendaal en Blerick (rijksmonumenten) zijn 
inmiddels in beheer bij de Nationale 
Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en 
Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEI). 
Onlangs deed het Cuypersgenootschap een 
aanvraag tot de status van Rijksmonument 
voor de voormalige locomotiefloods en werk
plaats te Stiens uit 1903, maar na een negatief 
advies van de Raad voor Cultuur staat die 
monumentale maar slecht onderhouden loods, 
een uniek voorbeeld van een werkplaats van 
een voormalige lokaalspoorwegmaat-schappij, 
nog steeds in de vuurlinie. Het zegt waarschijn
lijk voldoende dat het terrein waar de loods 
staat eigendom is van NS Poort en dat de 
gemeente Leeuwarderadeel er woningen wil 
bouwen.

Voldoende stationsgebouwen op de lijst van 
100 topmonumenten?
Weer een ander verhaal is de categorie na-oor- 
logse stations- en spoorgebouwen. Met name 
de gebouwen uit de wederopbouwperiode. 
Zoals bekend heeft Minister Plasterk onlangs 
een lijst met "100 topmonumenten uit de 
wederopbouw periode 1940-1958" gepresen
teerd. Op de lijst staan drie spoorgebouwen: de 
stations Vlissingen (1950, architect ir. S. van 
Ravesteyn), Zutphen (1952, architect ir. H.G.J. 
Schelling) en Eindhoven (1956, ir. K. van der 
Gaast). Deze gebouwen zijn voorlopig nog 
geen rijksmonument, maar wel goede kansheb
bers op die titel en volkomen terecht naar mijn
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oordeel. Ik zou nog willen toevoegen dat drie 
stationsgebouwen vooralsnog wel erg weinig 
op een totaal van 70 stationsgebouwen uit de 
wederopbouw-periode.
Uit de inventarisatie van wederopbouwarchi- 
tectuur die enkele jaren geleden werd uitge
voerd door de (toen nog) RDMZ, blijkt dat veel 
na-oorlogse stationsgebouwen een hoge archi
tectonische kwaliteit bezitten. Naar mijn 
mening zijn er beslist méér dan drie rijksmo- 
numentwaardige gebouwen. Het zou 
volkomen onterecht zijn de drie genoemde 
nominaties op de lijst van 100 wederopbouw 
topmonumenten als argument aan te voeren 
om naar believen te kunnen doen met de 
overige 67 stationsgebouwen. Gelukkig is dit 
besef ook net op tijd binnen gelederen van NS 
doorgedrongen. Hoewel markteconomisch 
gewin voor NS nog altijd prevaleert, is ook de 
notie van cultuurhistorische verantwoor
delijkheid een bespreekbaar onderwerp gewor
den, al zal niet elke afdelingsmanager dat van 
harte beamen. Het bureau van de huidige 
spoorbouwmeester entameert inmiddels archi
tectuurhistorische studies die als leidraad kun
nen dienen voor een op termijn op te stellen 
lijst van waardevolle spoorgebouwen. Hoe al 
deze kennis en inzichten tot een daadwerkelijk 
monumentenbeleid bij NS kunnen leiden is een 
zaak die wij als Cuypersgenootschap nauwlet
tend zullen volgen en waarover we tijdens re
guliere overleggen met de Spoorbouwmeester 
van gedachten zullen wisselen.

Victor Lansink is adviseur spoorwegen CG

Vervolg in CB 1 2008

Het huidige treurige 
aanzien van het sein

huis te Nijmegen
(1960, ir. K. van der 

Gaast)
Foto: Victor Lansink



12 2007-4 Cuypersbulletin Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap 2007-4 13

Korte berichten

Te koop

Vrij gave steengravure (1864) van de nieuwe 
Laurentiuskerk te Alkmaar.
Getekend door P.J.H. Cuypers en op steen 
gebracht door Leon Gaucherel, leerling en 
vriend van Viollet-le-Duc. Decoratieve, grote 
prent, in sepia-kleur.
Staat afgebeeld in de biografie van Wies van 
Leeuwen en ook pagina-groot in De Volledige 
Werken. Is ook te zien op de expo in het NAi te 
Rotterdam.
Kosten € 50,-. Kan in koker opgestuurd wor
den.

Informatie: Thieu Wetemans, Merellaan 19, 
5613 AK Eindhoven 
Tel 040-2441356
e-mail: mwetemans@gmail.com

♦

Monografie over Rijksbouwmeester G.C. 
Bremer

Architect Gustav Comelis Bremer (1880-1949) 
heeft in de Nederlandse architectuur
geschiedenis een belangrijke rol gespeeld, niet 
alleen als rijksarchitect, maar dankzij zijn 
invloedrijke positie ook als politiek persoon. 
Als adjunct, en later in de functie van 
Rijksbouwmeester, gaf hij status aan rijksge
bouwen die werden gekenmerkt door monu
mentaliteit, allure en degelijkheid. Door de ver
houdingen, de indeling van de gevels, het 
toepassen van bijzondere bouwmaterialen 
zoals verschillende soorten baksteen en na
tuursteen, het gebruik van vereenvoudigde

klassieke elementen en de aandacht voor 
details, harmoniëren zijn gebouwen met de 
bestaande omgeving. De gebouwen zijn 
massief van vorm, maar dankzij de eenvoud en 
het evenwicht tussen de verschillende 
bouwkundige elementen en de aandacht voor 
details niet zwaar. Bremer gaf bijzondere aan
dacht aan de functionaliteit en de interne circu
latie van de gebouwen. Zij waren duidelijk 
voor de gebruikers ontworpen.

Bij de Stichting BONAS in Rotterdam is 
onlangs deel 39 in de reeks architectuur-mono- 
grafieën van de Stichting BONAS een mono
grafie verschenen geschreven door Rosa Visser- 
Zaccagnini. Het boek omvat een biografie, een 
analyse van Bremers werk, een catalogus en 
een bibliografie. Hiermee zal voor het eerst een 
overzicht van zijn gehele oeuvre beschikbaar 
zijn. Op het omslag is het stations-postkantoor 
van Den Haag afgebeeld. Het gebouw staat op 
de door minister Plasterk gepresenteerde lijst 
van 100 uitmuntende voorbeelden van weder- 
opbouwarchitectuur.

De rijksbouwmeester was in staat zijn mede
werkers en kunstenaars van verschillende dis
ciplines te inspireren tot samenwerking voor 
een gemeenschappelijk doel. Bremer werkte 
onder anderen samen met R.N. Roland Holst 
en hij schreef over diens werk dat het 'een 
dienende kunst' was, waarbij kracht werd 
geput uit 'de beperking van hare vrijheid'. 
Dergelijke woorden zou men ook over Bremer 
zelf kunnen schrijven. Zijn werk als 
Rijksbouwmeester was dienend en de 
beperkingen in zijn creatieve vrijheid waren 
groot. Hij moest bij elk ontwerp worstelen met 
de eisen van de diverse gebruikers en hij was 
tevens gebonden aan extreme financiële limie
ten, in het begin ingegeven door de strenge 
bezuinigingen van de chef van de afdeling 
Gebouwen van het Ministerie van Financiën, 
J.C.E. baron van Lynden, later door de 
algemene financiële malaise in de jaren dertig 
en ten slotte vanwege de Tweede Wereldoorlog. 
Desondanks lijkt het erop dat Bremer deze 
omstandigheden meer als een uitdaging zag 
dan dat hij deze als een belemmering 
beschouwde. Zijn tomeloze inzet en produc
tiviteit zijn hiervoor het belangrijkste bewijs.

♦

Beste mensen,

In mijn geboortedorp heerst nog steeds een 
tekort aan kerkgebouwen. Zie onderstaand 
persbericht. Wellicht een unicum in Nederland, 
terwijl elders volop kerken worden gesloten. 
Misschien een idee om een kerk op transport 
naar Katwijk aan Zee te vervoeren. Oh ja, het 
mag eigenlijk geen katholieke kerk zijn, want 
ook dat ligt nog steeds zeer gevoelig. De 
'bezwaarden" kerken nu in de sporthal en de 
diensten beginnen d.v. op zondag om 10.00 uur 
en 18.00 uur. Gemiddelde tijdsduur van een 
dienst is twee uur. Tussen 12.00 en 13.00 is het 
verplichte bezoek aan de (schoon)ouders en 
om 13.30 is de zondagsmaal dat een dag ervoor 
is bereid.

Groet, Leo

Katwijkse herstelden willen Nieuwe Kerk

Gepubliceerd op 04 november 2007, 17:36 
(LeidschDagblad) Laatst bijgewerkt op 04 november 
2007,18:44

katwijk -

De hervormde kerk in hersteld verband in Katwijk 
aan Zee vindt het voorstel om kerkdiensten te 
houden in de Pniëlkerk en de Ichthuskerk in Katwijk 
'niet realistisch'. De kerken zijn te klein om de 
gemeenschap daar te kunnen ontvangen. De her
stelden vinden de Nieuwe Kerk geschikter. Dat stelt 
dominee Van Vlastuin namens de 'bezwaarden'.

Hij reageert op het voorstel van de commissie bij
zondere zorg (CBZ) om de Pniëlkerk op zondag na 
kwart voor elf 's morgens en de Ichthuskerk in 
Katwijk om halfzeven ‘s avonds te gebruiken. Dat 
zou voor een periode van vijf jaar gelden met een 
optie voor nog eens vijf jaar. Ook kunnen de her
stelden 's middags de Triumfatorkerk gebruiken.

♦

Geachte redactie,

Op de achterzijde van het bulletin 3 2007 staat 
een afbeelding aangaande Kasteel de Haar van 
3 juli 1893.

Het bijschrift is niet correct: Op die dag was de 
barones niet aanwezig. Helene de Rotschild 
(Van Zuylen van Nijevelt) kan dus niet op de 
foto staan.
De vrouwen die op de foto staan, zijn 
waarschijnlijk de moeder en zussen van Baron 
Etienne van Zuylen.

Is verder geen drama. Hoeft geen rectificatie. 
Maar just to be correct!

