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Redactioneel
— Hugo Landheer

Eerst de belangrijke zaken: het Jaarboek 2008 is 
woensdag 11 juni officieel gepresenteerd in het 
Muiderslot. Met dank aan de directie van het 
Muiderslot die zo vriendelijk was de locatie om 
niet ter beschikking te stellen! Binnenkort 
zullen diegenen van u die volgens onze pen
ningmeester geheel aan hun financiële ver
plichtingen jegens het genootschap hebben 
voldaan, het nieuwe jaarboek ontvangen. Het 
boek is, als gebruikelijk, via onze website te 
bestellen.
Omdat we niet alle leden konden uitnodigen, 
hadden we een programma opgezet om onze 
banden met de politiek te versterken. Het was 
de bedoeling het nieuwe jaarboek aan te bieden 
aan mevrouw I. Aasted Madsen - van Stiphout, 
plaatsvervangend lid van de fractie van het 
CDA in der Tweede Kamer en in die functie 
belast met Monumentenzorg. Helaas. Twee 
dagen voor de presentatie kregen we een mail- 
tje dat de Tweede Kamer op woensdag 11 juni 
met minister Plasterk van gedachten zou wisse
len over de wijziging van de ministeriële 
adviesplicht. Jammer. Het feestje werd echter 
geenszins bedorven. Yvonne Molenaar, conser
vator van het Rijksmuseum Muiderslot, gaf een 
mooie presentatie over de recente verbouwing

en ons erelid Wies van Leeuwen was zo vrien
delijk het eerste nummer in ontvangst te 
nemen. De contacten met de politiek zullen we 
op andere manieren aanhalen.
Verder hebben wij de droeve plicht u te melden 
dat Kees Fens is overleden. In de documentaire 
die Hans Keiler over hem maakte, vertelde hij: 
'Ik hoor eigenlijk niet graag ergens bij.' Toch 
was hij jarenlang lid van het Cuypersge
nootschap en speelde onder andere een rol bij 
de acties die wij voerden voor het behoud van 
de OLV van Altijddurende Bijstand in 
Amsterdam, beter bekend als de Chasséstraat- 
kerk. We hopen zijn nagedachtenis te kunnen 
eren. Ook de Pius X in Amsterdam West is niet 
meer onder ons. Deze kerk werd het slachtoffer 
van een mix van bestuurlijke onvolkomen
heden en een plaatselijke woningbouwvereni
ging die plannen heeft met de plek.
Onze aanvraag voor monumentenstatus van 
het pand aan de Vrieseweg 80 in Dordrecht 
werd afgewezen door de minister nadat de 
Raad voor Cultuur geen positief advies gaf. Het 
bestuur heeft na rijp beraad besloten onze 
inspanningen in deze zaak niet voort te zetten, 
gezien de kosten en de tijd die daarmee tot nu 
toe waren gemoeid. We hebben besloten dat we 
onze tijd beter kunnen besteden aan andere 
projecten. Overigens staat het pand nog steeds. 
Het is - weer - gekraakt. En ook ditmaal dreigt 
de eigenaar de krakers met een schadeclaim. 
Verder in dit nummer artikelen over het 
Berlijnse vliegveld Tempelhof, dat onlangs het 
onderwerp was van een referendum en het 
eerste deel van een artikel van Syble de Blauw 
over de kerk van de HH. Agatha en Barbara in 
Oudenbosch die wij bezochten tijdens de voor- 
jaarsexcursie. Cuypers had een bijzondere band 
met die kerk, zoals op zaterdag 23 april al werd 
gemeld. De Blauw legt in een artikel, waarvan 
het tweede deel in het volgende nummer zal 
verschijnen, uit waarom dat zo was.
Rest mij u mede te delen dat de kleur van het 
omslag van de jaargang 2008 lichtblauw zal 
blijven. Volgend jaar kiezen we een andere 
kleur.
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Secretarieel jaarverslag 
Cuypersgenootschap 2007

Het jaar 2007 is voor het Cuypersgenootschap 
een zeer bewogen jaar geweest waarbij hoogte
en dieptepunten, heugelijke en droevige feiten 
elkaar in een rap tempo hebben afgewisseld. 

Rijksbeleid
De invloed van het moratorium van oud- 
staatssecretaris Medy van der Laan is in 2007 
nog steeds goed merkbaar. Het moratorium 
houdt in dat een rijksmonumentenaanvraag 
van objecten vóór 1940 door belanghebbenden 
zoals het Cuypersgenootschap niet tot aanwij
zing zal leiden. Per 1 juli 2007 is het moratori
um door minister Plasterk zelfs verlengd tot 1 
januari 2009. Wel heeft de minister 
aangekondigd dat 100 hoogtepunten uit de 
wederopbouwperiode 1940-1958 zullen wor
den voorgedragen voor plaatsing op de 
rijksmonumentenlijst. Het bestuur is verheugd 
over de toekomstige aanwijzing, maar is wel 
van mening dat deze 100 objecten een begin is 
voor verdere uitbreiding van de lijst. De 
bijeenkomst op 15 oktober 2007 in Amersfoort 
waarbij de nieuwe rijksmonumenten bekend 
werden gemaakt is door de secretaris bijge
woond.

Eind 2007 heeft minister Plasterk het plan voor 
de Modernisering van de Monumentenzorg 
(MoMo) bekend gemaakt. Met name de niet- 
beschermde omgeving waarin het monument 
zich bevindt zal aan de orde komen. Verder zal 
de modernisering uitmonden tot een nieuwe 
monumentenwet en aanwijzingsbeleid. Het 
bestuur zal dit proces nauwkeurig in de gaten 
houden en indien nodig in het proces mee
denken. Wel heeft de minister aangekondigd 
dat belanghebbende organisaties zoals het 
Cuypersgenootschap per 1 januari 2009 niet 
meer ontvankelijk zijn om objecten van vóór 
1940 voor te dragen voor plaatsing op de 
rijksmonumentenlijst (de zgn. artikel 3-aanvra- 
gen).

Cuypersjaar
Op 16 mei 2007 is het 180 jaar geleden dat 
Pierre Cuypers werd geboren. Op dezelfde

datum werd het Cuypersjaar officieel in 
Roermond gestart. Dit gehele jaar staat in het 
teken van activiteiten rondom de persoon 
Cuypers. Door het Cuypersgenootschap werd 
de website www.cuypersjaar.nl gelanceerd dat 
massaal is bezocht en een groot succes is 
geweest. Hulde aan de webmaster Peter 
Fontijn.

