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Hoeveel rechtszaken heeft ons genootschap in
de afgelopen kwarteeuw niet gevoerd? Het
moeten er tientallen, misschien wel honderden,
zijn geweest. Zoals altijd verloren we er som
mige en wonnen we andere zaken. Denk nog
maar eens aan de zaak Flash Gordon in
Nijmegen en het Van Abbemuseum. Juridische
acties zijn een USP van het CG. Aan het rijtje
geruchtmakende zaken kan een nieuwe wor
den toegevoegd. Vrieseweg 80 in Dordrecht.
Ondanks het feit dat sommige van die
processen jaren duurden en ingrijpende gevol
gen hadden voor beide partijen, werden leden
van het CG nooit persoonlijk inzet van een
geding. Dat is onlangs voor het eerst wel
gebeurd. Omdat de zaak 'onder de rechter'
was, hebben wij er tot nu toe geen aandacht aan
besteed, maar na de zitting van vrijdag 8 febru
ari in het paleis van justitie in Den Haag kun
nen wij er wel iets over zeggen. Bestuursleden
en het CG werden door een projectontwikke
laar beschuldigd van het plegen van een
onrechtmatige daad omdat wij een aanvraag
hadden ingediend voor rijksstatus voor een
pand dat hij graag wil afbreken. Daarom liet hij
beslag leggen op onroerende goederen van de
bestuursleden. De rechter meende echter dat er
geen sprake was van een onrechtmatige daad.
Het CG maakt gebruik van de mogelijkheden

die de wet biedt. De rechter maakte de
vergelijking met mensen die protesten indienen
tegen de verlening van een hinderwetvergun
ning aan varkensboeren op de Veluwe.
Dergelijke zaken kunnen de bedrijfsvoering
traineren, maar de indieners staan in hun recht.
Zo is het ook met andere actievoerders. Onze
voorzitter heeft het mooi verwoord in zijn
artikel in dit nummer. De rechter zal over enige
tijd uitspraak doen. Dan worden hopelijk ook
de beslagen opgeheven die zijn gelegd op onze
onroerende eigendommen.
In Amsterdam wordt de Pius X in de wijk
Slotervaart bedreigd. Het zou tragisch zijn als
in dit jaar van het Religieus Erfgoed dit beeld
bepalende gebouw zou verdwijnen. De afde
ling Amsterdam van ons genootschap voert
actie. Berichten over andere acties zijn
gemengd. Een deel van het voormalige
vliegveld Valkenburg blijft gelukkig behouden,
maar de Josephkerk in Dongen gaat waar
schijnlijk tegen de vlakte. Zo gaat dat, helaas.
Rond dit tijdstip gaan de proeven van het jaar
boek terug naar de opmakers. De artikelen zijn
bekeken en waar nodig correcties aangebracht.
Naar verwachting zal het jaarboek 2008 in de
loop van april verschijnen. Een zucht van ver
lichting voor alle betrokkenen, al betekent dit
niet dat we kunnen doorgaan op de oude weg.
Een groot deel van de redactie van het jaarboek
heeft laten weten dat men het welletjes vindt.
Het ontbreken van een redactiesecretaris is een
groot gemis. We zullen er nog over moeten
praten. Het zou op zijn minst gezegd jammer
zijn waneer het jaarboek niet meer kan worden
uitgebracht omdat we de productie niet meer
aankunnen. Heel jammer.
Kijk ook even goed naar de aankondiging van
de mooie voorjaarsexcursie. We gaan naar West
- Brabant in het staartje van het Cuypersjaar.
Het zal een gezellige en interessante dag wor
den. Tot dan!
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Voorjaarsexcursie in het teken
van wederopbouw en religieus
erfgoed op 12 april
Programma:
10.30 uur. Verzamelen bij station Breda NS
Korte rit langs een aantal markante punten in
de stad zoals de brouwerij De Drie Hoefijzers,
de koepelgevangenis, de watertoren en het
dorp Ginneken.
11.00 uur Aankomst bij het sanatorium De
Klokkenberg, dat is opgenomen in het lijstje
van 100 wederopbouwmonumenten van minis
ter Plasterk. We krijgen een indruk van het
enorme complex en bezoeken de kapel die in
1960 werd gebouwd.
12.00 uur Aankomst bij conferentiecentrum
Bovendonk, een ontwerp van P.J.H. Cuypers.
De kapel is van J.ThJ. Cuypers. We lunchen en
vergaderen in een zeer sfeervolle zaal en krij
gen daarna een rondleiding door het indruk
wekkende complex.
14.30 uur Vertrek naar Oudenbosch waar we de
basiliek van de HH. Agatha en Barbara
bezoeken. De kerk werd ontworpen door
Cuypers naar voorbeeld van de St. Pieter in
Rome.
In de kapel van Saint Louis wordt een inleiding
verzorgd over de relatie tussen de Zouaven en
Oudenbosch. Vervolgens kan een wandeling
worden gemaakt en bestaat de mogelijkheid
een kopje thee te drinken in Hotel lïvoli, een
voormalige kloosterkapel van N. Molenaar.
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16.15 uur
Aankomst in OudGastel. Daar bekij
ken we de parochie
kerk van de H.
Laurentius. Deze
grote neogotische
kruisbasiliek is al
van verre te zien.
Hij werd ontwor
pen
door
Van
Swaay die ook de
kapel van St. Louis
en de voorgevel van
de basiliek van Oudenbosch heeft ontworpen.
Vooral het rijk gepolychromeerde interieur van
deze parochiekerk is uitzonderlijk en maakt
een bezoek zeer de moeite waard.
17.30 uur Terugkeer bij het station Breda NS.

De kosten van de excursie bedragen € 35,- voor
leden en € 40,- voor niet - leden. Aanmelding
bij Jan Dekkers, Hogestraat 20,6651 BL Druten
(0487 - 512 482) of op dekkersdruten@hetnet.nl
onder gelijktijdige overmaking van het ver
schuldigde bedrag op rekening 483 50 02 van
het Cuypersgenootschap onder vermelding
van voorjaarsexcursie 2008. Wilt u ook
aangeven of u gebruik wil maken van de
mogelijkheid om te dineren bij Dickes & Jones?
Na afloop kunnen we een hapje eten bij Dickes
& Jones in Breda, waar we in Bourgondische
ambiance tussen duizenden boeken de dag af
sluiten. Kosten € 25 pp.

Nadere informatie:
www.basiliekoudenbosch.nl
en www.klokkenberg.nl
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ALV 2008
De agenda voor de ledenvergadering van
zaterdag 12 april 2008:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling verslagen van de voorjaars- en
najaarsvergadering (26 mei en 3 november
2007 resp. in Schaarsbergen/Deelen en
Roermond)
4. Vaststelling jaarrekening 2007
5. Verkiezing nieuwe kascommissie
6. Jaarverslag 2007 door de secretaris
7. Discussie over Toekomst Cuypersgenoot
schap (de rol na de aangekondigde wetswij
ziging, project Modernisering Monumenten
zorg en 25-jarig bestaan in 2009)
8. Rondvraag
9. Sluiting

♦

Jaarrekening 2007
Op het moment dat dit bulletin ter perse ging,
moest de jaarrekening 2007 nog gecontroleerd
worden door de kascommissie. Onze penning
meester laat weten dat de jaarrekening op aan
vraag beschikbaar is via dekkersdruten@hetnet.nl.
Ten behoeve van de jaarvergadering op 12 april
zal hij een aantal exemplaren meenemen om uit
te delen. De jaarrekening zal in het volgende
bulletin worden gepubliceerd.

♦
Advertentie
Te koop:
Fraaie houten religieuze sculpture ontworpen
door Pierre Cuypers
Nadere informatie Drs. Geert Koeken,
Nijmegen, g.kocken@zonnet.nl

Spanning en sensatie in monumentenland: hoe een huis in
Dordrecht wel heel duur kan
worden
— Vladimir Stissi
Vergeten monumenten. Hoewel beleidsmakers
al jarenlang roepen dat die er niet meer zijn,
komt het Cuypersgenootschap ze nog met
enige regelmaat tegen. Zo werden we al een
tijdje geleden door een lokale monumenten
liefhebber gewezen op Vrieseweg 80 in
Dordrecht, een op het oog niet heel bijzonder
pand uit 1905 van architect H.A. Reus, waar
voor acuut sloop dreigde — en dat terwijl het
belendende, sterk erop lijkende pand van
dezelfde architect gemeentelijk monument is
geworden.
Het is nog veel gekker dan dit lijkt: het geheim
van nummer 80 zit in het interieur, dat nog vol
zit met decoraties uit de bouwtijd: lambrise
ringen, schilderingen, stucwerk, schouwen, een
versierd toilet maar ook behangsels. Op zich
allemaal elementen die nog wel voorkomen,
maar zelden in zo'n compleet, rijk en (naar
omstandigheden) goed bewaard ensemble.
Nog los van de plaatsing van het huurpand
konden we ons niet voorstellen dat dit pand
nog geen monument was, maar bij nader
onderzoek bleek dat het, hoewel gespot door
monumentenzorgers, waarschijnlijk nog nooit
van binnen was bekeken. Bovendien is het, na
jarenlange verwaarlozing door de eigenaar,
behoorlijk bouwvallig, en is funderingsherstel
nodig. Het is niet helemaal onbegrijpelijk dat
een eigenaar zoiets wil slopen, maar tegenover
dat particuliere belang staat natuurlijk het
algemene belang van de monumentale waarde:
zo'n interieur als dit is een uniek en onvervang
baar historisch document. En, in makelaarster
men, misschien wel een 'unique selling point',
maar daar kunnen wij niet helemaal objectief
over oordelen.
Wat te doen met zoiets? De eigenaar leek vast
besloten tot sloop en had ook alle medewerking
van de gemeente Dordrecht; de sloopvergun
ning lag bijna klaar. Het pand heeft duidelijk
een kostbare opknapbeurt nodig. Hoewel we
foto's en aanvullende documentatie hadden,
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gedaan met de mogelijkheden van burgers om
in hun ogen verkeerde beslissingen van over
heid en particulieren te kunnen bestrijden.
Gelukkig dacht de rechter er ook zo over, en
zijn de claims naar aanleiding van onze
Dordrechtse monumentenaanvraag vorige
maand resoluut van tafel geveegd; hoger
beroep is mogelijk, maar is een wel heel
duidelijke vorm van geld weggooien.

Vrieseweg 80
konden we het interieur niet bekijken. Na
afweging van de voors en de tegens heeft het
bestuur van het Cuypersgenootschap toch
besloten een aanvraag te doen voor plaatsing
van het pand op Rijksmonumentenlijst
(waarop het volgens ons thuis zou horen), en
eentje voor de gemeentelijk monumentenlijst
(waarop zelfs de zuinigste monumentenbeoordeelaar het zonder aarzeling zou moeten
plaatsen). Restauratie lijkt ons haalbaar.