Hartelijke Groet,

Katrien Timmers 
Museale Zaken

Kasteel de Haar
www.kasteeldehaar.nl
k.timmers@kasteeldehaar.nl
030 - 6778514

mailto:mwetemans%40gmail.com
http://www.kasteeldehaar.nl
mailto:k.timmers%40kasteeldehaar.nl
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Zur Ausstellung

Re-Design

Mit der Siedlung für 316 soziale Wohnungen in Törten-Dessau 
realisierte das Bauhaus 1926-1929 erstmals ein größeres Projekt.

Die einzelnen Wohnungstypen - sietö genannt - bekamen 
einen tiefen Garten zur Selbstversorgung. Das Metro-Clo war 
über einen Außengang erreichbar und mit dem Stall zusammen 
untergebracht.

Die Decken sind Betonelemente, die an Querwänden aufliegen. 
Blöcke aus Leichtbeton und Stahlfenster bilden die Ausfüllung 
der Fassaden.Die Planer um Walter Gropius (1883-1969) sahen in 
den experimentellen Bauten die nahezu perfekte Verkörperung 
des industriellen Bauens.

Bauhaus Siedlung Törten - neues NEUES BAUEN - 
Re-Design
Ein Weg zur nachhaltigen Denkmalpflege für ein erfotgsarmes 
Beispiel der Bauhausmoderne

Eine Ausstellung im Haus Schminke. Löbau (Sachsen). Das Landhaus 
der Familie Schminke, 1933 erbaut nach dem Entwurf von Hans 
Scharoun (1893-1972) gilt als herrausragendes Beispiel der organischen 
Moderne.

28. Oktober 2007 - 20. Januar 2008

HAUS SCHMINKE

Von konservativer Seite kam jedoch herbe Kritik wegen 
Rissbildung, bauphysikalischer Defizite und der von der 
abstrakten Fassadengestaltung eingeschränkten Raumnutzung. 
Auch die Beurteilung der Bewohner selbst war verhalten.Trotz 
dieser kritischen Bewertung hat die Törtensiedlung ihren Platz 
im Weltkulturerbe Bauhaus Dessau, und bedarf einer 
angemessenen Denkmalpflege.

Diese Ausstellung der Hochschule Zittau/Görlitz FH befasst sich 
mit der Törtensiedlung, mit Unterstützung seitens der Stiftung 
Bauhaus Dessau und DOCOMOMO-Deutschland. Wege zu 
einem denkmalpflegerischen Umgang werden aufgezeigt, 
indem das„re-design" als theoretisches Modell vorgestellt wird.

Di.-So.: 10:60-17,00 h 
Tel,: 03585 - 86 21 33 
Fax:03585 - 83 30 10

3,50 €/ 2.50 €
(Gruppen ermäßigt)

www.haussctxninKe.de 
info@haus5chminke de

Konzept + Gestaltung
Ruth Hundeshagen, Vu Nguyen, Jos Towfow (Koordination)

Kontakt
Prof. Dr.-ing Jos Tomiow, Hochschule Zittau/Görlitz PH 
Theodor Körner Allee 16, D 02783 Zittau 
T. 03583-61 1632, Fax. 03563 61 1627
j.tornlow@hs-zigr.de www.hs-zi9r.de www,hs-zi9r.de/bauweseH/bau/t0HijQW

Ausstellungsort
20. Oktober 2007 • 20- Januar 200$ 
geschlossen am 24/2512. 
31.12.07 und 01.01 08

HAUS SCHMINKE 
Kirschaltee 1b, 02708 Löbau
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http://www.haussctxninKe.de
mailto:j.tornlow%40hs-zigr.de
zi9r.de
zi9r.de/bauweseH/bau/t0HijQW
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Verder met Cuypers en Sturm

Tot 17 februari 2008 is in het 
Bonnefantenmuseum in Maastricht de gelijk
namige tentoonstelling te zien. De titel verwijst 
naar het motto van de verbouwing van het 
Rijksmuseum waarmee in 1999 een begin werd 
gemaakt.

Terwijl het gebouw bouwkundig wordt 
aangepast aan de eisen van de enorm 
toegenomen bezoekersaantallen, worden delen 
van het Gesamtkunstwerk dat het 
Rijksmuseum is, in de oorspronkelijke staat 
hersteld. Dat geldt vooral voor de trappen-

Nieuwe leden
Ons genootschap mag zich verheugen in een gestage stroom nieuwe leden. Met ingang van dit nummer laten 
wij u iedere keer kennismaken met een nieuw lid van het CG. In dit nummer aandacht voor: Andre J. W. 
Hoek, restauratie-architect BNA-VAWR

Sinds wanneer bent u lid van het CG?
Volgens mij vanaf 2005 Vanaf toen getracht lid te 
worden. Dat was nogal moeizaam, Ik bleek later 
mijn postcode niet helemaal goed te hebben 
opgegeven. Ik meen dat die nu goed is opgenomen in 
'het systeem'.

Waar woont u?
Sinds 1993 aan de Oudegracht te Utrecht, hartje 
centrum, natuurlijk in een monument waarin ik 
samen met mijn partner leef en werk.

Hoe bent u in contact gekomen met het CG?
Via een (oud)bestuurslid van het Genootschap. Ik 
had al eerder van een vroegere werkcollega ook en
thousiaste verhalen gehoord over het Genootschap.

Waarom bent u lid geworden van het CG?
Tja, Ik geloof dat ik inmiddels van bijna alle 
verenigingen en stichtingen op het gebied van 
gebouwd cultuurgoed in Nederland lid ben. 
Natuurlijk hoort daar dan ook het CG bij. Ook 
omdat behoud van erfgoed gewoon een erg belan
grijke doelstelling in mijn leven is. (dat is mooi 
gezegd, nietwaar..?)

huizen, de Voorhal, de Eeregalerij en de 
Rembrandtzaal. De geschilderde decoratie uit 
de periode 1885 -1910 van Georg Sturm wordt 
hersteld omdat die een belangrijke rol speelde 
in de verheerlijking van de Nederlandse 
geschiedenis die het doel was van de bouw van 
het Rijksmuseum.

De restauratie van de wandschilderingen van 
Sturm wordt uitgevoerd door Stichting 
Restauratieatelier Limburg (SRAL) en zal te 
volgen zijn via een open atelier dat in het 
museum is ingericht.

Nadere informatie: www.bonnefanten.nl of 
www.sral.nl

Wat trekt u aan in het CG?
De bijzondere sfeer tussen de betrokken mensen 
onderling en natuurlijk het gemeenschappelijke doel.

Gaat u ooit mee met de excursies?
Ja, ik ben mee geweest naar Kootwijk en het 
vliegkamp Deelen, een erg leuke dag was dat! 
Enorm vol programma, maar er is ook zoveel moois 
te zien. Dat vliegveld zou ik nog wel eens nader 
willen bezoeken, we konden niet overal kijken gezien 
de beperkte tijd.

Kijkt u ooit op de website van het CG en zo ja 
wat vindt u van die site?
Nee, eigenlijk kijk ik daar niet, ik zit de hele dag al 
achter een computer voor mijn werk en daarna gaat 
hij vaak heel snel uit... Ik zal toch de moeite eens 
nemen..

Bezoekt u activiteiten die worden georga
niseerd in het kader van het Cuypersjaar?
Ja, ik probeer dat zeker, echter de tijd ontbreekt vaak, 
helaas.

Meer informatie: ww.hoekarchitectuur.nl

Een veelkleurige revers
— Hugo Landheer

Helemaal als een verrassing kwam het niet 
meer, maar het was wel ongebruikelijk dat 
pater Wouter Heuft ofm op zondag 21 oktober 
de hoogmis onderbrak en het woord gaf aan 
burgemeester A.P.M. Aelberts van Druten. De 
kerkgangers in de HH Ewaldenkerk gingen er 
even voor zitten. Op deze mistige zondagmor
gen werd een man in het zonnetje gezet die al 
vele tientallen jaren op zijn kenmerkende 
rustige en sympathieke manier een bij
drage heeft geleverd aan het wel en wee 
van de parochie en de gemeente.

Uit het relaas van de burgermeester werd 
duidelijk dat Jan Dekkers, ja ónze Jan, een 
lange lijst van verdiensten heeft voor de 
Drutense gemeenschap. Hij is al sinds 1957 
misdienaar en fungeert als voorzitter van 
het college van acolieten en misdienaars 
van de kerk van de H.H. Ewalden.
Van 1974 - 1977 was hij lid van de com
missie herstructurering van het kerkbe
stuur van de HH Ewalden;
Van 1977 - 1997 was hij secretaris van de
parochievergadering. Het is mede aan zijn inzet 
te danken dat de kerk van de HH Ewalden op 
de rijksmonumentenlijst werd geplaatst.
Van 1983 - 1998 was hij afgevaardigde van het 
parochiebestuur naar de interparochiële 
vereniging.
Van 1984 tot lid van het actiecomité Werk aan 
de kerk;
Van 1990 - 1997 lid van de restauratiecom- 
missie;
Ook was hij afgevaardigde van het 
parochiebestuur, bestuurslid van de school ca- 
techetische dienst in het land van Maas en Waal 
en zoals wij allen weten is hij sinds 1996 be
stuurslid van het Cuypersgenootschap en sinds 
2003 penningmeester.

Een indrukwekkende opsomming dus. Daarom 
had het HM behaagd Jan te benoemen tot lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Bij officiële gele
genheden kan Jan nu met een veelkeurig revers 
tevoorschijn komen: het oranje-blauw van de 
Orde van Oranje - Nassau naast het wit-geel 
van de Pro Ecclesia en Pontifice die hem enkele

jaren geleden werd verleend. In zijn korte 
dankwoord zei Jan dat ieder mens talenten 
heeft gekregen. De een is niet meer dan de 
ander. Wat je als mens hebt gekregen, kun je 
niet beschouwen als een persoonlijke verdiens
te. Je hebt je gaven om ze te gebruiken ten 
nutte van de gemeenschap. Alleen ben je niks, 
je moet er samen iets van maken, (zie de eerste 
brief van Paulus aan de Korintiërs, 12, 12-30) 
'Dank dus aan de gemeenschap die mij in staat 
heeft gesteld, te doen wat ik gedaan heb'.