In 2007 werden maar liefst drie overzichts
werken van Cuypers gepubliceerd. In opdracht 
van het Cuypersgenootschap heeft onze oud- 
voorzitter en erelid Wies van Leeuwen een 
prachtig helder beschreven en geïllustreerd 
boekwerk over het leven en werk van Cuypers 
gemaakt. We zijn hem hiervoor erkentelijk. Op 
zondag 16 september 2007 werden de eerste 
exemplaren van het boek tijdens een drukbe
zochte bijeenkomst in de Roermondse 
Münsterkerk uitgereikt aan voorzitter Vladimir 
Stissi, de Limburgse gedeputeerde en het 
gemeentebestuur van Roermond. Gelijkertijd 
werd ook een minder omvangrijke publicatie 
over het leven en werk van Cuypers door Heen 
Montijn, in opdracht van het stedelijk museum 
Roermond gepresenteerd. Na de presentatie 
van beide boekwerken in de Münsterkerk werd 
de tentoonstelling Cuypers in Roermond 
feestelijk geopend in het stedelijk museum, het 
vroegere woonhuis-kantoor-werkplaats van 
Cuypers.

Een week later in het weekend van 22 en 23 
september 2007 werd in het NAI Rotterdam en 
Maastricht de eerste grote overzichtstentoon
stelling van het werk van Cuypers geopend. In 
het NAI bevindt zich het omvangrijke archief 
van Cuypers dat nu geordend is en een klein 
deel daarvan werd tentoongesteld. Bij de ten
toonstelling verscheen een lijvig oeuvre-catalo- 
gus. De openingen in Rotterdam en Maastricht 
werden door delegaties van het bestuur 
bezocht. De lacune in de literatuur over het 
leven en werk van Cuypers is in 2007 ruim
schoots goed gemaakt.

Overlijden Piefer Singelenberg en 
Arjen Looijenga
Naast de heugelijke gebeurtenissen tijdens het 
Cuypersjaar, werden we in 2007 geconfronteerd 
met het overlijden van twee prominente leden

van ons genootschap.
Op 20 februari 2007 overleed ons erelid Pieter 
Singelenberg en tijdens onze bestuursvergader
ing op 24 juli werden we overvallen met de 
mededeling dat Arjen Looijenga, voorzitter 
werkgroep Amsterdam, de nacht daarvoor 
volkomen onverwacht in het harnas is 
overleden. We hebben hen uitgebreid herdacht 
en nog steeds wordt hun aanwezigheid gemist.

Bestuurssamenstelling 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 
mei 2007 zijn formeel afgetreden de bestuursle
den Jean Gardeniers, Magda Looij, Gustaaf 
Boissevain en secretaris René Vossebeld. Tot 
nieuwe secretaris werd bestuurslid Leo 
Dubbelaar benoemd. Tijdens de extra ledenver
gadering op 3 november 2007 is Marcel Richter 
benoemd tot bestuurslid.

In 2007 is het bestuur van 9 leden geslonken 
naar 6 leden. Het bestuurslidmaatschap wordt 
door de leden gecombineerd met hun 
dagelijkse werkzaamheden wat soms niet een
voudig is en veel tijd vraagt. We hopen dat u 
daarvoor begrip toont en dat sommige zaken 
noodgedwongen niet vlekkeloos gaan zoals het 
eigenlijk zal moeten gebeuren. Uitbreiding van 
het bestuur of hulp aan activiteiten door leden 
wordt zeer op prijs gesteld.

Op zondag 21 oktober 2007 werd onze pen
ningmeester Jan Dekkers benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje-Nassau mede dankzij het 
bestuurswerk voor het Cuypersgenootschap. 
Bij de uitreiking van de versierselen moest de 
ochtendmis in de parochiekerk van Druten 
onderbroken worden en twee bestuursleden 
vroeg opstaan om de reis naar Druten te 
ondernemen.

Huisvesting secretariaat 
Door het vertrek van secretaris René Vossebeld 
is het secretariaat van het Cuypersgenootschap 
van Arnhem verhuisd naar het huisadres van 
de nieuwe secretaris in Boskoop. Het postadres 
(postbus 575, 6800 AN Arnhem) blijft ondanks 
de hoge kosten gehandhaafd om verwarring in 
de adressering te voorkomen. Statutair is het 
Cuypersgenootschap nog steeds gevestigd in 
Ohé en Laak.

Excursies en lezingen 
De voorjaarsexcursie werd op 26 mei 2007 
gehouden op de Veluwe en stond in het teken 
van het afscheid van mijn voorganger René 
Vossebeld. Bezocht werd het vm. Zendstation 
Radio Kootwijk en een aantal opstallen van het 
vm. Duitse vliegveld Deelen dat op een aantal 
onderdelen na door bemoeienis van René op 
rijksniveau is beschermd. Op Deelen werd de 
ledenvergadering gehouden en afscheid 
genomen van onze militaire erfgoeddeskundi- 
gen Gustaaf Boissevain en René Vossebeld. We 
hopen nog lang gebruik te maken van hun ken
nis en diensten voor de bescherming van het 
militaire erfgoed.

De najaarsexcursie werd op 3 november 2007 
gehouden en stond in het teken van het 
Cuypersjaar. We bezochten de stad Roermond 
en werden door erelid Wies van Leeuwen op 
zijn eigen enthousiaste wijze rondgeleid langs 
de werken waarbij Cuypers bemoeienis mee 
heeft gehad. Vervolgens na de lunch werden er 
door onze ereleden Wies en Bemadette van 
Hellenberg Hubar lezingen gegeven over het 
leven en werk van Cuypers. Daarnaast werd 
ook uitleg gegeven over de Cuyperscode dat in 
het Cuypersjaar werd gelanceerd en waarvan 
velen moeite mee hadden om deze te kraken. 
Na de lezingen werd er een korte extra leden
vergadering ingelast. Vervolgens werd er een 
bezoek gebracht aan het oude woonhuis van 
Cuypers (museum) voor de tentoonstelling 
over Cuypers. Na afloop hebben we geborreld, 
onze gasten in de bloemen en Cuyperswijn 
gezet en afscheid genomen van Magda Looij 
die door verhuizing naar Frankrijk het be
stuurslidmaatschap niet meer kon combineren. 
's-Avonds werd de excursie afgesloten door een 
gezellig Cuypersdiner.

Op 28 en 29 september 2007 werd er een inter
nationaal congres in Maastricht gehouden over 
de kerkenbouw vanaf 1945 in het stroomgebied 
van Maas en Rijn in Nederland, Duitsland en 
België. Het congres werd georganiseerd door 
het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap, KADOC-K.U.Leuven, Cuypers
genootschap en Regionaal Historisch Centrum 
Limburg. Het congres werd goed bezocht en 
was een succes, mede dankzij de inbreng van

http://www.cuypersjaar.nl
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diverse sprekers. Van het congres komt nog een 
naslagwerk uit.