Zoals ons vaker gebeurt, leidde onze aanvraag
tot grote woede bij de eigenaar. Wat voor ons
nieuw is, is dat hij vervolgens bij het
Cuypersgenootschap en de betrokken be
stuursleden een schadeclaim indiende en
beslag liet leggen op de huizen van deze be
stuursleden. Hoewel vanaf het begin duidelijk
was dat de schadeclaim weinig kans maakte
(en de beslaglegging er bij een rechter die iets
beter had opgelet misschien niet was
doorgekomen) was dit toch wel schrikken. Niet
alleen om de eventuele persoonlijke financiële
schade, maar ook omdat de fundamenten van
het Cuypersgenootschap, en van het
Nederlandse actiewezen in het algemeen, hier
mee geraakt werden. Als iedereen die door een
juridische procedure in zijn activiteiten gefrus
treerd wordt, schade kan claimen, is het snel

Intussen gaat het niet goed met Vrieseweg 80.
Het pand wordt nog steeds niet onderhouden,
en de eigenaar heeft, waarschijnlijk net voor
onze monumentenaanvraag (maar mogelijk net
erna) lambriseringen en schouwen uit het pand
verwijderd. Hoe legaal deze werkzaamheden
waren is niet helemaal duidelijk; in principe
gaat het om herstelbare schade, als de verdwe
nen onderdelen weer terug geplaatst kunnen
worden althans. Dan is de aantasting van het
potentiële monument aanvaardbaar, maar dat
intussen de kansen voor onze aanvraag hier
mee niet beter zijn geworden is duidelijk. Ook
blijft de gemeente Dordrecht pal achter de eige
naar staan. De aanvraag voor de gemeentelijke
monumentenaanvraag is afgewezen met als
belangrijkste argument dat al zoveel
verwachtingen zouden zijn gewekt bij de eige
naar door het afgeven van een sloopvergun
ning, dat plaatsing geen behoorlijk bestuur zou

Vrieseweg 78
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zijn. Uit ervaring weten wij dat veel andere
gemeentes hier toch heel anders over denken,
en ook jurisprudentie die ruimte biedt. Wij
overwegen op het moment van schrijven van
dit artikel dus ernstig om in beroep te gaan
tegen de afwijzing van onze aanvraag, in de
hoop dat dit wel tot een inhoudelijke afweging
leidt. Gelukkig krijgen we daarbij veel steun
van diverse Dordtse actiegroepen.
De aanvraag voor de status als rijksmonument
is intussen in procedure. In de komende weken
zal duidelijk worden wat daar uit komt. De
zeer chaotische en aan alle kanten juridisch

rammelende uitvoeringsregels van de monu
mentenwet vormen daarbij nog een com
plicerende factor: veel, maar niet alle monu
mentenaanvragen worden op dit moment op
procedurele gronden afgewezen, zonder dat
van een consequente lijn sprake is. We hebben
besloten bij een afwijzing op inhoudelijke gron
den niet verder te gaan procederen, maar als
het hangt op gebrekkige regelgeving zullen we
mogelijk toch doorgaan, al is het alleen om her
haling te voorkomen.
U ziet, het blijft spannend!

Afdeling Amsterdam

volgens de principes van de 'constructieve'
gotiek. De Sint Nicolaaskerk aan de Prins
Hendrikkade, de opvolger van Ons' Lieve
Heer op Solder, de katholieke "voortzetting"
van de eerste parochiekerk van de stad, de
Oude Kerk, is geen gotische kerk. Architect
Adrianus Cyriacus Bleys bouwde hem in 188487 in een eclectische, aan renaissance en barok
herinnerende stijl, die nogal contrasteert met
de neogotische kerken die destijds gewoonlijk
door katholieken werden gebouwd.

Zaterdag 26 april: excursie
naar drie negentiende-eeuwse
kerken in de binnenstad
Het Cuypersjaar is voorbij, daarom dit voorjaar
aandacht voor enkele tijdgenoten die net als
Cuypers kerken bouwden in de binnenstad van
Amsterdam, als voortzetting van een voorma
lige huis- of schuilkerk. Kunsthistoricus Peter
van Dael, die aan de Vrije Universiteit en de
Pontificia Universitè Gregoriana in Rome heeft
gedoceerd en zich ook bezig houdt met negen
tiende-eeuwse kerken, geeft een inleiding over
de (bouw)geschiedenis vande Krijtberg, de
Papegaai en de Sint Nicolaaskerk.
Tijdens deze visuele rondgang wordt behalve
aan de architectuur ook aandacht besteed aan
de inventaris en de decoratie van deze gods
huizen. Daarna worden onder zijn leiding de
kerken zelf bezocht, die alle onlangs zijn ge
restaureerd. De drie monumenten bezitten van
een rijke inventaris, enkele interieur-stukken
dateren zelfs nog uit de huiskerkentijd. De drie
kerken zijn gebouwd in verschillende stijlen.
De Papegaai in de Kalverstraat van Gerrit
Moele, een vroeg-neogotische kerk uit 1848, is
een typisch specimen van 'stukadoorsgotiek';
de stijl is "gotisch" maar de bouwwijze nog die
van het destijds heersende neoclassicisme. De
Krijtberg van architect Alfred Tepe uit 1881-83
werd ruim een kwart eeuw later opgetrokken

Programma:
13.00 uur Ledenvergadering in de pastorie van
De Krijtberg (Singel 448)
13.30 uur Voordracht door Peter van Dael
14.30 uur Bezoek aan de Krijtberg
15.00 uur Bezoek aan de Papegaai (Kalver
straat 58)
15.30 uur Bezoek aan de Sint Nicolaaskerk
(Prins Hendrikkade 73)
16.00 uur Afsluiting in een kroegje op de
Zeedijk.
Dit convocaat wordt zoveel mogelijk per email
verzonden. Mocht u het per post ontvangen
maar wel email hebben, en geen bezwaar
hebben tegen ontvangst per mail, dan ver
zoeken wij u vriendelijk om dit even door te
geven aan het secretariaat.
Bij verzending per email volgt geen uitdraai
per post. Aanmelden bij: Margriet de Roever,
email margriet@lohroev.demon.nl, tel. 020 676
40 24
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Sloopvergunning voor belang
rijk modern kerkgebouw mar
keert begin van Jaar van het
Religieus Erfgoed
Het Jaar van het Religieus Erfgoed is nog maar
net gelanceerd, en opnieuw dreigen belang
wekkende kerkgebouwen gesloopt te worden.
Een gezamenlijke lobby van kerkleiding en
woningbouwcorporatie voor sloop blijkt vaak
een dodelijke recept.
In Amsterdam Slotervaart woedt al enige
maanden een felle discussie over een markant
naoorlogs kerkgebouw, de Pius X-kerk van
architect Jan van der Laan, gebouwd in 1960.
De discussie ontstond nadat bekend werd dat
het Bisdom Haarlem het architectonisch zeer
belangrijke gebouw met een sloopverplichting
ging verkopen aan de woningcorporatie
Alliantie. Er brak een rel uit, aangezien het hier
ook één van de meest beeldbepalende kerkge
bouwen van het stadsdeel betreft. Bewoners,
buurtcomité's, erfgoedorganisaties en de Task
Force Toekomst Kerkgebouwen pleiten voor
het behoud van het gebouw. Hergebruik van
het gebouw voor een nieuwe wijkfunctie of
door andere geloofsgemeenschappen zijn vol
gens hen zeer reële mogelijkheden.
De praktijk om een sloopplicht te koppelen aan
een eigendomsoverdracht vindt vooral plaats
in de meest orthodoxe bisdommen van
Nederland, de bisdommen Haarlem en Den
Bosch. Ieder overleg over behoud of
herbestemming van een (voormalig) kerkge
bouw wordt daarmee onmogelijk gemaakt. Tot
groeiende irritatie van bewoners en orga
nisaties die vaak hele goede alternatieven aan
dragen. Een gesprek met mensen en instanties
die zich inspannen voor het behoud van zo'n
kerkgebouw wordt door de kerkleiding vaak
botweg geweigerd. Een houding waarmee de
kerken zich op veel plaatsen niet geliefd
maken. Die bovendien het onnodig verlies
betekent van vele honderden kerkgebouwen in
Nederland.
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Lokale bestuurders en politici blijken vaak niet
opgewassen tegen een gezamenlijke slooplobby van kerkleiding en woningbouwcorporatie.
De deelraad Slotervaart sprak zich in november
2007 nog uit voor het behoud van de Pius Xkerk en vroeg advies aan het gemeentelijke
Bureau Monumenten van Amsterdam. Dit
bureau wees met nadruk op het belang van het
gebouw en haar stedenbouwkundige ligging.
Wethouder Monumenten van Amsterdam,
Tjeerd Herrema, nam het kerkgebouw in janu
ari jl. op in zijn Top 100 van belangwekkende
naoorlogse bouwkunst in Amsterdam. Toch
bleek tijdens de deelraadvergadering van 20
februari jl. dat het Stadsdeel Slotervaart het ver
zoek voor een sloopvergunning op 29 februari
zal inwilligen. Volgens de verantwoordelijke
wethouder van de deelraad, Ineke Ketelaar,
beslist de eigenaar wat er met een gebouw
gebeurt.
Waar bestuurders tegenover de sloopwens van
een kerkelijke eigenaar soms nog een voorbe
houd maken, doen de bouwplannen van won
ingcorporaties het voortbestaan van een
kerkgebouw vaak de das om. Vele voorbeelden
in Nederland wijzen dat uit. Kritische vragen
van gemeenteraden en deskundige adviezen
van monumentencommissies blijken maar
weinig tegenwicht te bieden tegen zo'n
dodelijke recept voor onbeschermd erfgoed.
Het is een belangrijke taak van de verschillende
overheden om hierin verandering aan te bren
gen, want erfgoed en publieke ruimten als
kerkgebouwen dreigen steeds zeldzamer te
worden. De Task Force hoopt dat Burgemeester
en Wethouders van Amsterdam gaan ingrijpen
en de Pius X-kerk alsnog veiligstellen.
Dat de Pius X lang niet de enige kerk is die
serieus met sloop wordt bedreigd aan het begin
van het Jaar van het Religieus Erfgoed blijkt uit
de lijst met urgent bedreigde kerkgebouwen,
die te vinden is op de website van de Task Force
Toekomst Kerkgebouwen: www.toekomstkerkgebouwen.nl
De Task Force Toekomst Kerkgebouwen is een lan
delijk opererend burgerinitiatief dat zich ongebon
den inzet om de massale vernietiging van kerkge
bouwen te stoppen. De Task Force wordt gesteund
door een groeiend netwerk van mensen en instellin
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gen. Voor meer informatie: Rob Wolters, Secretaris
van
de
Task
Force:
013-5714566
of
secretariaat.kerkgebouwen@gmail.com. Zie ook
www.toekomstkerkgebouwen.nl
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De Pius X kerk te Amsterdam, Religieus Erfgoed in puin
— Guido Hoogewoud
Nu de opening van het Jaar van het Religieus
Erfgoed in de Utrechtse Dom door Pieter van
Vollenhoven zoveel aandacht heeft getrokken,
lijkt in Amsterdam de voorgenomen sloop van
de markante parochiekerk van AmsterdamSlotervaart een andere ontwikkeling in te
luiden. Immers, hier lijkt de verwijzing naar
wat eens was niet meer te mogen bestaan. En
ook die herinnering of verwijzing is zo belang
rijk, nu opvattingen en levensbeschouwingen
'alleen nog door de wijze waarop daaraan vorm
is gegeven een plaats in onze belevingswerteld.De Pius- X kerk is ontworpen
door ir. Jan van der Laan in samenwerking met
J. H. M. Kirch, die in 1957 was toegetreden tot
het bureau Van der Laan, Hermans, van de
Eerden te Leiden. Het gebouw valt op door het
voor dit bureau nieuwe materiaalgebruik die
afwijkt van de traditie van de Bossche School
waarin de baksteen sterk vorm- en ruimtebepalend was. Kirch was modernist en als deel