Het koor had nog een speciaal presentje voor 
Jan. Met het ereteken op zijn revers nam hij een 
bijzonder melodieuze versie van Lang zal hij 
leven in ontvangst die werd meegezongen door 
alle aanwezigen.

Daarna nam pater Heuft de touwtjes weer in 
handen. Hij vond een onderbreking van de ere
dienst toelaatbaar, maar dat moest niet al te 
vaak gebeuren, liet hij zijn kudde weten. 
Eenmaal in de vijftig jaar is genoeg.

Na de mis waren er vele cadeaus en aardige 
woorden voor het kersverse lid van de Orde 
van Oranje Nassau dat zich inmiddels had ont
daan van zijn misdienaargewaad. Tot laat in de 
middag was er bezoek aan huis. Aan het 
gezicht van onze net geridderde penning
meester is te zien dat het een van de mooiste 
dagen in zijn leven moet zijn geweest.

http://www.bonnefanten.nl
http://www.sral.nl
ww.hoekarchitectuur.nl
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Discussie en theater op
jubileum Stichting Apeldoorn-
se Monumenten (SAM)
— Hugo Landheer

Laat nou niemand zeggen dat Apeldoorn geen 
monumenten (meer) heeft! Deze grote groene 
gemeente bezit juist verrassend veel monu
menten, waaronder veel negentiende-eeuwse 
en jonge objecten met grote ensemblewaarde. 
De leden van het Cuypersgenootschap konden 
zich er in juni 1998 een beeld van vormen en 
nog enkele jaren geleden heeft het CG de SAM 
terzijde gestaan bij haar strijd om het behoud 
van het station. De strijd met NS werd 'gewon
nen'. Het restant van het gebouw uit 1876 is nu 
een restaurant en het middelpunt van een 
geheel nieuw ingericht stationsplein. Ook de 
ontwikkelingen rond Radio Kootwijk, een 
ander object dat veel Cuyperianen bekend zal 
zijn, worden door de SAM nauwlettend ge
volgd. Een houten tribune op het terrein van 
AGOW staat dankzij SAM nog overeind.

De Stichting Apeldoomse Monumenten (SAM) 
is een van die actieve plaatselijke erfgoedin
stellingen die dankzij een breed draagvlak en 
goede politieke connecties in staat is een

Vrolijke chaos tijdens de opening van de ten
toonstelling. Voorzitter van de SAM, Harro

Frieling, hanteert de sabel bijgestaan door de 
reïncarnatie van admiraal Van Kinsbergen.
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duidelijk stempel te drukken op het beleid. 
Regelmatig worden resultaten geboekt. 
Opgericht in 1987 om de herstructurering van 
de binnenstad te behoeden tegen al te ingrij
pende aantasting, is de SAM uitgegroeid tot 
een gewaardeerde factor in de Apeldoomse 
samenleving. Op vrijdag 16 november vierde 
de SAM haar twintigjarig bestaan met een sym
posium. In het panel onder andere de huidige 
wethouder monumentenzorg Jolanda Reitsma, 
oud-wethouder Marja van der Tas, oud-burge- 
meester Pieter Beelaerts van Blokland en Harm 
Bruins Slot, voorzitter van de Bond Heemschut 
en eveneens oud-burgemeester van Apeldoorn, 
alsmede SAM-voorzitter Harro Frieling.

Tijdens de discussie voor de pauze werd onder 
andere gesteld dat Apeldoorn in de jaren 
zeventig is ontsnapt aan een ramp dankzij het 
failliet van het grondbedrijf dat op grote schaal 
panden opkocht om die later te slopen. Bruins 
Slot vertelde dat de maquette die hij toen zag 
'erger was dan Lelystad'. Men is nu nog de 
schade aan het repareren die toen werd aan
gericht. De binnenstad raakte haar ziel kwijt. 
Gelukkig geldt dat niet voor de gebieden om 
het centrum, bijvoorbeeld de parken die het 
aanzien van de stad zo zeer bepalen.
Frieling stelde dat monumentenorganisaties als 
de SAM bijna altijd achter de feiten aanlopen. 
Iemand die een pand wil afbreken, zou daarom 
eerst moeten aantonen waarom het mag wor
den afgebroken. Een sloopvergunning moet 
expliciet worden aangevraagd en beoordeeld, 
niet impliciet als onderdeel van een bouwver
gunning.
Beelaerts stelde dat een sloopvergunning vaak 
op puur formele gronden niet kan worden 
geweigerd. De mogelijkheden tot afwijzing 
zouden moeten worden verruimd. Bruins Slot 
vond dat monumentenzorgers niet alleen maar 
moeten vasthouden aan het bestaande. 
Monumentenzorg gedijt juist het best in een 
dynamische omgeving.
Aan de hand van vragen uit de zaal passeerde 
na de pauze vooral de praktijk van de monu
mentenzorg de revue aan de hand van een scala 
van plaatselijke gevallen. Conclusie: de toet
sende en kritische houding van SAM wordt in 
de plaatselijke politiek gewaardeerd. Er is veel 
verloren gegaan, maar het is moeilijk een bin-
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nenstad te behouden en tegelijkertijd de winke
liers tevreden te stellen.

Tijdens het symposium maakte admiraal J.H. 
van Kinsbergen, die veel heeft betekend voor 
Apeldoorn, onverwacht een korte rentree naar 
het aardse. Hij opende een aardige expositie 
van afbeeldingen van plekken uit het oude 
Apeldoorn en foto's van dezelfde plekken in de 
huidige situatie en gaf de aanzet voor de 
oprichting van een monument te zijner 
nagedachtenis. De dag werd afgesloten met een

Een wandeling door Vreewijk
— Hugo Landheer

Half november van dit jaar waren enkele be
stuursleden de gast van Margriet Drijver, 
bestuurder Com.wonen, de bezitter van 90% 
van de woningen in dit deel van Rotterdam. We 
waren uitgenodigd voor een kop koffie en 
nadere uitleg over de visie van de corporatie. 
Aansluitend maakten we een wandeling om 
een en ander zelf in ogenschouw te kunnen 
nemen. In de Wijkvisie Vreewijk heeft 
Com.wonen plannen ontvouwd om de verou
derde tuinstad de komende jaren grootscheeps 
te renoveren. Onderdeel van die operatie is een 
plan om een deel van de bestaande wo
ningvoorraad te vervangen door aangepaste 
nieuwbouw. Als onderdeel van die actie zou 
langs de randen van de grotendeels door laag
bouw gekenmerkte wijk wat (bescheiden) 
hoogbouw worden gerealiseerd.

Cuypersgenootschap als gesprekspartner 
Waarom werden wij uitgenodigd voor een 
(goed) kopje koffie in een van de nieuwe 
huizen die naar ontwerp van Wytze Patijn aan 
de Langegeer zijn verrezen? Omdat 
Com.wonen ons oordeel over de ontwikkelin
gen in de wijk op prijs stelt, maar ook omdat de 
zaak muurvast zit.
Com.wonen wil af van de halfbakken 
bouwkundige oplapoperaties die in het recente 
verleden werden uitgevoerd. Kern van de plan
nen is het Rotterdamse beleidsstuk Stadsvisie 
2030. De stad wil 'alles op alles zetten om de
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geanimeerde borrel in het etablissement J.H. 
van Kinsbergen.

Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan geeft 
de SAM een deel van een stadswandeling, die 
precies 100 jaar geleden is uitgegeven, opnieuw 
uit.

Meer informatie: www.apeldoornsemonumenten.nl

♦
fysieke condities te verbeteren met een sterkere 
economie en een evenwichtiger spreiding van 
de bevolking.' Om dat te bereiken, werd in 2006 
het "Pact op Zuid" gesloten en een investe
ringsprogramma ontwikkeld dat loopt tot 2015. 
Belangrijke punten in de plannen zijn terug
dringing van de selectieve migratie van de 
hogere inkomens uit Zuid en vergroting van de 
bewonerstevredenheid.
Kernpunt van het betoog van Com.wonen ten 
aanzien van Vreewijk is dat de woningen 
bouwtechnisch en woontechnisch niet meer 
van deze tijd zijn. Ze zijn te klein, te vochtig en 
vooral niet aangepast aan de behoeften van de 
huidige bewoners, waarvan er veel bejaard en 
autochtoon zijn. Wanneer ze slecht ter been 
worden, kunnen de ouderen niet meer uit de 
voeten In hun huizen met steile trappen. 
Daarom wil de corporatie een deel van de ver
ouderde woningen met verdiepingen vervan
gen door aangepaste bejaardenwoningen.

Beschermd stadsgezicht in wording 
In het Monumenten Inventarisatie Project 
(MIP) werd Vreewijk 'een gebied met bijzon
dere waarde' genoemd, maar het is (nog) geen 
rijksbeschermd stadsgezicht. Wel wordt 
Vreewijk in de 'Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur Zuid-Holland' van 2000 aange
merkt als een nederzetting met een zeer hoge 
(historische) waarde die in stand gehouden 
moet worden. Bovendien heeft het college van 
B&W van Rotterdam vorig jaar een vooront
werp bestemmingsplan uitgebracht met als 
doel Vreewijk aan te wijzen als beschermt 
stadsgezicht.

http://www.apeldoornsemonumenten.nl
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Namens het CG heeft Lydia Lansink het contact 
met de bewonersorganisaties onderhouden. 
Sinds begin 2007 is zij verschillende malen bij 
overleg geweest tussen de partijen. Tijdens de 
meest recente Open Monumentendag troffen 
nazaten van allerlei betrokkenen en vertegen
woordigers van verschillende erfgoedinstellin-
gen elkaar voor overleg in wijkcentrum Het 
Witte Paard aan de Groene Zoom. De

bijgevoegde foto geeft u een indruk van het 
gezelschap.
Inmiddels is voor een deel van de met sloop 
bedreigde woningvoorraad voorbescherming 
aangevraagd. Die status is eind oktober ver
leend.
Het zal nu afwachten zijn hoe een en ander
verloopt. We houden u op de hoogte.