In het kader van het Cuypersjaar werd op 23 
november 2007 een Cuypers Symposium 
gehouden in het vm. Seminarie Bovendonk, 
ontworpen door P.J.H. en Joseph Cuypers dat 
thans als conferentiecentrum dienst doet. 
Sprekers waren o.m. onze ereleden Wies van 
Leeuwen en Bemadette van Hellenberg Hubar. 
Het symposium werd georganiseerd door 
Bovendonk, Cuypersgenootschap en NAI. 

Publicaties
Hoogtepunt is uiteraard de presentatie van het 
boek over het leven en werk van P.J.H. Cuypers 
door ons erelid Wies van Leeuwen. Het 
Cuypersgenootschap heeft hem hiervoor 
opdracht gegeven en gezorgd dat deze uitgave 
in het Cuypersjaar kon worden gepubliceerd. 
Zie verder onder het kopje Cuypersjaar.

Sinds lange tijd is het gelukt om weer vier 
Cuypersbulletins uit te brengen, mede dankzij 
de inzet van Hugo Landheer en Joke de Wolf. 
De bulletins zijn ook integraal geplaatst op de 
website. Ook dit jaar proberen we weer vier 
bulletins te maken.

Dit kan helaas nog niet worden gezegd over 
het jaarboek dat is gewijd aan het Muiderslot. 
De voorgenomen uitgave van het werk in 2007 
kon helaas dus niet plaatsvinden. In april 2008 
zal het jaarboek verschijnen.

Ook de reeds aangekondigde en langver
wachte uitgave van de door ondergetekende 
vervaardigde DVD over de Rooms Katholieke 
kerkbouw in Nederland kon in 2007 nog niet 
plaatsvinden.

Financiën
Voor het financieel jaarverslag wordt verwezen 
naar het verslag en uitleg van de penning
meester.

Acties
Voor het verloop en ontwikkeling van de acties 
in 2007 verwijs ik u naar de website. Op aan
vraag kan het overzicht in papiervorm verzon- 

i den worden.
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Nieuwe acties zijn gestart in:
- Dordrecht, pand Vrieseweg 80; een actie die 
een aparte plaats inneemt in het bijna 25-jarig 
bestaan van het Cuypersgenootschap. Hier 
heeft de rechter op verzoek van de boze eige
naar beslag laten leggen op de huizen van de 
bestuursleden. U bent hierover al in het 
Cuypersbulletin en het financiële verslag uitge
breid over ingelicht.
- In Amsterdam voor de blokken sociale wo
ningbouw Mamixstraat 200-220; Flatwoningen 
Van Gooi in Buikslotermeerpolder; Sint 
Josephkerk van prof. Holt; Pius-X-kerk van Jan 
van der Laan in Slotervaart; Geref. kerk De 
Opgang in Osdorp; interieur P.C. Hooftstraat 
12; verbouw Stedelijk Museum
- Haarlem, LTS, Berlagelaan
- Heemstede, Geref. Pinksterkerk en bollen
schuur, Manpadslaan 12; de eerste is 
opgenomen in de lijst van 100 te beschermen 
wederopbouwpanden van min. Plasterk en het 
tweede is aangewezen als gem. monument
- Rijnsburg, historisch ensemble aan Koestraat
- Valkenburg ZH, bollenschuur Hoofdstraat 9a
- Rotterdam, Tuindorp Vreewijk
- Amersfoort, behoud Elleboogkerk die op 22 
oktober 2007 is afgebrand
- Sint Maartensdijk op Tholen, Muurschil
deringen Peter Alma in LTS
- Oosterhout, RK-kerk H. Huisgezin van 
Nazareth van Jan van der Laan; een monu
mentenaanvraag leidt tot plotselinge sloop van 
de kerk op 24 maart 2007
- Tilburg, behoud toren OLV. van Lourdeskerk 
nadat de kerk op 15 maart 2007 door brand is 
verwoest
- Tilburg, verbouwing interieur Goirkekerk
- Dongen, Sint Josephkerk; bezwaar tegen sloop 
van de neogotische kerk van Van Groenendael
- Dongen, Sint Laurentiuskerk van Jos. Cuy
pers, aantasting tegelvloer door aanbrengen 
vloerverwarming
- Kaatsheuvel, Sint Jozefkerk van C.H. de 
Bever; bezwaar tegen afwijzing als rijksmonu
ment
- Beek (L), distilleerderij Hennekens; bezwaar 
tegen afwijzing als rijksmonument
- Arnhem. Maycretewoningen stadsdeel Alte- 
veer
- Vorden-Kranenburg, aantasting zicht op 
Antoniuskerk van Cuypers door bebouwing in 
landelijk gebied

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

In 2007 zijn de volgende acties beëindigd:
- Amsterdam, Immanuelkerk, Kerkstraat 342 
(geplaatst op gem. monumentenlijst)
- Amsterdam, Broederhuis uit 1930 van K.P. 
Tholens, Postjesweg (sloop)
- Amsterdam-Osdorp, Kerk De Opgang, (sloop)
- Amsterdam, Sandbergvleugel Stedelijk Mu
seum (sloop)
- Amsterdam, Raad van Arbeid, Rhijnspoor- 
plein (blijft behouden)
- Amsterdam, Wibauthuis (sloop oostvleugel)
- Amsterdam, opstallen Oostergasfabriek 
(sloop)
- Alkmaar, Don Boscokerk (sloop)
- Zandvoort, 't Oude Posthuis (ged. behoud)

Santpoort-Zuid, wederopbouwwoning 
Philipspark (verminkt door verbouw)
- Heemstede, Bollenschuur Manpadslaan 12 
(geplaatst op gem. monumentenlijst)
- Rijnsburg, panden Koestraat (ensemble blijft
behouden)_____________________________

Post van de penningmeester
- Jan Dekkers, penningmeester

Sommigen van u hebben wellicht de laatste 
weken post van mij gehad. Ik vroeg u uw con
tributie te betalen over een van de afgelopen 
jaren omdat was geconstateerd dat u (nog) niet 
had betaald.
De aanleiding voor mijn brieven was een 
recent onderzoek van de kascommissie. Deze 
commissie wordt ieder jaar door de Algemene 
Ledenvergadering benoemd om de boeken van 
de penningmeester te controleren. De leden 
maken een rapport van hun bevindingen voor 
de ALV. Nadat de leden van de kascommissie 
hebben vastgesteld dat er geen onregel
matigheden zijn geconstateerd in het financiële 
beleid dat door het bestuur is gevoerd, kan de 
ALV besluiten het bestuur decharge te ver
lenen voor het gevoerde beleid en kunnen de 
boeken van een bepaald jaar worden gesloten.