nemer aan de cursus Kerkelijke Architectuur in
Den Bosch in contact gekomen met de theorie
van het 'plastische getal' van Dom Hans van
der Laan, broer van Jan van der Laan. Zo werd
dit kerkgebouw een schepping op een kruis
punt van wegen: enerzijds de traditionele kerkplattegrond met apsisaltaar, anderzijds het
schip als een vierkante ruimte met blank glas,
zonder enige mystiek of duisternis.
Al langer staat de wederopbouwperiode in
Amsterdam in de aandacht, in het bijzonder
vanwege de grote stedenbouwkundige ver
diensten van het Algemeen Uitbreidingsplan
van Comelis van Eesteren. Aan dit plan heeft
Amsterdam de grote stadsuitbreiding te
danken die na 1950 als een ring rond de
bestaande stad is gerealiseerd. Deze woon
wijken, bestaande uit woonblokken in open
bebouwing in een aantrekkelijke parkaanleg,
worden gekenmerkt door afwisselend sobere
gestandaardiseerde be-bouwing in vier lagen
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en bejaardenwoningen in
laagbouw. Aan de open
bare gebouwen werd in
deze periode van krappe
financiële middelen meer
aandacht
besteed.
Scholen werden vaak
voorzien van monumen
tale kunst. De kerkge
bouwen werden heel
kenmerkend opgevat als
centra van onderwijs
complexen, en indi
vidueel behandeld met
meer aandacht voor de
architectonische vormge
ving dan in de woonbe
bouwing mogelijk bleek.
Aandacht
voor
die
kerkgebouwen bleek hoognodig, en als eerste
werd de beroemde 'Kolenkit' van Marius
Duintjer van gemeentewege beschermd, 'alleen
nog door de wijze waarop daaraan vorm is
gegeven een plaats in onze belevingswerteld
hebben'toen dit gebouw in de gevarenzone
bleek te komen.
Ter actualisering van de uit 1990 daterende
kerkennota, waarin de gordel 20-40 centraal
stond, startte het Bureau Monumenten en
Archeologie van de Gemeente Amsterdam in
2002 de categorale inventarisatie van de
kerkgebouwen uit de wederopbouwperiode.
Deze inventarisatie is in 2005 afgerond. De
Pius-X kerk, die als gemeentelijk monument
werd gewaardeerd, lijkt nu alsnog buiten de
boot te vallen. Bij de planvorming van het
stadsdeelbestuur en het bisdom Haarlem heeft
de cultuurhistorische waardenbepaling geen
rol van betekenis gespeeld.

Wat is nu het geval?
Slotervaart heeft twee R-K kerken, de Pius-X
kerk van Jan van der Laan en de Verrijzeniskerk
van G. H. M. Holt uit 1965. Beide gebouwen
staan in de inventarisatie van BMA genoemd
als monumentwaardig, een herschikking zou
echter leiden?? heeft geleid?? tot het buiten
gebruik stellen van de Pius-X kerk. Toen in
augustus 2007 in Amsterdam de Stichting
Agora van start ging met haar actie "Nieuw
leven voor Oude Gebouwen", bleek dat het
stadsdeel Slotervaart zich vergaand had
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gecommitteerd aan planvorming van het
parochiebestuur en de woningcorporatie "De
Alliantie", die sloop van de Pius-X kerk
inhielden, gevolgd door nieuwbouw van nog
onbekende aard. Op 21 november 2007 heeft de
deelraadsvergadering een motie aanvaard tot
aanwijzing van de Pius X-kerk als monument,
op 22 november gevolgd door de aanvraag tot
plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst
door het Cuypersgenootschap. Het advies van
BMA luidde positief.
Toen gebeurde er iets merkwaardigs: het stads
deel, dat geen eigen monumentenverordening
bezat, was niet op de hoogte van haar
bevoegdheid tot plaatsing van panden op de
monumentenlijst op basis van de vigerende
verordening van de centrale stad en meende te
moeten wachten op de vaststelling van een
eigen verordening. Inmiddels was op 14
december het kerkgebouw door het
parochiebestuur aan "De Alliantie" verkocht,
de aanvraag van de sloopvergunning dateert
van 7 december. In het contract bleek een bij
zondere bepaling te zijn opgenomen waardoor
het bisdom (c.q. de parochie) greep op het
gebouw bleef houden door enerzijds de ver
plichting van de koper tot sloop, anderzijds de
functie van kerkgebouw als enig denkbare
bestemming vast te leggen. Van nog grotere
invloed op de besluitvorming bleek het con
venant dat Slotervaart op 16 januari heeft ge
sloten met betrokken ministers over de stich
ting van een brede school. Deze overeenkomst
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heeft kennelijk de portefeuillehouder op de
gedachte gebracht om de plaats van het kerkge
bouw centraal te stellen in het scholenplan. De
voorstanders van behoud stellen zich op het
standpunt dat, mede gezien een haalbaarheids
onderzoek van ir. Andre van Stigt, behoud en
een nieuwe functie voor het kerkgebouw
gecombineerd zouden kunnen worden met dit
nieuwe initiatief en hebben daarom gevraagd
om
- opschorting van de sloopvergunning
- aanwijzing tot gemeentelijk monument
- denkpauze van drie maanden, waarbinnen
mogelijke oplossingen zouden kunnen worden
verkend.
Dit procedurevoorstel leek alleszins gerecht
vaardigd, mede omdat er nog geen concreet
bouwplan ligt en sloop ook daarom nog niet
aan de orde is. Ook "De Alliantie"had immers
laten weten dat sloop niet direct noodzakelijk
zou zijn.

Op de vergadering van de stadsdeelraad van 20
februari j.1. heeft een groot aantal insprekers
daarom gepleit voor behoud van het kerkge
bouw. Ook werden meer dan 200 handtekenin
gen aangeboden, opgehaald door de actievoer
ders. Opvallend was de positieve respons bij de
benaderde omwonenden. Dat was een opval
lend verschijnsel. In het multiculturele
Slotervaart leek gehechtheid aan een rooms
katholieke parochiekerk niet zonder meer te
verwachten. Niets bleek minder waar. Naast
de - lang voorbereide en te verwachten inbreng door het CG, Heemschut en de orga
nisatie "Pro West", werd de mening van buurt
bewoners, die op deze wijze hun gehechtheid
aan dit voor hen vertrouwde gebouw naar
voren brachten, derhalve zonder meer als ver
rassend ervaren. Het mocht echter niet baten,
want de motie waarin werd gepleit voor niettoekenning van de sloopvergunning en
inlassen van een denkpauze van drie maanden
bleek niet op voldoende steun'alleen nog door
de wijze waarop daaraan vorm is gegeven een
plaats in onze belevingswerteld hebben' te
kunnen rekenen. Binnen de in de bouwveror
dening gestelde termijn, namelijk op 27 febru
ari, is de sloopvergunning verleend. Het CG
gaat in bezwaar tegen de verlening van de ver
gunning en zal een voorlopige voorziening
aanvragen bij de voorzieningenrechter, waarbij
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om schorsing van de sloopvergunning wordt
verzocht. De Commssie IV van de
Amsterdamse Welstandscommissie stelt in
haar advies van 20 februari 2008 :
[Voorts vormt het kerkgebouw met zijn kubistische
bouwmassa en prominent aanwezige toren, de cen
trale component in een Rooms Kartholiek onder
wijscomplex, dat een monumentaal plein omsluit.
Dit plein met zijn beeldbepalende kerkgebouw en
-toren is voor Slotervaart een belangrijk steden
bouwkundig element].
Een uitvoerige beschrijving van de Pius X-kerk
is te vinden in:
Guido Hoogewoud, "Temidden van de gelovi
gen, de Pius-X kerk in Amsterdam-West",
Monumenten en Archeologie 3, Amsterdam 2003,
93.

Uitspraak rechter over barakken
Marinevliegkamp Valkenburg
De rechtbank Den Haag heeft het beroep
van de Stichting Leefbaar Katwijk en het
Cuypersgenootschap tegen de afwijzing
van objecten van het voormalige Marine
Vliegkamp Valkenburg op de gemeen
telijke monumentenlijst gegrond verklaard
en de argumenten van de gemeente
Katwijk tegen plaatsing verworpen. De
gemeente heeft weinig of geen argu
menten om de objecten niet aan te wijzen
als gemeentelijk monument tenzij ze naar
de Raad van State gaan. Binnen zes weken
moeten ze een besluit nemen. Ook belang
rijk is dat de rechter privaatrechtelijke
afspraken laat afleggen tegen monu
mentenregels.

Deze uitspraak betekent dat de gemeente
Katwijk opnieuw een besluit moet nemen
tot plaatsing van de objecten op de gemeen
telijke monumentenlijst. Dit beroep geldt
slechts voor de objecten van de
Stützpunktgruppe Katwijk (onderdeel van
de Atlantikwall) gelegen in de voormalige
gemeente Katwijk (barakken langs de
Wassenaarseweg en stellingen in de
duinen).
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snackbars is dat zij even snel weer verdwijnen
als dat zij kwamen. Sommige stations staan
dan ook voor een tweede keer leeg.