Aan de onderhandelingen over die kapel is het 
overigens wel te danken dat er destijds een 
laat-middeleeuws, Nederrijns Mariabeeldje 
werd ontdekt. Cuypers' zoon Joseph zag het 
liggen in een nis van het knekelhuisje. Zijn 
vader restaureerde het, waarna het in de kerk 
werd geplaatst boven de deur naar de sacristie.

Het door Cuypers 
ontworpen 
monument 
vlak bij
Calvarieberg. In 
deze noordelijke 
hoek van het kerk
hof liggen tal van 
beroemde Drutense 
families begraven, 
zoals de Deelens, de 
Nolets, de Van den 
Hoffs, de Dericks en 
de Geldens. Het 
rond 1890 aan
gelegde kerkhof 
ging begin jaren

graf-
staat

de

Uit: De Gelderlander 
van 1 november 2007

zeventig op slot, maar is sinds zestien jaar weer 
open.

"Het is nu een dorpstuin, waar toevallig ook 
mensen begraven worden", zegt Jos van de 
Kolk die het kerkhof samen met Bart Kokke 
onderhoudt. "Er komen op zondag zelfs veel 
jonge gezinnen met kinderen wandelen."

♦

Grafmonument in Druten blijkt 
ontworpen door PJH

Op de rooms-katholieke begraafplaats van 
Druten staat een grafmonument dat werd ont
worpen door Pierre Cuypers (1827- 1921). En 
dat is zeer bijzonder, vertelt Drutenaar Jan 
Dekkers, secretaris [sic] van het Cuypers- 
genootschap. "Tot nu toe kenden we van hem 
alleen de bisschoppelijke grafkapel en zijn 
eigen graf in Roermond."

Dekkers ontdekte de Drutense graftombe in een 
catalogus van Cuypers' werk in het Nederlands 
Architectuurinstituut. Het middelste van de 
drie graven draagt een kruis met twee zuilen en 
een marmeren Maria. Er liggen leden van de 
familie Van de Werdt begraven, die aan het 
einde van de negentiende eeuw tot de notabe
len van Druten behoorden.

Pierre Cuypers was de architect van de H.H. 
Ewaldenkerk Onlangs werd al bekend dat hij 
ook tekende voor het ontwerp van de de steen
en pannenfabriek van Dericks & Geldens, die 
speciaal werd gebouwd om stenen voor de 
Drutense kerk te leveren. Stenen en glazuur- 
werk van Dericks & Geldens werden ook 
gebruikt voor onder meer het Rijksmuseum en 
het Centraal Station in Amsterdam, waarvan 
Cuypers eveneens de architect was.

Met de ontdekking van de tombe is het voor 
Dekkers duidelijk dat de band van Cuypers 
met Druten groter is dan eerst werd gedacht. 
De Roermondse architect heeft bovendien rond 
1900 ook nog een kapel voor het kerkhof van 
Druten ontworpen. De bouw ging nooit door, 
waarschijnlijk omdat de parochie krap bij kas 
zat. Op de plaats waar de kapel zou komen, is 
toen een Calvarieberg aangelegd met een in 
Frankrijk gekochte kruisgroep. Die staat er nog 
steeds.

Dossier Vlodrop

PERSBERICHT
21 november 2007

Handhavingactie terrein MERU-stichting 
succesvol verlopen

De gemeente Roerdalen heeft vandaag samen 
met de Provincie Limburg, Brandweer, 
Essent, Politie en het Waterschapsbedrijf 
Limburg een integrale handhavingactie ver
richt op het terrein van de Meru-stichting. Er 
zijn controles verricht op de naleving van ver
schillende aspecten van de wetgeving, zoals 
bestemmingsplan en woningbouw, monu
menten, natuur- en milieu en veiligheid. Er 
zijn geen bevindingen gedaan die acuut 
ingrijpen vereisen. Wel zijn de nodige aan
dachtspunten met betrekking tot (brandvei
ligheid in het algemeen, de bouwkundige 
staat van het oude klooster en het milieu

geconstateerd, die op korte termijn verholpen 
dienen te worden.

Van 10.45 tot circa 14.30 uur hebben de hand
havers controles kunnen uitoefenen op 
diverse locaties van het terrein. Er zijn een 
aantal aandachtspunten geconstateerd, zoals 
het ontbreken van (brandveiligheids
voorzieningen en het ontbreken van adequate 
opslagvoorzieningen voor milieugevaarlijke 
stoffen. Ook trof men een tandartspraktijk 
aan, waarvoor een milieuvergunning ont
breekt.
De 25 inspecteurs van de verschillende 
instanties die deelnamen aan deze integrale 
handhavingactie hebben, na enig oponthoud, 
toegang en alle medewerking van de stichting 
Meru gekregen om hun werkzaamheden uit 
te voeren. Tijdens de persbijeenkomst na 
afloop van de actie spraken alle partijen hun 
tevredenheid uit over de inzet en samenwer
king tussen alle partijen.
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De samenwerkende instanties zullen naar 
aanleiding van de bevindingen van de inte
grale controle met de Ment vervolgafspraken 
maken voor het oplossen van geconstateerde 
tekortkomingen en overtredingen. Een 
volledig verslag van de integrale handhaving- 
actie wordt binnen drie weken verwacht.

Zou er verband bestaan tussen dit persbericht 
en de brief die onze secretaris op 16 oktober aan 
het college van B & W van Roerdalen verstuur
de? In de brief schreef hij: "Op woensdag 12 
september 2001 is de Stichting Maharishi 
European Research University/Maharishi 
Vedic University (Stichting MERU) op grote 
schaal begonnen met de sloop van het be
schermd rijksmonument Sankt Ludwig, Station 
24 te Vlodrop. Hierbij is met name de voorge
vel van het gebouw in ernstige mate 
beschadigd, zonder dat de Stichting MERU 
voor deze werkzaamheden over een rechts
geldige monumentenvergunning beschikte. 
Aangezien dit een strafbaar feit is ingevolge de

artikelen 56 en 57 van de Monumentenwet 
1988, hebben wij daarna aangifte gedaan bij de 
Politie Regio Limburg Noord.

Hierbij ook een brief van het CG aan de minis
ter van OCW.

Excellentie,

Op 6 maart 2007 heeft advocaat J.L.M. Fruytier 
namens de Stichting MERU te Vlodrop een 
verzoek tot u gericht tot afvoering van het 
voormalige klooster Sankt Ludwig, Station 24 
te Vlodrop, gemeente Roerdalen van de 
rijksmonumentenlijst. Genoemd object is op 29 
december 1998 ingeschreven in het rijksregister 
van beschermde monumenten ingevolge 
artikel 6 van de Monumentenwet. U heeft het 
verzoek op 5 juli 2007 in behandeling genomen 
als een verzoek met verwijzing naar artikel 8, 
juncto artikel 3, tweede lid van de 
Monumentenwet 1988 en advies gevraagd aan 
het College van burgemeester en wethouders 
van Roerdalen, het college van Gedeputeerde 
Staten van Limburg en de Raad voor Cultuur.

Naar aanleiding van het verzoek doet het 
bestuur van het Cuypersgenootschap als 
belanghebbende partij een zienswijze 
toekomen op het verzoek Eertijds hebben wij 
als medeondertekenaar aangesloten bij het ver
zoek van de Heemkundevereniging Roerstreek 
tot aanwijzing van het Sankt Ludwigklooster 
op de rijksmonumentenlijst. Uw voorganger 
staatssecretaris A. Nuis heeft ons verzoek op 9 
oktober 1997 gehonoreerd.

Afvoering van de rijksmonumentenlijst 
ingevolge artikel 8 van de rijksmonumentenlijst 
houdt in dat het monument geheel teniet is 
gegaan of dat het zover is gewijzigd dat van de 
monumentale waarden die het sinds de aanwij
zing had, haast niets meer over is. Van het 
Sankt Ludwigklooster is het voorgaande niet 
het geval. Ondanks de schade die de MERU op 
illegale wijze bewust op 12 september 2001 
heeft aangebracht is van de monumentwaarde 
nog 80 % van het klooster over. Een verzoek 
van de MERU d.d. 17 december 1997 voor het 
afbreken van het klooster ingevolge artikel 11 
van de Monumentenwet 1988 is na 6 jaar 
uiteindelijk op 30 september 2003 door de 
gemeente Roerdalen geweigerd nadat een 
eerdere verlening door de gemeente door uit
spraken van rechtbank en Raad van State moest 
worden gecorrigeerd.

Daarnaast ontstaan er gevolgen voor bestaande 
rijksmonumenten indien u besluit tot inwilli
ging van het verzoek van de MERU. Afvoering 
van een rijksmonument waarvan de monu
mentwaarde of een groot gedeelte daarvan nog 
aanwezig is, is nog nooit eerder gebeurd. De 
gevolgen zijn dan ook desastreus indien u toch 
besluit om het monument af te voeren. Dit geeft 
een gevaarlijk precedent omdat ook andere 
eigenaren van rijksmonumenten mogelijkhe
den zien om zich te ontdoen van hun monu
menten die in de weg staan.

Het verzoek van de MERU zien wij als een 
verkapt bezwaar tegen de aanwijzing van het 
klooster als beschermd rijksmonument. De 
bezwaarprocedure waarbij de MERU met argu
menten en een wetenschappelijk contra-expert- 
ise van Prof. A. van der Woud heeft aange

voerd, is uitgebreid behandeld en geadviseerd 
door de Commissie voor de bezwaarschriften 
van het Ministerie van OCW. Staatssecretaris 
Nuis heeft op grond van het advies van de 
commissie op 19 mei 1998 het bezwaarschrift 
ongegrond verklaard en het aanwijzingsbesluit 
in stand gehouden. Het beroep dat de MERU 
daarna bij de rechtbank heeft ingesteld is in 
november 1998 op verzoek van de MERU 
ingetrokken. Dit betekent dat de aanwijzing als 
rijksmonument onherroepelijk is geworden en 
vervolgens daarna is ingeschreven in het rijks
register van beschermde monumenten. Dat de 
MERU met argumenten en adviezen van 
deskundigen komt dat het besluit tot aanwij
zing als monument onterecht is genomen, kan 
dus in deze procedure niet meegenomen wor
den. Deze argumenten zijn tijdens de behande
ling van de bezwaarprocedure in mei 1998 
uitvoerig aan de orde geweest. Bovendien zijn 
er door de MERU geen nieuwe argumenten 
ingebracht. Wij verwijzen naar de uitgebreide 
correspondentie die daarover is ontstaan.