Tijdens het onderzoek dit voorjaar viel het de 
commissie op dat er nogal wat leden waren 
met een achterstand in de betaling van hun 
contributie. Uit het jaarverslag van de penning
meester over 2007 kunt u opmaken dat het CG 
nogal wat leden heeft die hun contributie niet 
voldeden. Daarom werd op de ALV van 12 
april 2008 besloten aandacht te besteden aan de
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- Leiden, Meisjesschool/LTC met gymzaal, 
Breestraat 66 (rijksaanvraag afgewezen; school 
blijft op gem. monumentenlijst); gymzaal ge
sloopt
- Leiden, Aalmarktschool (sloop; oude gevel 
wordt gereconstrueerd)
- Hoogerheide, Raadhuis (sloop)
- Sint Maartensdijk op Tholen, LTS (muurschil
deringen blijven behouden; school is gesloopt)
- Oosterhout, RK-kerk H. Huisgezin van Naza
reth (sloop)
- Ravenstein, Klooster Nazareth (geplaatst op 
gem. monumentenlijst)
- Shens, Locomotiefloods (rijksaanvraag afge
wezen)
- Groningen, Tuindorp Het Blauwe Dorp (blijft 
behouden)

Boskoop, 30 maart 2007 
Leo Dubbelaar, secretaris

invordering van de achterstallige contribu- 
tiegelden.

Nu ligt de ooraak voor die achterstand van 
betaling lang niet altijd bij de leden. In som
mige gevallen ligt de schuld zelfs bij het 
genootschap omdat contributienota's niet of 
niet op tijd werden verstuurd en de bin
nenkomende betalingen niet juist konden wor
den geadministreerd. Hoe dan ook, ik was ge
dwongen sommigen van u te verzoeken de 
contributie over een bepaald jaar alsnog te vol
doen. Ik heb u gevraagd bij de betaling het be
treffende contributiejaar en vooral uw lidnum- 
mer te vermelden zodat de binnenkomende 
bedragen op die manier sneller kunnen worden 
geregistreerd.

Inmiddels kan ik melden dat er naar aanleiding 
van de recent verzonden brieven flink wat 
achterstallige contributiebetalingen zijn bin
nengekomen. Wij doen ons best om de ledenad
ministratie te verbeteren en de contributieno
ta's op tijd de deur uit te doen. Aan u het ver
zoek om op tijd te betalen. U kunt er zeker van 
zijn dat uw geld goed wordt besteed.
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Financieel jaaroverzicht 2007 
Exploitatierekening

Balans

Opbrengsten Begroting 2007 Werkelijk 2007 Begroting 2008

Contributie 2005 € 4756 € 2595

Contributie 2006 € 5700 € 3025

Contributie 2007 € 10625 € 7563 € 750

Contributie 2008 € 25 € 8750

Giften € 500 € 795 € 725

Verkoop Cuypersbiografie € 0 € 303 € 80

Bijdragen excursies € 2000 € 2360 € 2250

Bijdragen symposia € 1500 € 0 € 1500

Restitutie Griffierechten € 250 € 0 € 310

Vergoedingen € 100 € 285 € 30

Rente € 170 € 154 € 160

Overig € 20 € 42

Totaal € 25601 € 17124 € 14597

Activa 31-12- 06 31-12-07

Tegoed girorekening € 5492 € 591

Tegoed kapitaalrekening € 17006 € 22161

Waarde Postbank Hoog Div. 
Aandelenfonds

€ 17091 € 15630

Vorderingen op korte termijn

- Radboudstichting € 369 € 500

- Sormani Fonds € 2000
- Prins Bernhard

Cultuurfonds
€ 4262 € 4262

- Waanders € 303

Totaal € 44248 € 45449

—
Kosten Begroting 2007 Werkelijk 2007 Begroting 2008

Cuypersbulletin en convocaten € 3500 € 2979 € 2230

Reserveringen tbv jaarboeken € 10000 € 0 € 3500

Website € 1500 € 546 € 800

PR € 1500 €50 € 300

Excursies € 2000 € 2408 € 2225

Symposia € 2000 € 894 € 1500

Juridische kosten € 1000 € 3978 € 1000

Reiskosten € 1300 € 785 € 800

Verblijfskosten € 300 € 638 € 420

Telefoon € 400 € 120 € 320

Porti € 500 € 913 € 390

Secretariaatskosten € 1000 € 749 € 400

Contributies en bijdragen € 150 € 107 € 125

Kosten betalingsverkeer € 150 € 185 € 113

Overige kosten en onvoorzien € 400 € 1398 € 474

Waardevermindering beleggingen € 0 € 1460 € 0

Saldo -€ 99 -€ 89 € 0

Totaal € 25601 € 17124 € 14597

Passiva 31-12-06 31-12-07

Eigen vermogen € 9618 € 9529

PBF Prijs vrij besteedbaar 
deel

€ 6656 € 6656

PBF Prijs onbenut projecten
deel

€ 599 € 599

PBF Prijs deel voor Jaarboek € 6353 € 6353

Reserve Jaarboek € 14023 € 13605

Reserve Cuypersbiografie € 5000 € 8062

Reserve Cuypersjaar € 2000 € 56

Schulden op korte termijn € 0 € 589

Totaal € 44248 € 45449

internationaal congres over de Wederop- 
bouwkerken in het gebied van Rijn en Maas.
In het kader van het Cuypersjaar hebben we de 
zeer succesvolle website www.cuypersjaar.nl 
gelanceerd. In september verscheen de monu
mentale Cuypers biografie van onze oud- 
voorzitter Wies van Leeuwen. Dit boek - en de 
overige publicaties in het kader van het 
Cuypersjaar - konden we u met korting aan
bieden. Voorts hebben we in samenwerking 
met het Congrescentrum Bovendonk een zeer 
succesvol Cuypers-symposium georganiseerd. 

Opbrengsten
De alsmaar voortslepende contributieachter- 
stand vormt een aandachtspunt. Over de jaren 
2005-2007 heeft het Cuypersgenootschap 
€ 7899 minder aan contributie ontvangen dan 
begroot. Mede op advies van de kascommissie 
hebben we inmiddels de betreffende leden 
aangeschreven, met het dringende verzoek aan 
hun verplichtingen te voldoen. Het aanschrrj- 
vingsbeleid werpt inmiddels zijn eerste vrucht
en af..