Het station Rheden werd onlangs gesloopt
(opname 1999) Foto: Victor Lansink

Het sein staat nog niet op groen! (2)
— Victor Lansink

We moeten de huidige ontwikkelingen op het
gebied van stations- en spoorgebouwen op de
voet blijven volgen. Door het omvangrijke
netwerk waarover wij beschikken en door het
regelmatig bezoeken van allerlei spoorse
gebouwen door ondergetekende is dat goed
mogelijk. De ontwikkelingen gaan snel, situ
aties veranderen voortdurend en er zal nog
heel wat water naar de zee stromen voordat
een definitief monumentenbeleid bij NS een
feit is. De leegstand onder de na-oorlogse sta
tionsgebouwen is namelijk zorgwekkend
groot. Deze leegstand is ontstaan door het op
heffen van de loketten van alle kleine en mid
delgrote stations; een proces dat rond 1997 in
gang is gezet en dat nu zo goed als voltooid is.
Omdat in de meeste gevallen het loket de enige
bemenste ruimte was, zijn na de sluiting ervan
de verlaten gebouwen volkomen verstoken
van toezicht, temeer daar de naoorlogse sta

tions geen bovengelegen woning hebben.
Leegstand werkt verloedering en vandalisme
in de hand. Uiteraard heeft NS veel pogingen
gedaan de gebouwen aan derden te verhuren,
maar dat blijkt lang niet altijd te lukken. Een
aanzienlijk aantal kleine stationsgebouwen is
na enkele jaren leegstand gesloopt, waaronder
enkele waardevolle exemplaren, zoals enkele
maanden geleden het fraaie, in landelijke stijl
vormgegeven station van Rheden. In de
gevallen waar NS wel tot succesvolle verhuur
en herbestemming van het gebouw is gekomen,
doet zich het wat vervreemdende effect voor
dat het stationsgebouw, toch een soort vi
sitekaartje of gezicht voor het spoor, omge
toverd wordt tot kiosk of snackbar met een
geheel eigen visie op stijl en vormgeving.
Uiteraard valt een dergelijke invulling te pre
fereren boven leegstand, maar een kenmerk
van kleine zelfstandige ondernemingen als
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Een andere opmerkelijke ontwikkeling is dat
NS begonnen is met de verkoop van stations
gebouwen. Vorig jaar werd via Troostwijk
makelaars een dertiental stationsgebouwen
(zowel monumentale, vooroorlogse types als
enkele standaardgebouwtjes uit de jaren '70
van de 20ste eeuw) geveild en inmiddels wor
den ook met name in Zuid-Nederland stations
gebouwen door NS Poort te koop aangeboden.
Zodra deze gebouwen in particuliere handen
komen is uiteraard de invloed van NS hierop
verdwenen en vallen ze ook buiten de reguliere
overleggen die het Cuypersgenootschap met
de Spoorbouwmeester heeft. Aan de andere
kant blijkt in de praktijk vaak wel dat parti
culieren nog meer dan NS de glorie van een
stationsgebouw in stand houden. Talloze fraaie
voorbeelden hiervan zijn aan te wijzen bij sta
tions langs spoorlijnen die al decennia geleden
werden opgeheven. In Zuidbroek is momenteel
een succesvol initiatief gaande om het in de
jaren '50 verminkte stationsgebouw uit 1868
weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.
Komen we nog weer even terug bij de
gebouwen van NS die niet onder de categorie
stations vallen. Hiernaar is tot nog toe
nauwelijks op brede schaal onderzoek gedaan,
en hoewel het Cuypersgenootschap over een
redelijk goed overzicht hierop beschikt, geldt
het spreekwoord onbekend maakt onbemind.
Zo is onlangs vrij geruisloos 'post H' uit 1956
ten zuiden van Utrecht Centraal gesloopt; een
fraai en karakteristiek voorbeeld van een standaard-seinhuis uit de jaren '50 die nu bijna alle
maal verdwenen zijn. Binnenkort zal het sein
huisje uit 1959 te Hilversum verdwijnen in ver
band met de tunnelbouw onder het station
(Het ingangsgebouw aan de achterzijde van
het station uit 1954 is om dezelfde reden reeds
gesloopt). In Nijmegen staat nog steeds het bij
zondere sein- / relaishuis uit 1960 naar ontwerp
van ir. K. van der Gaast er uitermate deplorabel
bij. Van dit type seinhuis, waarvan er diverse
gebouwd zijn, is dit het allerlaatste exemplaar
waar we naar mijn oordeel zuinig op moeten
zijn.

Kortom, ondanks vele goede ontwikkelingen
op gebied van spoorwegen en monumenten
beleid, blijven er genoeg redenen die onze niet
aflatende zorg en aandacht verdienen. Waar
nodig zullen we als Cuypersgenootschap niet
aarzelen de aan ons tot beschikking staande
middelen aan te wenden om behoudens
waardige stations- en andere spoorgebouwen
in het voetlicht te brengen èn te houden.

Victor Lansink
Adviseur spoorwegen CG

Herengracht 132 afgebrand
- Wilfred van Leeuwen

Vroeg werk van Gosschalk en
Springer; de herontdekking van een
fotoatelier.
In de Nieuwjaarsnacht brandde het pand
Herengracht 132 uit. Daarbij gingen enkele
waardevolle negentiende-eeuwse interieuronderdelen en aanbouwen van Isaac Gosschalk
en Jan Springer geheel of gedeeltelijk verloren.
Een pas onlangs herontdekt negentiendeeeuws fotoatelier achter in de tuin, dat al in vrij
deplorabele staat verkeerde, werd gelukkig
niet verder door de brand aangetast.
De bovenste verdiepingen van het in oor
sprong zeventiende-eeuwse, in 1787 ver
bouwde dubbele herenhuis zijn grotendeels
uitgebrand. De zware Louis XVI kroonlijst
moet als verloren worden beschouwd. Op de
eerste verdieping aan de achterzijde is een
kamer uit 1872-1874 van Springer zeer zwaar
beschadigd. Het is moeilijk vast te stellen wat
er werkelijk verloren is gegaan. Het pand stond
al geruime tijd leeg en het onttakelde interieur,
dat grotendeels uit 1911 dateerde, stelde,
althans in zijn zichtbare vorm, weinig meer
voor.
Begin november bezocht ik het interieur samen
met kunsthistoricus Inger Groeneveld, die de
bewoningsgeschiedenis van het huis onder
zocht. De hoofdstructuur was nog ongewij
zigd. Veel zeventiende- en achttiende-eeuwse
interieurelementen troffen we niet meer aan.
Laatzeventiende-eeuwse geschilderde behang-

13

14

2008 - 1

Herengracht 132, achterzijde, toiletuitbouw.
Foto: Inger Groeneveld

seis van Gerard de Lairesse en Frederik de
Moucheron waren al in 1910 verwijderd en
bevinden zich tegenwoordig op Beeckesteyn
bij Velsen. Onze aandacht ging vooral uit naar
enkele negentiende-eeuwse toevoegingen door
Isaac Gosschalk (1838-1907) en Jan L. Springer
(1850-1915).
In 1864 vond een verbouwing door Gosschalk
plaats, in opdracht van C.A. Crommelin. (Over
Gosschalk zie mijn artikel in het
Cuypersbulletin van oktober 2007 naar aanlei
ding van zijn honderdste sterfjaar.) De aard en
omvang van deze verbouwing staan niet vast,
maar zichtbare sporen zijn in ieder geval het
tuinbalkon met rijke smeed- en gietijzeren
balustrade en een vroege vorm van terrazzobevloering. Voorts een toiletuitbouw in de
vorm van een schilderachtig, grappig torentje
op de eerste en tweede verdieping. Mochten er
nog decoraties van zijn hand op de beletage
zijn geweest, dan zaten die verborgen achter
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latere verbouwingen en zijn ze waarschijnlijk
voorgoed verloren gegaan.
De verbouwing voor Crommelin was het eerste
voltooide werk dat van Gosschalk bekend is.
(Het nog bestaande kantoorpand Singel 512,
ofschoon eerder begonnen, werd een jaar later
voltooid.) Het torentje heeft al de gemetselde
blok- en muizentanden die Gosschalk later veel
heeft toegepast. Het laat een schilderachtigrationeel baksteengebruik zien, een jaar eerder
dan Cuypers' soortgelijke rationele baksteen
behandeling in de Vondelstraat. De draagcon
structie is afgedekt met fijn gedecoreerde met
alen (mogelijk zinken) platen. Het tuinbalkon,
met gietijzeren kopjes in renaissancestijl, wordt
gedragen door een opmerkelijk zware ijzeren
steunbalk met opwaarts gebogen onderligger.
Voor een balkon is zo'n constructie zeldzaam.
Stilistisch en technisch zien we hier een
ambitieuze, innovatieve nieuwkomer aan het
werk, waarover aanstonds meer.
Acht jaar later vond Crommelin het tijd wor
den voor een nieuwe verbouwing, ditmaal
onder leiding van een nieuw talent in de per
soon van Jan Springer. Op de eerste verdieping
decoreerde deze een kamer die nu bij de brand
grotendeels verloren is gegaan, maar die
wellicht aan de hand van (detail)foto's gere
construeerd kan worden. Gelukkig is Springers
balkon aan de achtergevel grotendeels ge
spaard gebleven. Het zwierige smeedwerk met
drakenkopjes doet denken aan een soortgelijk
balkon aan de achtergevel van het door
Springer verbouwde huis Keizersgracht 670.
Springers bravoure vormt een aardige
tweespraak met de fijnzinnigheid en innovatiedrang aan Gosschalks balkon en torentje.
Een heer met smaak moet Claude Crommelin
zeker geweest zijn. Anders dan de meeste
heren van zijn kaste - hij kwam uit een familie
van 'late regenten', om met J. Elias te spreken wendde hij zich niet tot architecten als G.B.
Salm, IJ. Bijvoets of A.L. van Gendt. Dat waren
bekwame mainstream-architecten, maar geen
artistieke vernieuwers. Met Gosschalk en
Springer koos hij beide keren voor jonge talen
ten die nog helemaal aan het begin van hun
carrière stonden. Dat juist deze twee later als
de twee meest gevierde (Springer) en
invloedrijke (Gosschalk) laatnegentiendeeeuwse architecten beschouwd zouden wor
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den, kon Crommelin natuurlijk nog niet weten.
Zijn keuze getuigt van een neus voor talent.
Overigens, een feestneus was hij vermoedelijk
niet, want in 1874, het jaar van de Springer-verbouwing, beroofde hij zich in zijn huis van het
leven. (Mededeling Inger Groeneveld.)

IJzer
Crommelins naam zal niettemin verbonden
blijven met het bijzondere fotoatelier dat hij
door Gosschalk in 1864 achter in zijn tuin liet
bouwen, op de fundamenten van een voorma
lig tuinhuis. Het bestaan van dit atelier was al
sinds 1992 uit de archieven bekend, maar
eerdere eigenaren gaven geen toestemming tot
nadere bestudering of tot het maken van foto's.
Het Bureau Monumentenzorg ging er op zeker
moment van uit dat het gebouwtje - of eigenlijk
gebouw, het beslaat de volle breedte van het
dubbele grachtenpand - gesloopt was. Onlangs,
na een wisseling van eigenaar, bleek het echter
wel degelijk nog te bestaan. Daarmee kan één
van de oudste nog bestaande vrijstaande
fotoateliers in Nederland wellicht nog gered
worden. Dat de voorgevel ook nog eens van
gietijzer is, maakt het gebouwtje uniek.
De jaren zestig waren de hoogtijdagen van de
experimenten met gietijzer in gebouwen:
Outshooms Paleis voor Volksvlijt, Roses kap in
de Haagse Ridderzaal, Van Beusekoms
Korenbeurs in Groningen, de Rotterdamse
Zeevismarkt, een oranjerie met gietijzeren
front bij Dordrecht et cetera. Daarna beperkte
het gebruik van gietijzer zich steeds meer tot
open constructies als muziektenten, perronhallen en tot constructieve onderdelen in
gebouwen.
Gosschalks sierlijke gietijzeren front staat
duidelijk onder invloed van het in hetzelfde
jaar 1864 voltooide Paleis voor Volksvlijt. Het
ontwerp aarzelt nog wat tussen een aan het
ijzer opgelegde vormwil en een meer materi
aaleigen esthetiek, zoals onder meer bij de
tralieliggers. Mede onder invloed van de kri
tiek op de vormwil van het Paleis voor
Volksvlijt, heeft hij deze experimenten later niet
of nauwelijks meer herhaald; hij werd spoedig
daarna de pionier van een neorenaissancistische
natuuren
baksteenarchitectuur.
Opmerkelijk is het (volgens de techniekhistoricus Jaap Oosterhoff) 'wijze betoog' dat hij in de
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Bouwkundige Bijdragen van 1865 hield over de
mogelijkheden en onmogelijkheden van het
gebruik van ijzer in de bouwkunst.
In welke relatie Gosschalk precies tot
Outshoom stond, is onduidelijk. Het is zeker
niet onmogelijk dat hij, zoals een Britse
interieurhistoricus stelt, de interieurs van diens
Amstelhotel heeft ontworpen, waaronder de
monumentale, Semperiaanse hal. (Gosschalk
was een leerling van Gottfried Semper.) Tot nu
toe is echter niet gebleken dat hij betrokken
was bij de voltooiing van het Paleis voor
Volksvlijt in de jaren 1862-1864. Wel heeft hij
zich, anders dan bijvoorbeeld J.H. Lehman, vol
lof over Outshoom uitgelaten en geldt hij als
mogelijke ontwerper van zijn grafmonument
in Haarlem.