Uw voorgangers hebben herhaaldelijk ver
klaard dat aan het klooster een evident rijksbe
lang wordt toegekend en daarom het verdwij
nen van het klooster een onaanvaardbaar ver
lies van een uitermate belangrijk cultuurgoed 
betekent. Het klooster is destijds door de 
provincie Limburg geselecteerd in het kader 
van het Monumentenselectieproject (MSP) 
waarbij de belangrijkste objecten uit de periode 
1850-1940 vanwege zijn evidente waarde voor 
het te behartigen rijksbelang worden be
schermd. We gaan daarom vanuit dat u het ver
zoek van de MERU op bovengenoemde gron
den afwijst.

Hoogachtend,
Het bestuur van het Cuypersgenootschap, 
namens deze,

L.W. Dubbelaar, secretaris
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Leden van het CG kunnen tot het einde van het 
Cuypersjaar (mei 2008) de publicaties 
Negentiende-eeuwse restauratie praktijken 
en actuele monumentenzorg en Neo-Stijlen 
in de 19e eeuw: zorg geboden? met 20% kor
ting bestellen. De rijk geïllustreerde boeken 
bevatten de voordrachten die werden 
gehouden tijdens de twee restauratiesymposia 
waarvan het CG mede-organisator was.

Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en 
actuele monumentenzorg,
HANDELING VAN HET NEDERLANDS- 
VLAAMS SYMPOSIUM, LEUVEN 13-14 SEP
TEMBER 1996 Redactie: Jan DE MAEYER, 
Anna BERGMANS, Wim DENSLAGEN, 
Herman STYNEN, Wies VAN LEEUWEN, Luc 
VERPOEST

De negentiende eeuw herontdekte de 
Middeleeuwen in al hun glorie en meer nog, 
eigende ze zich zelfs toe. Dat gebeurde ook met 
het middeleeuwse monumentale erfgoed: stad
huizen, kastelen en kerken werden met veel 
verve gerestaureerd, verwijzend naar de "luis
ter der Middeleeuwen". De negentiende-

eeuwse monumentenzorg werd in haar 
omgang met het middeleeuwse verleden 
geconfronteerd met merkwaardige paradoxen. 
De verleiding van een romantische ruïne of de 
schitterende kracht van een voltooid monu
ment? Tijdrovend oudheidkundig onderzoek 
gekoppeld aan een conserverende restauratie 
of flitsende interpretaties gepaard aan inge
nieuze constructietechnieken als metalen 
overkappingen? Kennis van ambachtelijke 
technieken en oorspronkelijke materialen of 
het strakke tijdsschema en de prestatiedrang in 
een eeuw van ingenieurs en architecten? 
Monumenten als een open boek van his
torische stijlopvolgingen en toevoegingen of 
purifiëring en stijleenheid? Historische 
gebouwen geïnterpreteerd en betekenis ontle
nend aan him omgeving of ongenuanceerd 
herleid tot trofeeën in de ideologische spannin
gen tussen moderniteit en antimodemiteit? 
Dat waren de keuzes waar architecten, oud
heidkundigen en restaurateurs voortdurend 
voor stonden.

In deze paradoxen ligt de enorme uitdaging 
voor de hedendaagse monumentenzorg. Het is 
haar opdracht om de middeleeuwse monu
menten in hun negentiende-eeuwse benader
ing objectief te interpreteren. Dat kan maar 
door de interferenties tussen de cultuursodo- 
logische en de materiële gegevens te bestu
deren. Dit multidisciplinaire boek, resultaat 
van het Vlaams-Nederlands symposium in 
1996 gewijd aan de negentiende-eeuwse 
restauratiepraktijk en de actuele monumenten
zorg, biedt daartoe een uitstekend uit
gangspunt: het belicht de specificiteit van de 
restauratie in de uitdagende negentiende eeuw 
voor historici, kunsthistorici, architecten en 
cultuursociologen.

- Kadoc Artes Volume 3
- Universitaire Pers Leuven
- 262 p. - 22,5 x 28 cm - gebonden - ill.
- ISBN 978 90 6186 968 9
- Normale prijs € 54,54

HANDELINGEN VAN HET TWEEDE 
VLAAMS-NEDERLANDS RESTAU-
RATIESYMPOSIUM, ENSCHEDE 3-4 SEP
TEMBER 1999
Redactie: Anna BERGMANS, Jan DE MAEYER, 
Wim DENSLAGEN, Wies VAN LEEUWEN

De negentiende eeuw was de eeuw van de 
neostijlen, de historiserende of eclectische 
gebouwen die op het eerste gezicht een aber
ratie lijken: Disney-achtige sprookjeskastelen, 
landhuizen als afschrikwekkende burchten, 
stadswoningen met trapgevels en fabrieken als 
romaanse kloosters. Geprezen in de negen
tiende eeuw werden ze in de twintigste eeuw 
verketterd en bestempeld als producten van 
een 'lelijke tijd'. Ze vielen buiten het 
gezichtsveld van de monumentenzorg. Dat 
negatieve beeld stoelt echter op een misvatting. 
Deze publicatie wil de eigenheid van de negen
tiende eeuw en van haar architectuur onder de 
aandacht brengen.

De 'lelijke tijd' blijkt immers verrassend creatief 
en modern, met een enorme waaier aan

mogelijkheden. Gedreven door een merk
waardig geloof in de vooruitgang kon de 
negentiende-eeuwse mens heden en verleden, 
tijd en ruimte met elkaar verbinden. Zo 
woonde en werkte hij bij voorkeur in 
gebouwen, interieurs, meubilarir en met trots 
gekoesterde verzamelingen die teruggrepen 
naar het verleden. Voor een juiste kijk op de 
neostijlen is het nodig zich te ontdoen van kri
tische reflecties die ontleend zijn aan het 
twintigste-eeuwse rationalisme en mo
dernisme. Gebouwen en interieurs in neostijlen 
waren meer dan een onpersoonlijk, romantisch 
opgebouwd decorum, hadden niets of weinig 
te maken met oubolligheid of ziekelijke 
weemoed. In feite ging het om een vorm van 
welberedeneerde en geïntegreerde moderniteit, 
een pittoresk samengaan van traditie en 
moderniteit. Zowel de algemene artikels als de 
casestudy's in dit boek maken dat voor 
Nederland en Vlaanderen duidelijk. 
Tegelijkertijd worden voorbeelden aangereikt 
van een andere, zorgzame aanpak van het 
negentiende-eeuwse culturele erfgoed.
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De beginperiode van Pierre 
Cuypers van 1827 tot 1865 
(1)
— ing. Gerard van Asperen, architect AvB- 
BNA.

Aanleiding
Hoe komt Pierre Cuypers vanuit Roermond 
voor zijn eerste nieuwe kerk in Oeffelt en vrij 
snel daarna in Veghel terecht? Dit is de aanlei
ding tot het schrijven van dit artikel geweest. 
Het eerste gedeelte "Van kwalificatie en relatie" 
heb ik als inleiding geschreven om de context te 
schetsen van waaruit Pierre Cuypers zijn con
tacten kon uitbouwen. Deze inleiding geeft een 
aantal algemeen bekende feiten weer.1 
In het tweede gedeelte "Tot creatie en rea
lisatie" wordt de vraag beantwoord door uitge
breid de relatiepatronen te beschrijven die 
Pierre Cuypers in staat stelden zijn genie tot 
grote wasdom te brengen.

Van kwalificatie en relatie

De opleiding
Petrus (Pierre) Josephus Hubertus Cuypers 
(PC) werd geboren op 16 mei 1827 en hij groei
de op te Roermond. Na de lagere school volgde 
hij er een opleiding aan het Stedelijk College, 
waarna hij op zeventienjarige leeftijd 
bouwkunde / architectuur ging studeren aan 
de Academie des Beaux Arts te Antwerpen.

Hij kwam hier al snel in contact met de 
opkomende neogotiek. Zijn docenten aldaar 
onder wie Frans-Andries Durlet (1816-1867), 
architect en stichter / conservator van het 
Museum "Steen" en één van de voornaamste 
promotoren van de neogotische kunst in België, 
maar ook Ferdinand Berckmans (1803-1854), en 
Frandscus (Frans) Jacobus Stoop (1815-1861), 
die daar doceerden, waren voorlopers van de 
neogotiek in België.

PC werd opgeleid met studieboeken als de 
Theoretisch-praktische bürgerliche Baukunde, 
(Münchenl823 tot 1826), door Carl Friedrich 
von Wiebeking (1762-1842). Hij kende ook de 
studieboeken van Caumont, Pugin en het

handboek van Durand. Hij was dus vrij clas
sicistisch opgeleid in een tijd dat de architec
tuur nog onder controle was van ingenieurs 
van de rijkswaterstaat en de zogenaamde 
stukadoorsgotiek nog hoogtij vierde. Dat wil 
zeggen dat in deze gotiek de gewelven werden 
gemaakt van latten en gips, en de gotiek nog als 
decoratie werd toegepast.

PC was een zeer goede leerling zodat hij reeds 
in 1849 slaagde en voor zijn studie de Prix 
d'Excellence kreeg met onder meer een exa
menopgave voor een neogotische kerk. Na zijn 
studie werd hij dan ook met erewijn en opge
wonden redevoeringen in zijn geboortestad 
Roermond ingehaald.