Kosten
De overschrijding van de posten Juridische 
Kosten (-/- € 2978) en Onvoorzien (-/-€ 988) 
zijn te wijten aan eenmalige, bijzondere 
omstandigheden.
Delend in de gevolgen van het neergaande 
beursklimaat hebben we, na een aantal vette 
jaren, in 2007 op de beleggingen € 1460 ver
loren.

De exploitatierekening 2007 sluit met een ver
lies van € 89.

Toelichting

1. Exploitatierekening 
Algemeen
In 2007 verschenen vier Cuypersbulletins en 
waren er twee excursies. Samen met het 
Limburgs Geschiedkundig- en Oudheidkundig 
Genootschap, Het Limburgs Historisch 
Centrum en het KDOC organiseerden wij een

2. Balans
De vorderingen op korte termijn hebben 
betrekking op de Cuypers-biografie en de Ker
ken DVD. De reserves en voorzieningen zijn 
naar verwachting voldoende om de komende 
bestedingen af te dekken.

Een uitgebreider verslag is op aanvraag ver
krijgbaar.

http://www.cuypersjaar.nl
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Cuypersgenootschap

Aan de Algemene Ledenvergadering van het Cuypersgenootschap.

Op zaterdag 29 maart 2008 is de boekhouding van de penningmeester 
gecontroleerd. Daarbij zijn de tegoeden per 31 12 2007 van de verschillende 
rekeningen, opgevoerd bij de activa in de balans, met bankafschriften 
aangetoond. Steekproefsgewijs zijn baten en lasten gecontroleerd op 
rechtmatigheid en in orde bevonden.

De kascommissie heeft waardering voor de overzichtelijke wijze waarop de 
boekhouding is ingericht. Het overzicht van de betaalde en niet betaalde 
contributies over de afgelopen jaren is daar een goed voorbeeld van.

De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen 
voor het gevoerde financiële beleid.

Breda, 12 april 2008

♦

Zaterdag 25 oktober: najaarsexcursie

Misschien wilt u alvast in uw agenda noteren dat we op 
25 oktober naar Rotterdam gaan.

Op het programma staan (onder voorbehoud) bezoeken aan 
tuindorp Vreewijk, de wederopbouwwijk Pendrecht, de 
museum woning in Vijfhoek, wellicht een korte rondrit 

door Heiplaat

In het volgende nummer zullen wij een definitief 
programma publiceren.

Cuypers' wroeging: Rome en
Oudenbosch
— Syble de Blauw

P.J.H. Cuypers tussen Roomse en 
Romeinse architectuur

Deze tekst is gebaseerd op een bijdrage die ver
scheen in de bundel Aux quatre Vents in 2002. 
De versie die verschijnt in dit bulletin in 
aangepaste vorm, werd uitgesproken op de 
kunsthistorische dag van de Vereniging voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis die op 8 decem
ber 2007 werd gehouden in Rotterdam. 

Opmerking vooraf
Het bestuur van de VNK heeft mij gevraagd 
om vandaag een bijdrage te leveren aan het 
programma in het kader van de collectieve 
Cuypersverering, die momenteel zelfs de meest 
sceptische Nederlandse kunsthistorici niet 
ongemoeid gelaten heeft. Ik denk overigens dat 
deze vereringshype geheel gerechtvaardigd is 
en heb dan ook graag ingestemd met het ver
zoek, op voorwaarde dat ik een verhaal zou 
mogen hernemen, dat in grote lijnen al gepu
bliceerd is in de feestbundel voor Bert Meijer, 
Aux quatre vents uit 2002. Dat geeft mij wel de 
mogelijkheid te profiteren van de enorme 
wetenschappelijke verdiepingsslag die inmid
dels heeft plaatsgevonden dankzij de tentoon
stellingen in dit huis en elders, de bijbehorende 
publicaties en de omvangrijke biografie door 
Wies van Leeuwen. Daardoor is de figuur PJH 
Cuypers in 2007 meer dan ooit tevoren weten
schappelijk toetsbaar geworden. Daar komt bij 
dat Lidwien Schiphorst, in 2004 in Nijmegen 
gepromoveerd op een studie naar de beginjaren 
van het atelier Cuypers & Stoltzenberg, 
momenteel bezig is met een nadere reconstruc
tie van Cuypers' Italië -reis in 1863 en de voor
lopige resultaten daarvan aan mij heeft 
voorgelegd. Ik kan daarom vandaag een oud 
verhaal tegen een nieuwe achtergrond houden 
en heb daarom enige hoop U niet te vervelen. 
Het gaat bovendien om een thema, dat van de 
artistieke relaties tussen Nederland en Italië, 
dat traditioneel een be-langrijke plaats in het 
werk en de interesse van Nederlandse kunst

historici inneemt. Dat wij van Cuypers nu juist 
niet een prominente rol in dat artistieke 
uitwisselingsverkeer verwachten, is reden te 
meer om nog eens de aandacht op een 
curieuze episode in zijn leven te richten.

In 1863 vond een prijsvraag onder architecten 
plaats die moest leiden tot de bouw tot een 
nationaal museum voor Nederlandse kunst in 
Amsterdam. De jury loofde in 1864 voor twee 
ontwerpen een premie uit: de eerste prijs ging 
naar het bovenste, de tweede naar het onderste 
ontwerp. Het bovenste bouwwerk, ontworpen 
door Ludwig en Emil Lange uit München, had 
in de 19de eeuw ook in Rome, of in willekeurig 
welke Europese hoofdstad gebouwd kunnen 
worden. En dat was nu juist de kritiek die de 
jury op haar eerste keuze kreeg te horen. Wat 
moesten deze Romeinse en Griekse vormen bij 
een museum dat bestemd zou worden om de 
hoogtepunten van de Nederlandse kunst te 
tonen? Toen de ontwerpen in april 1864 geëx
poseerd werden, waarschuwde de Amsterdam- 
sche Courant dan ook "dat onze goede stad 
Amsterdam van nieuwe begiftingen met 
Grieksche tempelfronten en Romeinsche pan
theons bewaard zal blijven".

Het andere ontwerp leek qua stijl en materiaal 
veel eerder tegemoet te komen aan de wens 
van een gebouw dat aansloot bij inheemse tra
dities, geschikt om de nationale kunst tot huis 
te dienen. Toch werd ook hierop kritiek ge
hoord: spitsboogvensters, steunberen, pinakels 
en beeldennissen gaven het gebouw volgens 
velen eerder een kerkelijk dan een museaal 
karakter. Was het eerste ontwerp te Romeins, 
het tweede was simpelweg te Rooms om in 
1863 tot de daadwerkelijke bouw van een 
nationaal museum te kunnen leiden. Toch was 
het tweede ontwerp de grootste toekomst 
beschoren, want het was van de hand van 
P.J.H. Cuypers, de man die twaalf jaar later bij 
de tweede prijsvraag de hoofdprijs in de wacht 
sleepte en in 1876 werd benoemd tot de 
bouwmeester van het Rijksmuseum dat thans 
een ingrijpende terug-naar-Cuypers-operatie 
ondergaat.