Fotografie
Met de herontdekking van het fotoatelier aan
de Herengracht is Amsterdam een interessant
stukje vroege ijzerarchitectuur rijker dat direct
onder invloed van Outshooms Paleis voor
Volksvlijt is ontstaan. Ook cultuurhistorisch voor de geschiedenis van de fotografie - is het
gebouwtje van groot belang. Niet dat dit het
eerste fotoatelier in Amsterdam was. Eduard
Isaac Asser, de pionier van de Nederlandse
fotografie en uitvinder van een fotolithografisch procédé, liet al in 1853 een atelier
bouwen op de zolder van zijn huis aan het
Singel, het vermaarde huis-Huydecoper van
Vingboons. Sommige fotohistorici menen dat
er in Amsterdam in de jaren veertig al een
enkel fotoatelier moet hebben gestaan. Veel
vroege fotografen waren gefortuneerde heren
(of dames, zoals Alexandrine Tinne) en waren
tevens amateurschilder. Dat geldt waarschijn
lijk ook voor Crommelin, die zich enigszins in
dezelfde politieke en artistieke circuits bewoog
als Asser en Gosschalk.
Al in de jaren veertig verscheen een
Nederlandse vertaling van een Duitse handlei
ding voor 'Kalotypische Portretteerkunst',
compleet met aanwijzingen voor de inrichting
en bouw van een fotoatelier. (Kalotypie is het
negatief-positief procédé van Talbot.) In de
jaren zestig en zeventig werd in Amsterdam
een flink aantal fotoateliers gebouwd: som
mige als grote glazen zolderateliers - onder
meer van de beroepsfotograaf Pieter
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Oosterhuis aan de Plantage Middenlaan -,
andere als vrijstaande gebouwtjes, zoals een
door J.H. Leliman ontworpen fotoatelier in een
tuin aan de Achtergracht, dat evenals dat van
Gosschalk uit 1864 dateerde. Het meest in het
oog lopende fotoatelier was dat van Wegner &
Mottu aan het Rokin (1873), een gebouw dat ik
geneigd ben toe te schrijven aan H.J. van den
Brink (op stilistische gronden en vanwege 'drcumstantial evidence').Veel van deze ateliers
zijn verloren gegaan. Het pretentieloze, in 1879
door G.B. Salm gebouwde glazen atelier
bovenop het eerder genoemde kantoorpand
Singel 512 van Gosschalk is nog een herken
baar voorbeeld van een zolderatelier. Wat artistidteit en innovatief gehalte betreft was dat
van Crommelin en Gosschalk zonder meer één
van de interessantste. Architect en opdracht
gever wilden aan het gebouwtje, met zijn inno
vatieve, eigentijdse inhoud, duidelijk een inno
vatief karakter geven en waar kon je dat beter
mee doen dan met een ijzeren front?
Het is zaak om het gebouw grondig te docu
menteren, op te meten en daarna eventueel tot
herstel en reconstructie over te gaan. De stenen
zij-, tussen- en achtermuren staan nog volledig
overeind; de Polonceau-achtige dakspanten
zijn aan de hand van overgebleven fragmenten
te reconstrueren. Vrijwel zeker had het gebouw
een geheel of gedeeltelijk glazen overkapping.
De lichtgevoeligheid van met zilververbindin-

gen bewerkte platen en fotopapier was in deze
tijd nog te gering om zonder overvloedig
(zon)licht te kunnen werken. Op de bouwaanvraagtekening in het Gemeentearchief worden
wandschilderingen gesuggereerd (wat op een
atelier voor portretfotografie wijst), maar daar
van zijn geen sporen terug te vinden.
Dat het uitgebrande hoofdhuis - een Rijksmo
nument - zoveel mogelijk hersteld moet wor
den, spreekt voor zich. Dat geldt dan niet
alleen voor de voorgevel, maar zeker ook voor
de bijzondere achtergevel met zijn negentiende-eeuwse en oudere aanbouwen. Indien
mogelijk moet de Springerkamer hersteld wor
den. Daarnaast echter dient er ook een her
stelplan te komen voor het fotoatelier. Het
maakt immers deel uit van het monument.
Afgezien van het dak is het gebouw in
nauwelijks minder slechte staat dan destijds de
onder toezicht van de RACM herstelde, deels
gietijzeren oranjerie op Dordwijk (Dordrecht),
terwijl het architectuur- en cultuurhistorisch
van veel groter belang is.
In Parijs zouden ze er zeker wel raad mee
weten. Of anders in Brussel. Daar staat immers,
in het park Wolvendael in Ukkel, al heel lang
"het mooiste tuinhuis van Amsterdam"
(Quarles van Ufford), een rococopaviljoen
afkomstig van Nieuwe Herengracht 103, ooit
verkwanseld op een veiling. Staat straks ook
Amsterdams mooiste fotoatelier in het buiten
land, gerestaureerd en wel?

Herengracht 132, fotoatelier 2, toestand 2007
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Reactie CG beperking advies
plicht
Geachte mevrouw Van Vroonhoven,

Hierbij
doet het bestuur van
het
Cuypersgenootschap een reactie toekomen op
de plannen van de minister van OCW om de
Monumentenwet 1988 te wijzigen. In het
verleden hebben wij contact gehad over het
behoud van het Maharishi-klooster Sankt
Ludwig te Vlodrop.
Onlangs heeft minister Plasterk van OCW een
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gezonden
met het voorstel om de Monumentenwet 1988
te wijzigen waarbij de ministeriële adviesplicht
bij aanvragen om een monumentenvergunning
wordt beperkt (Kamerstuk 2007-2008, nr.
31345). Het voorstel wordt volgende week
besproken in de vergadering van de vaste
Commissie voor OCW.

Verzoeken om aanwijzing als beschermd
monument
In het wetsvoorstel stelt de minister ook voor
om artikel 3 van genoemde wet te wijzigen
m.b.t. verzoeken van belanghebbenden om
aanwijzing als beschermd monument.
Gebouwde monumenten van vóór 1940 kun
nen op verzoek van belanghebbenden niet
meer worden aangewezen en worden niet meer
in procedure gebracht. Aanwijzing uit eigen
beweging door de minister blijft wel mogeÜjk.
Het Cuypersgenootschap is één van de van
belanghebbenden.
De minister vindt dat in de afgelopen 45 jaar
een representatief bestand van gebouwde mo
numenten van vóór 1940 is opgebouwd. De
Raad voor Cultuur heeft de minister gead
viseerd dat het om diverse redenen een misvat
ting is dat het monumentenbestand van vóór
1940 representatief zou zijn en dat de represen
tativiteit van het bestand niet objectief kan wor
den onderbouwd, zolang de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monu
menten (RACM) geen overzicht kan geven van
allerlei aspecten van het huidige monu
mentenbestand. Er ontbreekt een overtuigende
motivering voor de stelling dat aanvragen om
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aanwijzing als beschermd monument kunnen
worden uitgesloten. Verder heeft de Raad twij
fels over de timing van het wetsvoorstel, nu er
een modernisering van de Monumentenzorg
(MoMo) is aangekondigd. Ook de Raad van
State is van mening dat de representativiteit
van het bestaande monumentenbestand nader
gemotiveerd dient te worden.
Uit ervaring weten wij dat de RACM helemaal
niet kan aangeven waaruit het monumentenbe
stand precies bestaat. Daarvoor is een aantal
jaren geleden het zogenaamde project
"Actualisering Monumentenregister" gestart,
maar dat is nog lang niet af. Als het project wel
af zou zijn, blijkt ongetwijfeld dat het
bestaande bestand niet representatief is. Zo
steken de aantallen monumenten uit de peri
ode 1850-1940 schril af bij de duizenden oudere
monumenten.
Daarnaast bestaat er een groot aantal
onbeschermde objecten van bovenlokaal
niveau waarbij aanwijzing als monument
gerechtvaardigd is. Momenteel hebben wij
voor een aantal bedreigde objecten een aan
wijzingsprocedure lopen omdat lagere overhe
den om diverse redenen niet kunnen of willen
overgaan tot aanwijzing als monument. Enkele
objecten zijn geselecteerd voor plaatsing op de
monumentenlijst ingevolge het Monumenten
Selectie Project (MSP). Door bezwaren van
eigenaar en gemeenten zijn die procedures tot
plaatsing niet doorgezet.

Vele monumenten zijn behouden door inzet
van de behoudsorganisaties. Door deze orga
nisaties bij de wetswijziging buiten spel te
zetten, is toch wel een zwaar middel om de
bureaucratie te verminderen. Deze verminde
ring kan ook op andere manieren plaatsvinden.
Bovendien tast de maatregel het democratisch
recht aan waarbij behoudsorganisaties monu
menten voor bescherming kunnen voordragen.
We doen dan ook een klemmend beroep op u
om artikel 3 van de Monumentenwet onge
moeid te laten. De discussie over wat er op de
monumentenlijst er op moet komen kan het
beste
plaatsvinden
in
het
project
Modernisering Monumentenzorg (MoMo).
Bovendien verzoeken wij om maatregelen
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waarbij het mogelijk is om bedreigde monu
menten, welke lagere overheden niet kunnen of
willen beschermen een plaats te geven kracht
ens tijdelijke of definitieve rijksbescherming.

Wij doen bij u het beroep om met het boven
staande rekening te houden en wensen veel
wijsheid toe in de behandeling en besluitvor
ming van het wetsvoorstel.

Beperking adviesplicht minister
Het wetsvoorstel strekt tot beperking van de
verplichte adviesrol van de minister bij aanvra
gen om een monumentenvergunning voor
gebouwde monumenten. Op dit moment
hebben 24 gemeenten (Flevoland uitgezon
derd) geen monumentenverordening. We zijn
verheugd dat de minister die gemeenten zon
der monumentenverordening verplicht tot
instelling van een verordening waarbij min
stens is geregeld dat er een monumentencom
missie van deskundigen wordt ingesteld.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van het Cuypersgenootschap,
vereniging tot behoud van 19de- en 20ste
eeuws cultuurgoed in Nederland.