Direct na zijn opleiding en terugkeer uit 
Antwerpen maakte PC in 1850 een studiereis 
door het Duitse Rijnland en bestudeerde hier 
onder andere de Dom in Keulen, waaraan men 
reeds vanaf 1842 werkte. Hier leerde hij veel 
van de Keulse neogotiek.
Kort daarna, op 08-11-1850, trouwde hij met 
Marie Rosalia van de Vin (1825-1855), die hij tij
dens zijn studie in Antwerpen had leren ken
nen. Zij gingen inwonen aan de Varkensmarkt 
518 / 520 te Roermond en korte tijd later zelf
standig aan de Munsterstraat 571.

Al in datzelfde jaar werd PC, op 23-jarige leef
tijd, belast met de herinrichting van de 
Munsterkerk te Roermond. Enige tijd later, 
tussen 1866 en 1889, werd hij belast met de in - 
en uitwendige restauratie van deze kerk en 
kwam hij tot de overtuiging dat het optrekken 
der torens in de bedoeling moet hebben gele
gen van de oorspronkelijke bouwmeester en 
dat die plannen alleen vanwege de slechte 
bodemgesteldheid niet waren uitgevoerd. 
Viollet-le-Duc was dezelfde mening 
toegedaan.2

PC kreeg deze opdracht waarschijnlijk door 
bemiddeling van Franciscus Antonius 
Hubertus Boermans (1815-1900). Die was reeds 
vanaf 1839 kapelaan in de Munsterkerk en was 
een begenadigd prediker en tevens professor 
aan het seminarie te Rolduc. Samen met kunst
schilder François Henri Linssen en beeldhou
wer Jean Henri Leeuw restaureerden zij de

Munsterkerk. Zij lieten zich, na deze restau
ratie, als de vier evangelisten Mattheüs, 
Johannes, Lucas en Marcus vereeuwigen in de 
altaartafel van deze kerk in 1850. Door deze 
opdracht kwam PC ook in contact met de bis- 
schop, Joannes Augustinus Paredis (1795-1886). 
Vrij snel daarna, in 1851, werd hij in zijn 
geboorteplaats Roermond tot stadsarchitect 
benoemd.

Op 10-04-1852 werd de eerste dochter van PC 
en Marie Rosalia van de Vin geboren, Catherina 
Felicia Rosalia (Roosje) Cuypers (1852-1936). In 
ditzelfde jaar stichtte hij samen met François 
Charles Stoltzenberg (1805-1875)3 ateliers waar 
kerkelijke kunst en meubelstukken werden 
geproduceerd.

In 1853 ontwierp PC voor zichzelf en de familie 
Stoltzenberg een dubbel woonhuis met werk
plaatsen waarbij de invloed van de Franse 
architect en theoreticus Eugène Emmanuel 
Viollet-le-Duc (1814-1879) reeds merkbaar was. 
Zij betrokken de woonhuizen in 1855 en in de 
werkplaatsen werden de beeldhouwerswerk- 
plaats en het textielbedrijf gevestigd.4 Heden is 
hier het Stedelijk Museum Roermond onderge
bracht.

Om zich verder te bekwamen, had PC in 1854 
gesprekken over architectuur met de reeds 
genoemde Viollet-le-Duc, die in datzelfde jaar 
het eerste deel van Dictionnaire raisonné de l'ar
chitecture Française du Xl-e au XVl-e siècle, (Paris 
1854-1868, 10 volumes) uitgaf. Tijdens zijn 
studie had PC reeds uitgebreid kennis met 
Viollet-le-Duc gemaakt en was goed bevriend 
met hem geraakt hetgeen hem in zijn latere 
werkzaamheden goed van pas zou komen. 
Viollet-le-Duc zou verschillende malen bij 
geschillen als arbiter optreden waarbij meestal 
in het voordeel van PC werd beslist.

De tweede dochter van PC en Marie Rosalia 
van de Vin, Anna Rosalia Marie Hubertina 
Cuypers (1854 -1855), werd geboren op 20-11- 
1854 maar overleed reeds een half jaar later op 
06-06-1855. Marie Rosalia van de Vin, de vrouw 
van PC, overlijdt in hetzelfde jaar op 08-11- 
1855.5 Dit moet voor PC een vreselijk jaar zijn 
geweest.

PC bleef met zijn dochter Roosje, die 3? jaar oud 
is, alleen achter. Het was voor hem onmogelijk 
om samen met zijn drukke werkzaamheden 
Roosje alleen op te voeden en hij ging inwonen 
bij zijn ouders, zijn zus Johanna en neefje 
Hubertus in de Hamstraat 646 te Roermond, 
terwijl de zus van zijn overleden vrouw voor 
zijn dochter zorgt. Zij had er ook veel moeite 
mee dat PC een nieuwe relatie begon met 
Nenny. Zij schrijft hem begin december 1858: 
"Dat zij het kind beklaagde, dat eene vreemde zeker 
het kind harer zuster niet kon beminnen gelijk zij, 
maar dat haar hart nog altijd voor haar (Rosalietje) 
openstond enz. enz."

Contacten
Door de aanwezigheid van het seminarie te 
Rolduc vlakbij Roermond maakte PC verschil
lende vrienden onder de daar aanwezige pro
fessoren onder wie priesters en leken. Reeds in 
1853 kreeg hij de opdracht om de crypte van de 
middeleeuwse kerk van het seminarie terug te 
brengen in zijn oorspronkelijke toestand.

"Het was, naar ik meen, schrijft PC, in 1853, dat 
mij de opdracht gewerd, een beeld te ontwerpen van 
de H. Maagd, onbevlekt ontvangen, voor de nis 
naast de groote inrijpoort van Rolduc. Bij die gele
genheid bezocht ik natuurlijk de kerk en besprak met 
de eerw. heeren Directeur en leeraren de voortreffe
lijkheid van 't gebouw en den minder goede toestand 
van het monument in dien tijd. Vooral de heeren 
professoren Th. Ariëns6 en Willem Everts7 toonden 
groote belangstelling in de geschiedenis en het 
behoud van het middeleeuwsche gebouw. De krocht, 
crypte of onderkerk was te dien tijde allesbehalve in 
haar oorspronkelijken toestand."9

Aangezien PC door zijn opdracht vaak op het 
seminarie en kostschool kwam en hier ook zijn 
geestverwanten vond, maakte hij hier in die 
periode vrienden voor het leven. Naast de hier
boven reeds genoemde priesters en Jan Willem 
Brouwers (1831-1893),9 kwamen daar ook 
Josephus (Joseph) Albertus Alberdingk Thijm 
(1820-1889),10 diens broer Dr. Petrus Paulus 
(Paul of Pauw) Maria Alberdingk Thijm (1827- 
1904),11 filosoof en doctor in de letteren, en Dr. 
August Friedrich Gfrörer (1803-1861), een Duits 
historicus.
De ontmoeting met deze mensen is voor het
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verdere leven en ontwikkeling van PC van zéér 
groot belang geweest

Joseph Alberdingk Thijm schrijft reeds in 1855 
zeer lovend over PC na de restauratie van de 
crypte te Rolduc: “Den bouwmeester die het werk 
liefhad en er zijne goede krachten aan besteedde" en 
vervolgens “Dien het goed aan het harte deed door 
het meedoogenloos wegvoeren van karrenvrachten 
sieraden van den “rocaille-stijl" der “Régence" de 
bedeeler der justitie te kunnen zijn over drie eeuwen 
van onrecht en ontrouw aan de goede aesthetische 
beginselen".

Hier komt reeds de geestverwantschap aan het 
licht tussen Joseph en PC en daarbij het verwer
pen van de architectuur van de laatste drie 
eeuwen en zij wilde teruggrijpen naar de gotiek 
van de Middeleeuwen van de XlII-de eeuw als 
de enig juiste bouwstijl.

Tot creatie en realisatie 
Uit het voorgaand blijkt dat PC al op jonge 
leeftijd in staat was een netwerk van illustere 
relaties op te bouwen. Zowel vroeger als tegen
woordig is het voor een architect noodzakelijk 
om na een goede kwalificatie ook een goed 
relatiepatroon op te bouwen om tot creatie en 
realisatie van werk te komen.

Relatie Pierre Cuypers / Pastoor Walter 
PC stichtte op 31 oktober 1852 samen met tex
tielfabrikant en handelaar François Stoltzen- 
berg en beeldhouwer Eduard Fr. Georges, allen 
uit Roermond, het atelier voor "gewijde beeld
houwkunde".
Dit was dus juist op het moment dat in 1853 de 
kerkelijke hiërarchie hersteld werd en er een 
grote vraag kwam naar restauratie van inmid
dels vervallen middeleeuwse kerken en tevens 
de nieuwbouw van kerken, aangezien in de 
meeste gevallen het onderhoud van deze 
kerken achterstallig was, of tenminste veel te 
wensen had overgelaten. Hierdoor was PC met 
Stolzenberg en Georges met het atelier in een 
goed tijdsgewricht terecht gekomen om hun 
kwaliteiten, letterlijk verder uit te bouwen.

Meestal wordt er van uitgegaan dat de kerk 
van de "Heilige Naam Jezus" te Oeffelt (Noord- 
Brabant) de eerste totaal nieuwe kerk was die
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PC bouwde. De oude kerk die hiervoor werd 
afgebroken, heette toen nog Sint Salvatorkerk. 
Uit nadere studie blijkt dat het zeker de inten
tie was van PC en de toenmalige pastoor 
Joannes Comelius Antonius Wilhelmus Walter 
(1801-1861)12 om een geheel nieuwe kerk te 
bouwen, maar op last van de burgemeester, 
Henricus (Henri) van de Voordt (1813-1874), hij 
was ongehuwd en burgemeester van Oeffelt 
van 1839 tot 1862, moesten zij de toren van de 
oude kerk, die gemeentebezit was, in de plan
nen voor de nieuwe kerk opnemen. Zij kregen 
van de burgemeester en de gemeenteraad eind 
1853 géén toestemming om een geheel nieuwe 
kerk te bouwen, ondanks het feit dat PC reeds 
had gewaarschuwd dat de toren bouwvallig 
was. In het eerste ontwerp van PC werd de 
oude toren dan ook volledig geïntegreerd in 
het uit te voeren bouwplan. Toen de fundering 
voor het schip van de nieuwe kerk klaar was, 
stortte de toren op 07-06-1855, tot de grond toe 
in. De toren had door het slopen van het 
bestaande schip zijn steun verloren. Men was 
waarschijnlijk "vergeten" de bouwvallige 
toren die door sloop geheel vrij kwam staan te 
stutten. Men zou hierbij kunnen denken dat de 
pastoor en PC door de toren geen nieuwe steun 
te geven tijdens de sloop van het schip, de 
bouwvalligheid hebben versterkt. Wat de 
exacte aanleiding ook was, de toren is 
ingestort. De burgemeester liet zich echter niet 
van zijn standpunt afbrengen en dus bleef de 
nieuwe kerk lange tijd zonder toren.