Zowel in 1863 als in 1876 stond de stijl in het 
brandpunt van de polemiek: de stijl van het
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gebouw was blijkbaar bij uitstek de drager van 
betekenis, van ideologie, inclinatie, ja zelfs van 
geloof. Cuypers zelf stond middenin dat debat, 
dat zich bewoog tussen de polen klassiek en 
middeleeuws, maar in toegespitste zin ook 
tussen heidens en christelijk, of nog specifieker 
tussen Romeins en rooms. In dat verband is het 
opmerkelijk dat Cuypers enkele maanden 
voordat hij zijn eerste ontwerp voor het 
Amsterdamse museumgebouw op papier 
zette, in het voorjaar van 1863, naar Rome reis
de. De vraag is al vaak gesteld wat deze vol
bloed neogoticus had te zoeken in de stad van 
het Colosseum en de St.-Pieter, van Bemini en 
Caravaggio. De nieuwsgierigheid werd nog 
versterkt door de schaarse en mistige me
dedelingen over deze Rome-reis in de oudere 
Cuypers-literatuur.

Het kernpunt van de overlevering is steeds een 
'incident' dat zich zou hebben voorgedaan 
toen de jonge architect in Rome openlijk zijn 
afkeer uitsprak van de kerkelijke architectuur 
die hij in de eeuwige stad om zich heen zag. Hij 
zou zijn onbekookte uitspraken hebben gedaan 
tijdens een soiree bij een kardinaal. Zoon Joseph 
vertelt het verhaal zoals hij dat van zijn vader 
moet hebben gehoord. De kritiek zou zo slecht 
gevallen zijn, dat de vrijpostige gast de vol
gende dag door vrienden werd gewaarschuwd 
dat hij bij herhaling van dergelijke uitlatingen 
onverbiddelijk de kerkelijke staat uit gezet zou 
worden. In de versie van Cuypers junior richtte 
de kritiek zich op de Romeinse barok. Een 
eerdere bron noemt juist recente kunstwerken 
in de omgeving van het Vaticaan als mikpunt 
van Cuypers' dédain. De goedgeïnformeerde 
Gerard Brom meldt in 1933 dat het negatieve 
oordeel uit Roermond bovenal de St. Pieter 
gold. Wat de verschillende versies in ieder 
geval zeggen is dat Cuypers op latere leeftijd - 
toen dit verhaal werd verspreid - behoefte had 
nog eens flink te onderstrepen welk een afkeer 
hij had van de kunst en architectuur die hij in 
Rome had aangetroffen.

Dat hoeft ons helemaal niet te verbazen. 
Neogotici als Cuypers hadden een uiterst nor
matieve en ethisch geladen visie op de kunst
geschiedenis, waarin Rome weinig goeds te 
bieden had. Hijzelf heeft daarover gesproken

I tijdens een voordracht in Utrecht in 1889, voor

het St.-Bemulphusgilde. Hoofddogma was 
voor Cuypers wat hij noemde de "logica in de 
kunst", waarbij kunst allereerst dient te worden 
verstaan als architectuur, waaraan in Cuypers' 
visie alle andere kunsten ondergeschikt zijn. 
Van zijn grote Franse voorbeeld Viollet-le-Duc 
had hij geleerd dat elke vorm die niet door een 
structurele functie wordt aangegeven, moet 
worden verworpen als onlogisch en 
onwaarachtig. Onder dit motto diende hij in 
1863 ook zijn eerste ontwerp voor het 
Rijksmuseum in. Als hij in Utrecht op zijn 
Romeinse kunstervaringen terugkomt, 
gebruikt hij monumenten uit Rome als 
negatieve getuigen vóór zijn these. Ik vat zijn 
betoog samen.
Rome kent niet de gotiek, die bij uitstek de 
drager is van de logica in de kunst. Omdat de 
gotiek was voorbereid door de vroegchris
telijke kunst, zou Rome althans in dit opzicht 
nog inspiratie kunnen bieden. Maar het belang
rijkste vroegchristelijke bouwwerk van Rome, 
de oude St. Pieter, was in de Renaissance wil
lens en wetens afgebroken om plaats te maken 
voor wat de spreker misprijzend noemt "een 
Pantheon hoog in de lucht". Hoe de teloorgang 
van de logica in de kunst van de Renaissance 
zelfs de "ongeëvenaarde schilderwerken" van 
Michelangelo tekort kon doen, was Cuypers 
gebleken in de Sixtijnse kapel. Hij verhaalt drie 
dagen lang in liggende houding te hebben 
doorgebracht om de fresco's te kunnen genie
ten. [Huidige Romeronderzoeker luisteren met 
ongeloof naar de onderzoeksfaciliteiten die 
anderhalve eeuw geleden schijnbaar nog wer
den gegeven in het Vaticaan. Vraag aan Wies 
van Leeuwen: kon Cuypers jokken?] Maar het 
kunstgenot werd in hoge mate bedorven door 
ergernis over de onzinnigheid "deze meester
stukken zoo te plaatsen, dat geen sterveling ze 
kan bewonderen en gelijktijdig de godsdienst
oefeningen in passende houding bijwonen". 
Bovendien merkte Cuypers op dat het 
geschilderde raamwerk van de fresco's, dat 
pilasters, consoles en kroonlijsten suggereert, 
niets te maken heeft met de werkelijke struc
tuur van het gebogen gewelf. Kortom: de chris
telijke kunst van de middeleeuwen kenmerkte 
zich door stellige beginselen, maar de 
Renaissance week daarvan af door willekeurig 
te werk te gaan en daardoor verwarde 
denkbeelden te creëren "onder wier gevolgen