Wij betreuren dat de minister niet is overge
gaan om lagere overheden te verplichten om
zelf monumenten te beschermen. Tientallen
gemeenten hebben geen actief monumenten
beleid en hebben dus ook geen gemeentelijke
monumenten aangewezen. Nu de minister
vindt dat de rijksmonumentenlijst van
gebouwde objecten van vóór 1940 represen
tatief is en er eigenlijk geen monumenten meer
bij hoeven te komen, dienen de gemeente te
worden aangespoord om monumentenbeleid te
ontwikkelen waarbij gemeentelijke monu
menten dezelfde fiscale voordelen genieten als
voor rijksmonumenten.
Uit eigen ervaring constateren wij dat vooral de
plattelandsgemeenten ontberen aan deskun
digheid op monumentengebied. Het is daarom
van belang dat de leden van monumentencom
missies deskundig zijn op het gebied van de
(plaatselijke) cultuur- en bouwhistorie, archi
tectuur en monumentenzorg en dat de discretionaire bevoegdheid van plaatselijke besturen
wordt teruggedrongen. In de praktijk komt het
vaak voor dat colleges van burgemeester en
wethouders adviezen van monumentencom
missies negeren ten kosten van het monument.
Daarnaast is de personeelsformatie op het
gebied van monumentenzorg bij de meeste
gemeenten door budgettaire redenen zwaar
onder de maat zodat er op lokaal ambtelijk
niveau niet of weinig aandacht is voor monu
mentenzorg.

♦

De beginperiode van Pierre
Cuypers van 1827 tot 1865 (2)
— ing. Gerard van Asperen, architect AvB-BNA
Noot van de auteur: dit artikel is geschreven in
het laatste kwartaal van 2005. De auteur heeft
dus niet kunnen beschikken over de laatste li
teratuur.
Aanleiding.
Hoe komt Pierre Cuypers vanuit Roermond
voor zijn eerste nieuwe kerk in Oeffelt en vrij
snel daarna in Veghel terecht? Deze vraag was
de aanleiding tot het schrijven van dit artikel.
Het eerste gedeelte (blz 2-5) "Van kwalificatie
en relatie" heb ik als inleiding geschreven om
de context te schetsen van waaruit Pierre
Cuypers zijn contacten kon uitbouwen. Deze
inleiding geeft een aantal algemeen bekende
feiten weer?
In dit tweede gedeelte "Tot creatie en realisatie"
wordt de vraag beantwoord door uitgebreid de
relatiepatronen te beschrijven die Pierre
Cuypers in staat stelden zijn genie tot grote
wasdom te brengen.

Relatie Pierre Cuypers
/ Pastoor van Miert
Vanaf
1840
was
Bernardinus Joannes
van Miert (1801-1870)
pastoor van de Sint
Lambertuskerk
te
Veghel, een in de tijd
van de protestantse
overheersing in verval
geraakte
middel
eeuwse kerk. Van Miert

Pastoor Van Miert
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was vanaf 1826 kapelaan geweest van de Sint
Catharina parochie te 's-Hertogenbosch en
werd in 1836 benoemd in een nieuw te stichten
parochie te Woudrichem temidden van een
reformatorische bevolking. In beginsel was Van
Miert niet erg enthousiast om naar
Woudrichem te moeten maar hij besluit,
gehoorzamend en met vertrouwen in de goede
zaak, de uitdaging aan te gaan. Van Miert gaat
ambitieus aan de slag en bouwt al snel een, op
100 zitplaatsen berekende, nieuwe classicistis
che kerk met ingenieurs van de waterstaat die
in 1838 gereed komt. “Het opmerkelijkste van deze
kerk is haar bestaan, daar er in Woudrichem slechts
vier katholieke gezinnen wonen en het aantal
parochianen, met inbegrip van de omliggende
gemeenten, niet meer dan 70 bedraagt", schrijft Jan
Kalf later.2

Joannes (Jan) Smits (1812-1884), die bierbrouw
er was maar vooral grootgrondbezitter, lid van
de kamer van koophandel en lid der provin
ciale staten waar ook Rudolph Walter (17961877) lid van was. Uit de notulen der provin
ciale staten van 18543 blijkt in ieder geval dat zij
zeker in dat jaar gezamenlijk de vergaderingen
bezochten. Hun beider namen komen tegelijk
ertijd in de presentielijs-ten voor. Daaruit is ook
af te leiden dat het alleen de elite was die inder
tijd lid kon worden van de provinciale staten.
Zoals we gezien hebben, was Rudolph Walter
de broer van pastoor Walter te Oeffelt die al
bezig was met het bouwen van zijn kerk met
PC. Pastoor Walter was, op 3 maanden na, even
oud als pastoor Van Miert, beide geboren in
1801/* en zij hadden beide op het seminarie te
Rolduc gestudeerd.

Van Miert ontpopt zich als een echte bouwpas
toor en komt al na 3 jaar Woudrichem, in 1840,
naar Veghel. Hij zal zeker vanaf het begin van
zijn benoeming hebben gelopen met plannen
voor verbetering of gehele vernieuwing van
zijn kerk. Het duurde echter tot 1853 voordat er
officieel over wordt gesproken. In beginsel is
het de bedoeling van het kerkbestuur geweest
om een prijsvraag onder architecten uit te
schrijven. Deze prijsvraag wordt na voorlezing
van het programma goedgekeurd op 27-031854 “Voor het inleveren van de beste teekening met
bestek voor de nieuwe kerk." Maar hierover wordt
verder niet meer gesproken.

Deken van Miert zal ook van PC gehoord
hebben via zijn kortgeleden overleden oudere
broer Louis A. van Miert (1785-1852) die
oprichter was van de Ijzerwarenhandel L. A.
van Miert te 's-Hertogenbosch, deze liet in 1846
zijn portret schilderen door de broer van PC,
Franciscus Reinerus Hubertus Cuypers (18201866). Hij studeerde met PC te Antwerpen, van
hem zijn slechts een viertal schilderijen bekend
waaronder dit portret dat nog in het bezit van
de familie Van Miert is. Ook zullen de goede
contacten die Van Miert had met Mgr. Zwijsen
hem voldoende vertrouwen hebben gegeven
om met PC in zee te gaan.
De relatie van PC met Veghel was dus
drieledig, ten eerste via Jan Smits (bierbrouwer)
/ Rudolph Walter (Wijnkoper / apotheker) en
ten tweede deken Van Miert / pastoor Walter,
en in indirecte zin via de broers van Van Miert
en PC.

van ivucii zen zcKer zijn

invloed op de keuze
van
een
architect
hebben doen gelden.
Hij had te Woudrichem
alleen maar ervaring
opgedaan met de archi
tectuur en ingenieurs
van "De Waterstaat" die
zijn kerk in Woudri
chem realiseerde. Hij
zal zich te Veghel zeker
op de hoogte gehouden
Jgn Smjfs
hebben van de veran
deringen die in Nederland en daarbuiten op
het gebied van de architectuur op gang waren
gebracht. Lid van zijn kerkbestuur was ook

De pastorie en kerk te Veghel.
Om de nieuwe kerk te kunnen realiseren, moest
er eerst een nieuwe pastorie gebouwd worden
aangezien de toenmalige pastorie op de plek
stond waar men de nieuwe kerk wilde reali
seren. Het ontwerp voor de pastorie moet
ongeveer in 1854 zijn gemaakt en in het opvol
gende jaar moet met de bouw gestart zijn,
omdat de eerste tekeningen voor de kerk uit
1855 zijn. Van de oude pastorie zijn geen ori
ginele tekeningen bewaard gebleven. Ik heb ze
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althans niet in de verschillende archieven
aangetroffen. Ook foto's ervan zijn niet bekend.
De pastorie is dan ook al afgebroken in 1902.
Wel zijn er enkele gravures en een schilderij
bekend waarop duidelijk te zien is dat de oude
pastorie veel gelijkenis moet hebben gehad met
het woonhuis van PC en Stoltzenberg te
Roermond.
PC mocht hier, zoals bekend, in de kelders
experimenteren met het metselen van kruis
gewelven op ribben waarvan de techniek ver
loren was gegaan. Hij heeft deze gewelven
daarna toegepast in Oeffelt en Veghel. De pas
torie was gebouwd op een slappe ondergrond
waardoor zij al spoedig scheuren begon te ver
tonen en in 1902 moest worden afgebroken,
jammer genoeg inclusief de oude kruisgewel
ven, om plaats te maken voor een nieuwe die
ontworpen werd door de zoon van PC, Jos
Cuypers (1861-1949) in samenwerking met Jan
Stuyt (1868-1934).
Na de bouw van de pastorie kon men beginnen
met de bouw van de nieuwe kerk. In 1856
bouwde men eerst de funderingen van de kerk,
in eigen beheer. Daarna op 30-10-1857 wordt
gedelibereerd over de vraag om wel of geen
openbare aanbesteding te houden. Men ziet
hier een drietal voordelen: "Het kerkbestuur is
eenparig van oordeel dat het in het belang is der
parochie op den voet zoals begonnen is, den bouw
der nieuwe kerk buiten openbare aanbesteding voort
te zetten, zullende met den architect den heer P.
Cuypers eene overeenkomst worden gesloten, waar
bij deze verpligt wordt te zorgen voor eenen
deskundige, die onder zijn leiding het gesta-dig
opzigt zal hebben.
PC heeft het dagelijks toezicht en de onmiddel
lijke uitvoering opgedragen aan opzichter
Hendricus (Hendrik) Petrus Koenen (18191899), geboren te Woensel. Hij kwam op 1
november 1852 als opzichter (beambte) van de
waterstaat van Erp naar Veghel. Waarschijnlijk
heeft hij daar eerst toezicht gehouden bij de
Sint Servatiuskerk die als waterstaatskerk door
architect A. van Veggel in 1842 is ontworpen. In
februari 1858 dient hij nog zijn rekening over
1857 in. Deze bevat de uitgaven en werklijsten,
en een kwitantie.
Als opvolger wordt direct aansluitend in juli
1858 door PC het dagelijks toezicht en de

Cuypersbulletin

onmiddellijke uitvoering opgedragen aan
zijne “êlève" de heer Hugo Cornelis Dobbe
(1832-1903) uit Sassenheim.5 Al een jaar voor
de wijding der kerk, op 12-11-1862, vertrekt hij
naar 's-Hertogenbosch,^ waar hij reeds op 1109-1862 was getrouwd met Maria Emma Lisa
Ida van Pelt (1838-1875). Na de dood van zijn
schoonvader zet Hugo Dobbe in 'sHertogenbosch het steenhouwersbedrijf van
zijn schoonvader voort. Hij werkt dan als
steenhouwer en bouwmeester en bouwt zelfs
tandig nog enkele kerken te Megen, Haarsteeg
en Orthen. Stephanus Ludovicus (Louis)
Veneman (1812-1888) is een van de getuigen bij
zijn huwelijk. Hij is restauratiearchitect van de
Sint Jan in 's-Hertogenbosch op voordracht
van Joseph Alberdingk Thijm. Ook hier zien
we dus een netwerk van personen waarin PC
opereerde. Ook de gebroeders Bolsius' beho
orden tot deze kring zoals uit het onderstaand
nog zal blijken. Hugo Dobbe en Jan Bolsius
maken later ook nog, neogotische grafmonu
menten op de begraafplaats achter de Sint
Lambertuskerk te Veghel. Achterenvolgens
voor de families Smits-Godschalk en
Commandeur-Van Liempt.
Op 19-04-1860 schrijft PC vanuit de
werkkamer van Mr. Dobbe te Veghel: "Terwijl
ik Mr. Dobbe hier op zijn werkkamer wachtende
ben, zal ik my dearest, een klein verslag van mijn
tochtje geven."