In zijn brief aan Nenny op 27-01-1859 schrijft 
PC: "En nu zit ik bij de goede vriend 13de Pastoor 
van Oeffelt die zeer tevreden is over zijne kerk maar 
nog altijd tevergeefsch wacht dat de koppige 
Burgemeester hun helpt om de toren aan de kerk te 
kunnen bouwen."

In 1852 schrijft de commissaris des konings in 
Noord-Brabant over burgemeester Henricus 
van de Voordt: "De titularis is een zeer geschikte 
Burgemeester, die ik tevens voor het 
Burgemeestersambt te Beugenu zou voorgedragen 
hebben, indien niet de vereniging van dat ambt met 
dat van Boxmeer mij meer geschikt ware 
voorgekomen."13

Pas toen pastoor Walter op 15-08-1861 was
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overleden en werd opgevolgd door pastoor 
Petrus Philippus Thijssen (1818-1900), die pas
toor te Oeffelt was van 1861 tot 1879, werd 
toestemming verleend om een nieuwe toren 
aan de kerk te bouwen. Op dat moment mocht 
PC zijn eerste nieuwe kerk pas afmaken. De 
totale bouwtijd heeft hierdoor meer dan 10 jaar 
geduurd. De nieuwe kerk met toren werd ge
wijd op 29-08-1864 door Mgr. Joannes Philibert 
Deppen (1808-1877), van 1853 tot 1877 hulp
bisschop van 's-Hertogenbosch. Deze kerk 
werd in 1944 door de Duitsers opgeblazen. 
Hierna is er tussen 1954 en 1957 een nieuwe 
kerk gebouwd, naar een ontwerp van architect 
Nico van der Laan (1904-1986) uit 's- 
Hertogenbosch.16 Deze kerk is in 1985 weer 
toegewijd aan Sint Salvator, door de inzet van 
de huidige pastoor Hendricus Wilhelmus van 
Breemen (1927-heden).

Ondanks een illuster gezelschap aan relaties 
heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk was dat 
PC vanuit Roermond op de eerste plaats in 
1853 in Oeffelt terecht kwam, een gemeente met 
ongeveer 900 gelovigen, en later in 1854 in het 
ongeveer 4300 zielen tellende en destijds over
wegend agrarische dorp Veghel, waar hij dus 
zijn eerste grote totaal nieuwe kerk bouwde, 
die op 19-10-1863 werd gewijd door Mgr. 
Joannes Zwijsen (1794-1877).

Hieronder zal blijken dat vooral de aan
wezigheid van het seminarie te Rolduc met zijn 
professoren, het herstel van de kerkelijke
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hiërarchie en de vriendschap met de familie 
Alberdingk Thijm PC tot de verworven positie 
hebben kunnen doen groeien.

Pastoor Walter was de eerste pastoor die PC 
uitnodigde om een ontwerp voor zijn nieuwe 
kerk te maken, direct na het herstel van de 
kerkelijke hiërarchie. Deze pastoor was een telg 
uit een in Brabant bekende en zeer vermogende 
familie die geboren was te Grave. Zijn vader, 
Petrus Josephus Walter (1766-1855), was 
apotheker en wijnkoper,17 geboren te Sint 
Truiden, wethouder der stad Grave en ridder in 
de Orde der Nederlandse Leeuw. Hij was de 
broer van Rudolphus Johannes Nepomucenus 
Walter (1796-1877), die lid was der Provinciale 
Staten van Noord-Brabant en net als zijn vader 
burgemeester der stad Grave. Hij was met zijn 
zwierig en uiterst hoffelijk optreden een graag 
geziene verschijning in de kring van meestal 
welgestelde cliënten onder wie de Belgische 
markies De la Bouchère Tienne de Lambize die 
hem bovendien het beheer over zijn bezitting 
Tongelaar onder Gassel had toever- 
trouwd.18Zijn vrouw19 is te Tongelaar 
overleden op 17-08-1870.20

Dat de familie Walter zeer katholiek was en 
welgesteld blijkt uit een brief van het 
kerkbestuur te Grave d.d. 01-03-1869: Het 
besluit der St. Elisabethskerk alhier heeft met goed
keuring van Mgr. J. Zwijsen, Aartsbisschop, bis- 
schop, aan den edelachtbaren heer R. J. N. Walter, 
burgemeester, zijne echtgenoote, kinderen en 
behuwd kinderen, voor hun leven in pacht gegeven, 
de eerste bank op het hoogchoor naar de Epistelzijde. 
Voor eene jaarlijksche som van veertig gulden en 
duizend gulden inééns, die op 1 Januarij 1869 zijn 
betaald. Enz.

Een andere broer van pastoor Walter was Felix 
Constantius Franciscus Raijmundus Walter 
(1804-1874), rooms katholiek priester te Gassel, 
rentmeester, beheerder en notaris van de heer
lijkheid Tongelaar onder Gassel. De groot
moeder van pastoor Walter was Ida Maria de 
Merode uit Sint Truiden, een telg uit een 
hoogadellijk geslacht in België.

Tussen de families Walter en Alberdingk Thijm 
bestaat een vriendschappelijk verband.21 In
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Amsterdam woonde een oom en tante van 
pastoor Walter, Johannes Nicolaas Walter 
(1775-1858), apotheker, ook geboren te Sint 
Truiden. Hun zoon was dus de neef van pas
toor Walter, Antonius Hubertus Walter (1815- 
1888),22 eveneens apotheker te Amsterdam. 
Drie opeenvolgende generaties Walter combi
neerden de functie van burgemeester met 
wijnkoper / apotheker. Josephus Albertus 
Alberdingk Thijm introduceert bij Dhr. 
Antonius Hubertus Walter, Dhr. James Weale, 
Engels archeoloog, die graag de oude manu
scripten zou willen zien die de collectie vor
men van Dhr. Walter. PC heeft de familie

Walter door zijn vriendschap met 
de familie Alberdingk Thijm goed 
gekend.
Te Grave resideerde in die tijd ook 
Mgr. Hendricus (Henri) Adr. A. de 
la Geneste (1821-1880), internun
tius en kamerheer van Z. H. Paus 
Pius IX. Deze geestelijke moet een 
goede bekende van de familie 
Walter zijn geweest aangezien de 
familie eveneens in hoog aanzien 
stond te Grave. De familie De la 
Geneste was zoals de familie 
Walter een vermogende familie, 
op wiens buiten "Veenzicht" te 
Velp bij Grave ook Mgr. Joannes 
Zwijsen (1794-1877) graag zo nu 
en dan verbleef.23 De familie 
Walter had in Grave en plaatsen in 
de omgeving Escharen, Gassel, 
Mill, Reek, Neerloon, Niftrik, 
maar ook te Oeffelt en Velp, vele 
onroerende goederen.24

PC zal zeker eens te Roermond, 
Grave of Velp met deze familie en 
vrienden gediscussieerd hebben 
over de juiste stijl voor de nieuwe 
kerken, waarbij zij ongetwijfeld 
tot de conclusie kwamen dat er 
niets beter was als stijl voor de 
kerken dan de Neogotiek.
Onder het genot van een goed 
glas wijn, uit de kelders van de 
familie Walter, zullen hierbij 
aangezeten hebben: de broers en 
zussen Walter onder wie Rudolph 
(wijnkoper), Johannes (pastoor),

Joseph (majoor),25 Felix (priester), Louisa 
(rentenierster),26 en de broers en zussen 
Alberdingk Thijm onder wie Doris ,27 Joseph 
(literator), Dora,28 Pauw (doctor in de letteren), 
en Nenny (zangeres), en Mgr. Henri de la 
Geneste. Deze fa-milies behoorde tot de 
katholieke bourgeoisie in Nederland. In dit 
gezelschap schoven ook regelmatig de bis
schoppen Mgr. Joannes Paredis en Mgr. 
Joannes Zwijsen aan. Ook was PC regelmatig te 
gast bij deze laatst-genoemde bisschoppen, bij 
Joannes Paredis te Roermond, en Joannes 
Zwijsen te Haaren op het buiten "Huize Gerra"

tussen 's-Hertogenbosch en Tilburg. Maar deze 
laatste had ook een werkkamer in het klooster 
van de Zusters van Liefde te Tilburg waar PC 
hem geregeld een bezoek bracht.
De Zusters van Liefde konden op 04-08-1848, 
onder Mgr. Zwijsen, te Grave beginnen met het 
stichten van een huis, dat kon uitgroeien tot 
een tehuis voor blinde meisjes en vrouwen in 
1882. Deze stichting werd in feite mogelijk 
gemaakt door de vermogende familie De la 
Geneste.29

Uit de correspondentie van PC met Nenny 
blijkt zijn verbondenheid met Grave en de daar 
residerende families Walter en De la Geneste 
27-01-1859: De laatste uwe lieve brieven had ik nog 
niet herlezen toen de conducteur mij vermaande mij 
gereed te maken om te Grave af te stappen. De 
werken in de kapel30 sedert Oct. verricht, bevond ik 
tot mijne grootte tevredenheid geheel in orde en 
zijne Hoogwaarde Mgr. De la Geneste was dan ook 
hoogst tevreden. Voor weinigen had Msgr. den 
Aartsbisschop31verklaart dat hij nooit gedacht had
dat C.... ,32 zóó iets schóóns, van eene zóó kleine
kapel had kunnen maken. Dat het Z. Hoogw. zeer 
speet dat hij mij zijne kapel niet had laten bouwen 
te Rijssenburg.