wij nog heden ten dage lijden".
Daarmee was zelfs de appreciatie van hoog 
geëerde architecten en kunstenaars als 
Michelangelo en Palladio problematisch 
geworden. Raphael vormde voor Cuypers een 
scharnierpunt: een genie, dat zich echter gaan
deweg van het christelijke ideaal én van de lo
gica had vervreemd.
Brom memoreert later nog wat details over 
Cuypers' aversie jegens de St.-Pieter. Al bij zijn 
eerste indruk zou hij hebben vastgesteld dat de 
constructie slecht was. Hij gruwde van de 
beelden op de fa;ade. Binnen was hij geschokt 
door de naakte figuren op de pausgraven. 
Cuypers doet hier niets anders dan het dogma 
van de internationale neogotische beweging te 
bevestigen dat de Renaissance een 
betreurenswaardige breuk in de geschiedenis 
van de christelijke kunst was geweest.
Ook de andere in de overlevering genoemde 
reden van Cuypers' artistieke misnoegen tij
dens zijn verblijf in Rome (die ten aanzien van 
de eigentijdse kunst) vormt geen enkele ver
rassing. Slechts weinige buitenlanders waren 
onder de indruk van de architectonische en 
artistieke prestaties van Italië in het midden de 
19de eeuw, en al helemaal niet van de produc
tie in het pauselijke Rome. Oog in oog met de

eigentijdse kerkelijke kunst moet Cuypers zich 
in Rome in de woestijn gewaand hebben. 
Helaas is er geen enkele directe uitlating uit 
zijn mond overgeleverd, maar het grootste 
bouwproject dat tijdens zijn bezoek in gang 
was, zal hem allerminst hebben bekoord. De 
eerbiedwaardige vroegchristelijke S. Paolo her
rees als een koele classicistische tempel, 
waaraan de juist voltooide tegen de absis 
aangeplakte campanile weinig goeds 
toevoegde. In alles overheerste het academi
sche purisme dat vasthield aan de vermeende 
stile romano. Zolang de eigentijdse christelijke 
kunst niet aanknoopte bij de afgebroken 
ontwikkelingslijn van de middeleeuwen, was 
er - in Cuypers'ogen - weinig heil van te 
verwachten.
Slechts enkele experimenten tekenden zich af 
van een meer romantische verwerking van 
middeleeuwse voorbeelden, waaronder de 
restauratie van de Santa Maria sopra Minerva, 
die tijdens Cuypers' bezoek goeddeels 
voltooid was. Op het feest van Maria 
Boodschap, 25 maart, woonde hij hier de tradi
tionele pausmis bij.

Kortom: het summiere officiële verhaal van 
Cuypers' Rome-bezoek, in welke van de vari
anten ook, is een topos, een standaardbeeld van 
een noordelijke neogoticus op bezoek in Rome. 
Hoe origineel Cuypers als architect ook mag 
zijn, hij was het niet in zijn oordelen over de 
kunst van Rome. Zijn grote Engelse voorbeeld 
Augustus Welby Pugin - minstens zo vroom en 
pausgezind als Cuypers - had zestien jaar 
eerder, in 1847, Rome bezocht en zich in gelijke 
termen uitgelaten. Over de St. Pieter: "St. 
Peter's is far more ugly than I expected, and 
vilely constructed: a mass of imposition...". 
Over de contemporaine kerkbouw van Rome: 
"The modem churches here are frightful". En 
uiteraard vond ook Pugin dat naakte figuren in 
een christelijke cultusruimte - als de Sixtijnse 
kapel - niet thuishoorden. Maar ook in het 
bredere kader van de West-Europese architec- 
tuurtheoretische opvattingen van die periode 
kon de St. Pieter niet op veel bewondering 
rekenen. "Saint Peter baiting became quite a 
sport", zoals Nicolaus Pevsner het zo mooi uit
drukte.
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Wat Cuypers dan in Rome te zoeken had, wor
den we uit de clichè's in de oude Cuypers-li- 
teratuur niet gewaar. De suggestie wordt 
gewekt dat het ging om de Bildungsreise van 
een internationaal georiënteerde kunstenaar, 
voor wie Rome hoe dan ook een kunsthis
torisch kruispunt moest zijn. Of om de bede
vaart van een vrome Limburgse katholiek naar 
het centrum van de roomse Christenheid. 
Gelukkig is een deel van de correspondentie 
uit de periode van de reis bewaard in het 
archief, maar het merkwaardige is: het betreft 
alleen de brieven die zijn thuisgebleven vrouw 
Antoinette (Nenny) Alberdingk Thijm vanuit 
Roermond aan haar man richtte op diens 
achtereenvolgende verblijfplaatsen. De brieven 
van Cuypers zelf ontbreken precies vanaf zijn 
eerste pleisterplaats in Italië, Turijn. Niettemin 
laat de tocht zich in grote trekken recon
strueren. Ik hoef hierop slechts kort in te gaan, 
in de hoop op een toekomstige publicatie van 
Lidwien Schiphorst.
Het was de eerste tocht van de goed-bereisde 
Cuypers naar Italië. Hij werd gemaakt in het 
gezelschap van twee bevriende, ontwikkelde 
priesters: Theo Ariëns en Willem Everts, bei
den verbonden aan het college van Rolduc. Uit 
de hele correspondentie blijkt een zekere 
vertrouwdheid met Italië: blijkbaar was hij 
door zijn kunsthistorische vorming en kennis 
goed voorbereid. De reis voerde per trein van 
Parijs naar de Alpen. Na de overtocht van de

Mont Cenis-pas met een 
door 12 muilezels en 2 paar
den getrokken 5-persoons 
slee, ging de route per trein 
via Turijn, Milaan, Genua, 
Livomo, Pisa, Pistoia, 
Florence, Siena, Orvieto en 
Viterbo naar Rome. Daar 
kwam men op 25 maart 1863 
aan. Het reisplan voorzag 
een verblijf van drie weken 
in Rome, waarna nog Napels 
zou worden aangedaan. 
Rome was duidelijk het 
hoofddoel; in de overige 
plaatsen verbleef men door
gaans een dag.
In de brieven van zijn vrouw 
tekent zich het beeld af van

een pelgrimage, die prettig gecombineerd is 
met een zakelijke en culturele agenda. Cuypers 
had een album met tekeningen bij zich dat hij 
zijn gesprekspartners kon laten zien. 
Tegelijkertijd was hij dankzij zijn priesterlijke 
gezelschap iedere dag verzekerd van het bij
wonen van de heilige mis, waarmee zijn vrouw 
hem gelukkig prijst. Uitvoerig moet Cuypers 
zijn vrouw bericht hebben over de plechtighe
den van de Goede Week, die hij meemaakte in 
de St. Pieter.
AAT aan PC 20-3: 'T is alsof ik mijn hart voel 
grooter worden nu ik U mag toespreken in de 
Heilige Stad, zoo nabij onzer aller zoo zeer 
geliefden en geëerbiedigden H. Vader! Wat ik 
verlangd ben van daar iets van U te hooren... 
Wees gelukkig, geniet zonder mate, en dat uw 
hart zich op engelenvleugelen ten hemel ver- 
heffe! Gij neemt ja uwe Nenny mede in die 
vlucht. La tua tutta quanta! Nenny.'