Dat pastoor Van Miert een dominante per
soonlijkheid was, blijkt ook nog uit dezelfde
brief waarin PC, Antoine Bolsius als tweede
opzichter wilde aanstellen: "Het werk, de Kerk
heeft zich door de winter, door stormen enzv. enzv.
goed (door)gehouden. Nu er het dak op is, domi
neert zij het gansche dorp. 't Is toch eene fameuze
gebouw. Msgr. de Deken komt vanavond terug. Het
schijnt dat, tl mesure, het kerkgebouw in dominante
kwaliteiten wint, hij ook domineeren wilt. Toen
Bolsius zich bij Z. Dl. H. Hoogw. gepresenteerd
heeft zeide hij, dat Hll tot eene toelating van een
tweede opzichter nog geen goedkeuring had
gegeven. Dat men op de voorgrond HEM daartoe
moest (eerbiedig) komen verzoeken, enz."
En verderop in dezelfde brief schrijft PC: "Ik
heb deze morgen de metselaars die de welfsels in de
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kerk hier maken 10 liter bier beloofd, toegezegd indi
en zij voor avond het eerste welf gedicht kreegen
(toegemetseld zoude hebben). Die keerels doen hun
werk (grace a la surveillaneer van Mr. Dobbe) bij
zonder goed. 't Is een heerlijk gezicht de verbinding
van de houdende steentjes te zien om zoo eene groote
oppervlakte te overdekken." Dat bier zal zeker van
Jan Smits, de bierbrouwer, gekomen zijn. Hij
was lid van het kerkbestuur maar zat ook in de
commissie die toezicht moest houden op het
bouwen, de aankoop en de keuring van de
bouwmaterialen. Voor PC was het natuurlijk
ook telkens weer spannend om te zien dat zijn
voor die tijd, niet traditionele constructies,
weer tot een goed resultaat gebracht werden.

Doordat PC graag experimenteerde met
nieuwe constructies, kwam hij regelmatig in
conflict met de ingenieurs / inspecteurs van de
waterstaat. Bij de bouw van een pastorie in
Rotterdam wilde PC grote overspanningen in
eikenhout realiseren maar kon daar in eerste
instantie geen steun voor krijgen van de water
staatsingenieurs. Het duurde uiteindelijk 3
maanden voor het conflict was opgelost, op 0503-1862: "Voorts een paar uur met de hoofdinspekteur en 2 inspekteurs van de stadswerken gesproken.
Mannen die meer cijfers dan kunstvoedsel gehad
hebben. Het schijnt dat die stads inspekteurs mij
bemoeijelijken willen, maar het zal zoo gemakkelijk
niet zijn. jammer dat ik niet veinzen kan en zulke
menschen zonder het te willen dikwijls onaange
naamheden moeten zeggen en bijvoorbeeld sprekend
over konstruktie, schetste ik met eenige vurige woor
den de onheilen welke de voorzichtige hedendaagsche ijzerkonstrukteurs bewerkt hebben enzv.
enzv. Naderhand hoorde ik dat hij ook een ijzerman#
was enzv." Daarna op 15-05-1862: "De zaak met
de hoofdinspekteur is ook geregeld. Ik heb een confe
rentie met hem gehad waarin hij bewijzen heeft
gegeven dat hij gaarne wil meewerken om het
grootsche werk tot stand te brengen."En achtereen
volgens op 01-06-1862: Waf de zaak der pastorie
betreft, zij is deze: "De heeren bouwinspekteurs
willen dat de balken die in eikenhout zijn door
gegoten ijzer vervangen worden."9

Bij een meningsverschil in Breda riep PC de
expertise van Viollet-le-Duc in om als arbiter op
te treden zoals we kunnen lezen in een brief
van 07-10-1868. "Een kwade geest heeft aan de zaak
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van Breda10 eene publiciteit gegeven die zeker
nadeelig op mijn reputatie zou werken, indien het
einde der zaak mij met Gods hulp niet zou rehabiliteeren." “In de vergadering van gister heb ik zulks
laten konstateren en er van mededeeling verzocht, a
qui le droit. De bouwkommissie of liever de
Waterstaat had voorgesteld om eene kommissie van
architekten door den minister van Eeredienst te laten
benoemen, om de zaak te onderzoeken enzv. Ik vroeg
aan de Heeren welke hoedanigheid deze leden zouden
moeten bezitten, om in deze zaak te oordeelen, daar
zij, ook deskundigen, zich niet in staat vonden om
een besluit te nemen. Wie zullen de heeren
voorstellen ? “Dat weten wij waarlijk niet." Toen
heb ik het voorstel gedaan om mijn ontwerp van
versterking, aan de beoordeeling van Viollet-le-Duc
te onderwerpen."

Om zijn werken te bezoeken moest PC, voor die
tijd, vaak grote afstanden afleggen en reed dan
met zijn karretje (rijtuigje), waarvoor zijn Snella
gespannen was ofwel zijn Foxke, zoals PC
verderop schrijft, met zijn koetsier Jacob vaak
van pastorie naar pastorie, ongeveer twintig
kilometer per dag, van Roermond via Weert,
Mierlo, Gemert naar Veghel. Aan deze reizen
hield PC natuurlijk ook de nodige contacten
over. Hij was vaak enkele weken van huis en
dan schreven Nenny en PC elkaar bijna
dagelijks. Hierdoor is er veel over zijn persoon
lijk wedervaren bekend.
Na hun huwelijk was Nenny meestal in
Roermond en soms in Amsterdam om haar
moeder en familie te bezoeken. PC was in
Roermond, op reis of soms ook in Amsterdam.
Op 08-09-1860 schrijft PC vanuit Eindhoven aan
Nenny te Amsterdam:
"Na op alle mogelijke wijze gereisd te hebben, spoor,
omnibus, stoomboot, schuitje, te voet, kar, of mest
wagen en met 3 wagens door 2 paarden bespannen
eindelijk per tentwagentje te 's-Hertogenbosch
aangekomen. De details, de vive voir. Ik heb mijn
werk hier afgemaakt en gaan morgen vroeg met de
wagen om 6 uur naar Oirschot. Maandag morgen
naar Vechel en waarschijnlijk 's avonds nog naar 'sHertogenbosch. Waar de diligence naar Utrecht
gaat om ? 7 uur, dus dingsdag per beurstrein te A.
in de armen van mijne lieve liefste."
Op 03-09-1862 schrijft PC nog: “Maar dat reizen
dat reizen, het neemt zoveel tijd weg."
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Dat het PC in zijn leven niet altijd voor de wind
is gegaan, hebben we al kunnen zien. Vooral
het jaar 1855 was, zoals gezegd, voor hem een
rampjaar. In dat jaar overleden zijn tweede
dochter en zijn eerste vrouw. Ook tijdens zijn
huwelijk met Nenny gaat hen niet alles voor de
wind. Hun eerste dochter komt, een jaar na hun
huwelijk in 1860 levenloos ter wereld. PC is
daarna zeer bezorgd en gebiedt Nenny regel
matig rust te houden en veel te wandelen. Hun
tweede kind komt gelukkig gezond ter wereld,
Josephus (Jos) Theodorus Joannes Cuypers
(1861-1949) zal later in de voetsporen van zijn
vader treden en wordt ook een beroemd archi
tect. Op 01-03-1863 wordt er weer een kind
geboren: Theodorus Maria Cuypers (18631865). Hij zal niet ouder worden dan 2 jaar.
Roosje, de dochter uit het eerste huwelijk, is in
1863, 11 jaar oud maar niet altijd even
gemakkelijk hanteerbaar en blijkbaar moeilijk
thuis te handhaven bij de twee jonge kinderen
van Nenny. PC en Nenny besluiten om haar op
kostschool te doen in het pensionaat
"Jerusalem" van de zusters Ursulinen te
Venray.

Ongeveer 8 maanden voor de officiële wijding
der Lambertuskerk te Veghel op 12-02-1863 is
PC weer eens in Veghel om de toestand van het
werk in ogenschouw te nemen. Hij is dan zeer
verrukt over de magnifieke ruimte die hij daar
aantreft: "Nenny ! Indien gij gisteravond bij mij
ware geweest, had ik eenige oogenblikken van vol
maakt geluk genooten. Ik wil spreken van de indruk
die mij het wederzien van de thans reeds
vergevorderde kerk alhier deed. De steigers zijn nu
uit het priesterkoor weggeruimd, en met die heldere
hemel van gister namiddag was ik op het eerste
oogenblik nogal voldaan." Hij is blijkens deze
brief, samen met Mr. James Weale (18321917),H naar Veghel gereisd en PC schrijft
daarover aan Nenny. Ook zag ik dat de indruk der
kerk op Weale gunstig was. Bij nader onderzoek
kwamen er natuurlijk préférencez. Je trouve les proportions de T église trés beau, l'égliseest trés grande
et trés belle.

Als de officiële wijding der Lambertuskerk
nadert, moet er, zoals ook heden ten dage vaak
het geval is nog veel werk verzet worden. PC
schrijft een maand voor de wijding op 05-091863 vanuit Amsterdam naar Nenny te
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Roermond of zij aan François Charles
Stoltzenberg (1805-1875) wil vragen om een
aantal zaken naar Veghel te brengen. "Zeg aan
Mr. Stoltz.12 dat hij zorge dat, (zoo mogelijk) voor
vrijdag al het nog ontbrekende te Vechel zij, dan kan
Kömerl3 dit werk op zijne terugreis afmaken.
Piëdestallen voor de engelen, consoles of kraagstee
nen voor de empullen enz. enz. enzev. Het beste
ware om deze zaken met de kar er heen te voeren dan
kan het nog te Vechel zijnde, teekeningen, kisten
enz. worden meegebracht."
Voordat de wijding van de kerk op 19-10-1863
zal plaats hebben, verschijnt er in de provin
ciale Noord-Brabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van dinsdag 13-10-1863 de vol
gende annonce. "Aanstaanden maandag 19 October zal de nieuw in Gotischen stijl gebouwde R. K.
kerk te Veghel plegtig gewijd worden door Z. D. H.
Mgr. den Aartsbisschop Zwijsen. Naar de toebereid
selen te oordeelen, die gemaakt worden, zal dit een
der luisterrijkste kerkfeesten zijn, dat sedert jaren
gevierd werd." De burgemeester van Veghel,
Jonkheer Victor de Kuijper (1822-1911),14 de
commandant van de erewacht, heet reeds de
dag voor de consecratie Mgr. Joannes Zwijsen
welkom, en verzoekt daarna de eer te mogen
hebben om Z. D. Hw. te mogen escorteren om
op de pastorie ontvangen te worden.
De sleutels van de kerk worden door het
kerkbestuur bij monde van de heer Jan Smits,
lid der provinciale staten van Noord-Brabant
aan Mgr. Joannes Zwijsen aangeboden.
Voordat de Monseigneur de kerk betreedt,
wordt er een gedicht voorgelezen waarvan de
laatste 2 van de 10 coupletten als volgt luiden:

Piet Cuypers gaf de plannen op,
voor Veghels nieuwe kerk.
De deken: borst, en hart en kop,
in 't prachtig reuzenwerk,
zoo netjes uit te voeren.
O Cuypers, Neèrlands bouwvernuft,
wij zien uw werk en staan versuft.
Gij brengt in levenlooze stof,
wat Christnen trekt tot Godes lof.
Ga voort, gij kunstenaar in uw streven,
uw lof zal boven starren zweven.
Uw glorie strale in hooger sfeer,
waar 't sterflijk in het eeuwig keer !