PC heeft waarschijnlijk voor het eerst in 
Roermond kennis gemaakt met de zussen 
Alberdingk Thijm, Nenny en Dora, die 
waarschijnlijk wel eens met hun broers Joseph 
en Pauw meekwamen als zij in Rolduc 
moesten zijn, waarschijnlijk om college te 
geven. Joseph die 7 jaar ouder was dan PC, was 
al getrouwd in 1846 met Wilhelmina (Mina) 
Anna Sophia Kerst (1824-1894). Zij was 
opgevoed bij Louis Royer (1793-1868), beeld
houwer en professor in de beeldhouwkunst 
aan de rijksacademie van Amsterdam vanaf 
1836.33 Pauw was nog vrijgezel en even oud als 
PC. Hij leerde ter zelfde tijd Emilia (Ermelinda) 
Josepha Maria Gfrörer (1831-....) kennen, 
geboren te Stuttgart. Zij was de dochter van de 
eerder genoemde August Friedrich Gfrörer 
(1803-1861), Duits historicus, die te Roermond 
woonde en les gaf te Rolduc. Pauw was 
geschiedschrijver en letterkundige, vanaf 1860 
te Leuven, vanaf 1864 te Maastricht en vanaf 
1870 als hoogleraar te Leuven. Hij werd op 15- 
03-1859 ingeschreven in het bevolkingsregister

te Roermond, en woonde vanaf dat moment op 
het adres "Achter de muur 200".

PC die weduwnaar was, had zijn oog laten 
vallen op Nenny Alberdingk Thijm. PC en 
Nenny konden het zeer goed vinden met Pauw 
en Ermelinda. Zij waren dan ook van dezelfde 
leeftijd. PC schrijft aan Nenny op 14-01-1859 
over de relatie van Paul en Ermelinda: "Ik laat 't 
aan U zélven te oordeelen hoe gelukkig ik ben met de 
blijde tijding die gij mij mededeelt. Vooreerst over 
het geluk van Paul zelve, dan omdat hij zoo zéér aan 
U verknocht is, en te derde omdat zijn verblijf in 
onze nabijheid ons tevens ééne zuster, eine 
genüsslichen Schwester aanbied. Ik zie hier alweer 
de hand Gods, die ons geluk van alle kanten schijnt 
te bevorderen."

Twee dagen later op 16-01-1859 schrijft PC: "Ik 
kom U uit uw liejste en aangenaamste betrekkingen 
losrukken, en op hetzelfde oogenblik wordt er een 
anderen band geknoopt die U, door U aan mij te 
schenken, tevens met uwe meeste geliefde broeder in 
een nieuw leven doet ingaan. Reeds in de eerste 
dagen dat ik [hem] weder terugzag, heb ik bemerkt 
dat hij Ermelinda beminde en het kwam mij soms in 
mijne verbeelding vóór dat wij éénmaal in 
Roermond beide eene gelukkige familie zouden vor
men.

En een week later op 21-01-1859 schrijft PC aan 
Nenny over Ermelinda: "lk verlang zéér onze 
nieuwe zuster te zien. Haar briefje moet betooverend 
zijn, want het doet lozef (toumée la tète).

De contacten tussen de families werden door 
de relatie sterker aangehaald zoals een maand 
later blijkt uit de brief die PC op 20-02-1859 
schrijft: "Paul en de heer Gfrörer waren om 4, ik ten 
8 uur aangekomen. Zij waren beiden met de heer 
LauweriksM uit, toen ik t' huis kwam, en heb ze na 
veel zoeken op de kamer van de Hr. Brouwers ont
moet. Ons wederzien (met Pauw) was echt Duitsch 
of Dietsch broederlijk. Ik houw veel van P. en 
vertrouw dat wij met onze broeder en zuster een 
gelukkige tijd tegemoet gaan."

PC en Nenny trouwden op 01-03-1859 en 
Nenny komt wonen in het Cuypershuis, op het 
adres Buiten de Kapellerpoort 956 / 3a te 
Roermond samen met de bijna 7 jaar oude
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Roosje en de dienstmeid Aldegonda. Pauw 
trouwde 4 maanden later met Ermelinda, op 
29-06-1859. Zij vestigden zich in dezelfde straat 
waar Pauw reeds woonde maar verhuisden in 
dezelfde straat van nr. 200 naar 223a.

Vervolg in Cuypersbulletin 1, 2008

Noten
1 Zie hiervoor biografie Pierre Cuypers.
2 Uit: De katholieke kerken in Nederland, door: Jan 
Kalf, blz. 517.
5 Hij begon in 1852 een samenwerking met PC en zij 
richtte samen het atelier Cuypers / Stoltzenberg op. 
Hierin gingen het atelier voor kerkbenodigdheden en 
PC zijn ontwerpkwaliteiten samen.
4 Zie: De kunstwerkplaatsen van architect Cuypers. 
Door: Lidwien Schiphorst. 1995.
5 Uit: Familierelaties van de architect Petrus Josephus 
Hubertus Cuypers. Door: P. H. Aarts.
5 Van deze professor Th. Ariëns heb ik geen gegevens 
kunnen achterhalen.
7 Professor Willem Everts (1827-1900), priester en 
docent. Hij was de zoon van een burgemeester. Werd 
opgeleid aan het seminarie van Rolduc en in 1851 tot 
priester gewijd. Leraar klassieke en moderne talen van 
1852-1862. Doceerde veelal in het Frans en had, als 
directeur vanaf 1868, een belangrijke rol bij de ontwik
keling van Rolduc als onderwijsinstelling. Hij was als 
afgevaardigde voor het district Roermond in de 
Kamer een bescheiden onderwijswoordvoerder voor 
de katholieken, van 1893-1900. Hij sprak beknopt 
maar ook wat poëtisch.
° Uit: Rolduc in woord en beeld, Utrecht 1901.
9 Jan Willem Brouwers (1831-1893), professor en 
hoofdredacteur van "De Tijd", daarna pastoor. 
Schrijver en spreker, een van de drie van 't R. K. 
Amsterdamse ABC (Alberdingk, Brouwers, Cuypers.)

Josephus (Joseph) Albertus Alberdingk Thijm 
(1820-1889).
11 Dr. Petrus Paulus (Paul of Pauw) Maria Alberdingk 
Thijm (1827-1904), doctor in de letteren.
12 Hij was pastoor vanaf 1842 te Oeffelt.
15 Er staat hier "de goede vriend" en niet zoals 
Lidwien Schiphorst in haar proefschrift stelt onder 
voetnoot 266, "de vriend mijner jeugd". Dat zou ook 
moeilijk kunnen omdat er een leeftijdsverschil is 
tussen PC en pastoor Walter van 26 jaar.
14 Henricus van de Voordt was ook geboren te 
Beugen.
15 BHIC, toegang Nr. 17 provinciaal bestuur Noord- 
Brabant, invoeringsnummer 4764. Staat van fun

gerende en kandiderende burgemeesters op het platte 
land van 1851 tot 1855.
15 Nico van der Laan (1908-1986) is samen met zijn 
broer Dom Hans van der Laan (1904-1991) grondleg
ger van de architectuurstroming "De Bossche School". 
17 Deze combinatie van beroepen lijkt thans merk
waardig maar kwam in die tijd veel meer voor omdat 
wijn ook als een medicinale drank werd gezien.
15 Uit: Rouge et Blanc, april 1955, nr. 10.
19 Maria Anna Janssens (1807-1870).
25 BHIC, invoeringsnummer 7080 en 7082, Privé col
lectie en familie archief Walter (Grave).
21 Zoals blijkt uit het archief van de familie 
Alberdingk Thijm en aanverwante families. 
Gemeentearchief Amsterdam.
22 Gehuwd met Louise Henriette Le Gras (1821-....). 
25 Uit: Joannes Zwijsen, bisschop (1794-1877). Door: 
Dr. J. W. M. Peijnenburg. Blz. 75.
24 Uit: De memorie van aangifte der nalatenschap van 
Petrus Josephus Walter (1767-1855), weduwnaar van 
Cornelia Christina Malingrez (1768-1847), oud- 
wethouder der stad Grave, gedomicilieerd geweest te 
Grave en overleden aldaar op 23 februari 1855.
25 Josephus Aloysius Hubertus Walter (1802-1885), 
majoor der schutterij wonende te Grave.
25 Louisa Petronella Josepha Walter (1810-1878), 
rentenierster te Grave.
27 Theodoris (Doris) Joannes Alberdingk Thijm (1813- 
1866).
25 Dorothea (Dora of Door) Anna Alberdingk Thijm 
(1825-1911).
29 Uit: Joannes Zwijsen, bisschop (1794-1877). Door: 
Dr. J. W. M. Peijnenburg. Blz. 75.
55 pc is te Grave bezig met de kapel van Mgr. De la 
Geneste, met de aan paus Pius IX opgedragen 
schilderingen.
51 Joannes Zwijsen (1794-1877). Vanaf 1853 was hij 
aartsbisschop van Utrecht, bisschop van 's- 
Hertogenbosch en stichter van het groot seminarie 
Rijsenburg (1857) bij Utrecht. Vanaf 1842 was hij 
bestuurder van de kerkelijke districten Ravenstein, 
Megen en Grave.
52 Pierre Cuypers zinspeelt hier op zichzelf.
55 Hij maakte onder andere een buste van Josephus 
Alberdingk Thijm in 1860 en een gedenkpenning van 
hem en PC.
54 jean Lauweriks (1819-1869), opzichter en eerste 
beeldhouwer in het atelier Cuypers / Stoltzenberg. Hij 
maakte modellen voor beelden en cartons voor wand
schilderingen. Hij was de persoonlijk assistent van PC.