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

Vervolgens wordt er in de kerk een pontificale
mis gecelebreerd.
In het gesticht van liefdadigheid wordt 's mid
dags om 2 uur aan de Monseigneur en andere
hoge kerkelijke autoriteiten een prachtig diner
aangeboden, waarbij een miniatuur kerkge
bouw van suikerwerk wordt binnengedra
gen.15 De volgende dag wordt Mgr. Zwijsen
weer uitgeleide gedaan.

Hiermede was de naam van PC blijvend geves
tigd en waren er een aantal mensen die hem
binnen en buiten Nederland letterlijk en figuur
lijk een warm hart "toeschreven".

Uitbouw der relaties in Nederland:
- Josephus (Joseph) Albertus Alberdingk Thijm
(1820-1889) de zwager van PC met zijn blad de
“Dietsche Warande", waarin ook geestverwan
ten de neogotiek bezongen.
- Mgr. Josse (Judocus) Antonius Smits (18131872), priester, journalist en pionier van de
rooms-katholieke dagbladpers. Hij kwam in
1842 in de redactie van "De Noord-Brabander".
Destijds het enige rooms-katholieke dagblad in
Nederland. In 1845 richtte hij in 'sHertogenbosch het dagblad "De Tijd” op, dat
hij in 1846 overbracht naar Amsterdam en
waaraan hij tot zijn dood leiding gaf. Hij onder
hield ook vanuit Amsterdam intensieve con
tacten met Mgr. Joannes Zwijsen (1794-1877).
- Jan Willem Brouwers (1831-1893), pastoor,
schrijver, redenaar, publicist en redacteur van
"De Tijd".
- Martinus Wilhelmus van der Aa (1831-1905)
uit Amsterdam. Vanaf 1861 directeur en eige
naar van het blad "De Tijd".
De laatst genoemde personen voerden het
beleid voor het dagblad De Tijd en hadden
daardoor grote invloed op het geestelijke en
culturele klimaat in Nederland. De invloed van
PC werd hierdoor natuurlijk nog aanzienlijk
vergroot en uitgebreid.
Ook in Engeland en België:
- William Henry James Weale (1832-1917), groot
pleitbezorger van de neogotiek.

En in Frankrijk:
- Adolphe-Napoléon Didron-Ainé (1806-1867),
iconograaf en oudheidkundige. Samen met
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Viollet-le-Duc een van de eerste vernieuwers
van de Christelijke kunst in Frankrijk.
Behoorde tot de internationale kring van
"neogotid".

Maar ook in Duitsland:
August Reichensperger (1808-1898),
Rijnlandse politicus, oudheidkundige en groot
stimulator van de afbouw van de Dom Sankt
Peter und Maria te Keulen van 1842 tot 1880 en
vruchtbaar publicist.
In een brief van PC van 03-04-1864 lees ik:
"Vandaag is groot diner bij Joseph, Mama, Dora. F.
enzv.16 Msgr. Smits, Brouwers, Van der Aa."
En een dag later aan Nenny op 04-04-1864: "'t
Diné bij Mina was gister treffelijk en allerhartelijkst.
Vergeet niet dagelijksch "De Tijd" te lezen."

Mama, Catharina Thijm (1793-1864), de moe
der van Nenny, is hier nog op het diner aan
wezig. Zij overlijdt kort daarna op 01-08-1864.
Op 02-09-1864 wordt er nog een kind geboren
en wel Maria (Mia) Catharina Cuypers (18641944). In dit jaar besluiten PC en Nenny om
naar Amsterdam te verhuizen omdat de
werkzaamheden van PC meer en meer in en
rond Amsterdam komen te liggen, mede door
toedoen van Joseph Alberdingk Thijm en
andere. Juist voor hun vertrek naar Amsterdam
overlijdt hun derde kind Theodorus op 18-031865.
Het gezin verhuist op 31-05-1865, met hun dan
nog in leven zijnde en thuiswonende kinderen
Jos en Mia naar Amsterdam samen met Agnes,
de dienstmeid, en Jean Hubert Lauweriks
(1810-1869), beeldhouwer en schilder, hij was
de persoonlijk assistent van PC. Eenmaal in
Amsterdam zullen zij nog twee kinderen krij
gen, en wel: Catharina (Katrien) Wilhelmina
Maria Cuypers (1866-1934), zij wordt genoemd
naar de dan inmiddels 2 jaar geleden overleden
moeder van Nenny, en Anna (Annie) Josephina
Maria Theodora Cuypers (1873-1961).

Samenvatting.
De connecties met de familie Alberdingk Thijm,
die PC uiteindelijk naar Amsterdam doen ver
huizen, zorgen er dus ook voor dat PC in
Oeffelt en daarna in Veghel terechtkomt. Via de
verwantschap tussen de familie Alberdingk i
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Thijm en Walter krijgt PC de opdracht in
Oeffelt. De nauwe contacten van pastoor
Walter met Van Miert zijn een belangrijke stap
in de richting van Veghel. 'Maar ook de
Provinciale Staten waar de elite van NoordBrabant, waaronder Rudolph Walter, wijnko
per te Grave en Jan Smits, bierbrouwer te
Veghel elkaar ontmoetten zorgen voor de ver
spreiding van zijn bekendheid in Nederland en
daarbuiten.
Noten
1 Zie hiervoor biografie Pierre Cuypers.

2 Uit: De katholieke kerken in Nederland, door: Jan
Kalf, blz. 422.
3 BHIC, toegang 17, provinciaal bestuur NoordBrabant van 1814 tot 1920, invoeringsnummer 11907.
In welke andere jaren beide heren lid zijn geweest van
de provinciale staten van Noord-Brabant is verder in
dit kader niet onderzocht.
4 Lidwien Schiphorst schrijft in haar proefschrift:
"Maar met de pastoor van Veghel, Joannes van Miert,
die met Cuypers schoolbanken had gedeeld, keerde
het tij." In voetnoot 270 verwijst zij: In dit archief een
ongedateerde brief van pastoor van Miert aan
Cuypers (ca. 1860) waaruit de gezamenlijke schooltijd
op te maken was." Deze brief heb ik in het parochieel
archief niet kunnen vinden. Ik heb dit gegeven willen
checken omdat ik twijfels heb bij die conclusie van
wege het leeftijdsverschil van 26 jaar tussen deken
Van Miert en PC.

3 Uit: Parochieel Archief van de Lambertuskerk te
Veghel.
6 Dit in tegenstelling tot dat wat Lidwien Schiphorst
in haar proefschrift schrijft op blz. 217: Na afloop van de
bouwperiode vestigde hij zich blijvend in Veghel en zette
een firma op in natuursteen.
7 Antoine Comelius Bolsius (1839-1874), bouwkundi
ge te 's-Hertogenbosch. Ook zijn broer J. (Jan) J. H.
Bolsius was bouwkundige te 's-Hertogenbosch. Beide
heren waren neven van PC en hadden met hem te
Antwerpen gestudeerd.

8 Een ingenieur die liever in staal construeerde dan in
hout.
9 In het artikel, "Familierelaties van de architect Petrus
Josephus Hubertus Cuypers," schrijft Dhr. P. H. Aarts
dat niets er op wijst, al heeft Cuypers' latere vriend en
beschermheer Victor de Stuers dat wel eens zo
voorgesteld, dat PC bij dergelijke ondernemingen in
ernstige botsing zou zijn gekomen met de water
staatsingenieurs. Toch blijkt uit verschillende brieven
dat dit wel degelijk het geval was.
10 De kathedrale kerk van St. Barbara te Breda, gestart
in 1866. De zoon van PC, Joseph Theodorus Joannes
Cuypers (1861-1949), schrijft ter gelegenheid van PC's
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negentigste verjaardag in "het werk van Dr. P. J. H.
Cuypers (1827-1821)" "Het is een stout stuk werk met
een minimum aan materiaal (dus ook geringe kosten)
uitgevoerd. Zouden bouwwerken van dit type niet
uiterst leerzame elementen kunnen leveren om door
onze jeugdigen bouwkundige ingenieurs te worden
bestudeerd vanuit een statisch oogpunt ? De verschil
lende onderdelen naar de natuur opgenomen, aan
een nader onderzoek onderworpen met behulp van
grafische statica zouden voor de praktijk en voor de
theorie wellicht aanvullende resultaten kunnen
geven. Wij Nederlanders zijn nu in het bezit van een
groot aantal uitmuntende gewelven, zuiver van
uitvoering, licht van constructie, die door hunne bluf
zelfs spotten met de theoretische druklijnen als ze
slechts als bogen onder druk zouden worden
opgevat." In 1969 is de kathedraal afgebroken.
H PC en Joseph Alberdingk Thijm onderhielden ste
vige banden met "de Engelse Vlaming William Henry
James Weale (1832-1917), een tot het katholicisme
bekeerde Brit die zich in 1855 in Brugge had geves
tigd en zich ontwikkelde tot een vurig pleitbezorger
van de neogotiek Thijm ontmoette hem voor het eerst
in Gent, in september 1858, op een kunstcongres.
Weale schreef daarna regelmatig artikelen in het blad
van Alberdingk Thijm de "Dietsche Warande". Zie
blz. 275 in het boek "Vader Thijm". Hij stelde als onbe
vooroordeelde buitenlandse getuige zonder schroom
het Belgische vandalisme aan de kaak. Hij is degene
waarvan vrij algemeen wordt aangenomen, dat hij de
eerste is die opkomt voor het monument als his
torisch document, en pleit voor het behoud van de
bestaande authentieke materialen. Het is misschien
toeval dat uitgerekend hij vanaf 1890 Keeper of the
Art Library van het South Kensington Museum werd,
waar het oksaal van de St. Jan in 's-Hertogenbosch
terecht is gekomen. Als expliciet voorbeeld van het
vandalisme in de kunst. Uit: J. A. Alberdingk Thijm
(1820-1889), erflater van de negentiende eeuw. Portret
Weale, blz. 190.

12 François Charles Stoltzenberg (1805-1875).
13 Michiel Hubert Kömer (1823-....), steenhouwer, in
dienst van PC van 1853 tot 1874. Hij werkte reeds te
Rolduc en dus ook voor de kerk van Veghel, zoals uit
deze brief blijkt.
14 Victor Ferdinant Auguste Henri de Kuijper (18221911), burgemeester van Veghel van 1858 tot 1906.
13 PC zal in 1872 het moederhuis der zusters
Franciscanessen fors uitbreiden met twee vleugels en
er een geheel nieuwe architectuur aan geven.
1^ Dat enzovoort zal duiden op de aanwezigheid van
verdere familieleden van de familie Alberdingk Thijm
onder wie natuurlijk Mina, de vrouw van Joseph en
andere. F. staat voor de man van Dora, Lodewijk
(Louis) Juliën Fuchs (1814-1873), gepensioneerd lui
tenant der Marine.