Helaas bevatten Nenny's brieven minder 
reflecties over de kunstzinnige ervaringen van 
haar echtgenoot, behalve zijn bewondering 
voor Fra Angelico, waarschijnlijk bij een 
bezoek aan de Nicolijnse kapel in het Vaticaan. 
'Ik heb begrepen gevoeld, dat het hooge genot, 
U door il beato Fra Angelico geschonken, uwe 
ziel te zeer met 'wonne' vervulde, om dien dag 
nog eenig ander genot, van groever minder 
verheven aard, te gaan smaken!'
Uiteraard kunnen de implicaties van de reis

niet worden losgezien van de delicate politieke 
en religieuze constellatie van het moment 
waarop zij plaatsvindt. Het koninkrijk Italië is 
juist opgericht en Rome moet de hoofdstad van 
de nieuwe staat worden. De pauselijke staat 

■t verkeert in doodsnood. De pauselijke oproep 
U tot steun vanuit de katholieke wereld dreigt de 
» Nederlandse katholieken te verdelen in 
" passieve pausgezinden en fervente ultramonta- 

nen. Cuypers behoorde ontegenzeggelijk tot 
het laatste kamp. In de intimiteit van de corres
pondentie tussen de echtelieden licht de per
soonlijke audiëntie die Cuypers en zijn vrien
den bij Pius IX wordt toegestaan op als het 
absolute hoogtepunt van de reis.
AAT aan PC: 'Die aanblik van den H. Vader 
moet iets goddelijks hebben, ja, ware ik daar 
met U geweest! [ ] Elk woord, elke gebaar, elke 
blik en uitdrukking van zijn aanminnig gelaat, 
moet met een diamanten stift in uw hart gegrif
feld blijven en als een lieflijke dauw op ons 
nederkomen...'

De artistieke context van de expeditie is 
wellicht minder hooggeladen, maar allesbe
halve vrijblijvend. In de voorafgaande jaren is 
in Nederland heftige propaganda gevoerd voor 
de gotiek als bouwkundig, artistiek én religieus 
meest hoogwaardig instrumentarium voor de 
katholieke kerkbouw. De exponenten hiervan 
zijn de schrijver Jos Alberdingk Thijm en diens 
protégé en zwager Pierre Cuypers. Op het 
moment van de Rome-reis is die strijd nog niet 
definitief gestreden, want in het katholieke 
milieu heersten spanningen tussen de gotieke 
nieuwlichters en hen die geen enkele reden 
zagen de vertrouwde neobarokke en classicis
tische kerkbouwtradities op te geven. De elite 
van de laatstgenoemde groep noemde men de 
'Romeinen': in Rome opgeleide vooraanstaan- 

j de clerici, die graag Romeinse vormen in 
U Nederlandse kerkgebouwen blijven herkennen, 
n De keuze gaat "tussen het gotische of het 
* romeinsche".

Hoewel over Cuypers' artistieke credo geen 
enkele twijfel kan bestaan, stelde hij toch prijs 
op goede relaties met de 'Romeinse' partij. 
Tegelijkertijd laat hij niet na tot in Rome toe 
propaganda te maken voor zijn eigen artistieke 
agenda. Kort voor zijn reis naar Rome stuurt hij 
de presentatietekeningen van een muurschil

dering die hij heeft ontworpen met de aan
hankelijkheid aan de paus als thema, als 
relatiegeschenk aan Pius IX, meteen vergezeld 
van drie gravures van kerken in aanbouw. 
Tevens ontvangt hij de pauselijke internuntius 
in Den Haag op zijn atelier te Roermond, om 
zoals hij het zelf zegt, Rome te informeren over 
de succesvolle ontwikkeling van de eigentijdse 
'christelijke kunst' in Nederland.

Het is moeilijk tegen deze achtergrond 
artistieke en religieuze loyaliteiten volledig van 
elkaar te scheiden. In een tijd waarin het 
voortbestaan van het pausdom gevaar loopt, 
de spanningen tussen Protestanten en 
Katholieken in menig land oplopen, en waarin 
zich binnen de Katholieke wereld de verdeeld
heid aanscherpt tussen hen die meer of die 
minder voorstander zijn van de voortgaande 
centralisatie en romanisatie van de kerk, kan de 
St.-Pieter als tempel / symbool van het paus
dom geen neutrale grootheid zijn. Cuypers 
heeft naar buiten toe de indruk willen wekken 
dat hij in dezen de autonomie van zijn 
artistieke oordeel hoog kon houden zonder in 
strijd te komen met zijn trouw aan de paus. 
Maar in werkelijkheid blijkt hij toch meer 
moeite te hebben gehad zijn loyaliteiten als 
kunstenaar en als katholiek van elkaar te schei
den.

Het vervolg van dit artikel wordt geplaatst in CB3 
2008
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Plasterk in Vreewijk
Minister Plasterk van Cultuur overweegt een 
deel van Rotterdam-Vreewijk tot monument te 
verheffen, zei hij woensdag 11 juni in de 
Tweede Kamer.
De minister bracht begin juni een bezoek aan 
Vreewijk. Bij die gelegenheid sprak hij ook al 
over een monumentenstatus voor de wijk.

Plasterk zou ongeveer honderd woningen, 
ondermeer aan de Bree, tot monument willen 
uitroepen. De komende maanden laat hij zich 
adviseren door de Raad voor Cultuur en de 
RACM.
Vreewijk is het oudste tuindorp in Nederland. 
Het werd vanaf 1916 gebouwd voor arbeiders

Sloop van de Pius X-kerk: een
cultuurhistorische vergissing
— Alberto Schreutelkamp

Ondanks alle inspanningen van de lokale 
partij Slotervaart Leefbare Tuinstad (SLT) en 
van zeer veel mensen (waaronder ProWest, 
het Cuypersgenootschap, de Bond 
Heemschut, Amstelodamum, Task Force 
Toekomst Kerkgebouwen en de handtekenin
gen van 200 omwonenden) is het de Alliantie, 
het parochiebestuur (bisdom Haarlem) en het 
stadsdeel gelukt om toch de sloop van de Pius 
X-kerk in Amsterdam Slotervaart door te 
zetten. Dit ondanks het feit dat wethouder 
Herrema de kerk op de top 100 van naoorlogse 
gebouwen heeft laten zetten. Ook 
Stadsherstel heeft op het laatste moment nog 
gepoogd de sloop uit te stellen om de 
mogelijkheden voor hergebruik te onder
zoeken.

De fractie SLT is verbijsterd over de hard
nekkigheid waaraan Ineke Ketelaar (PvdA), de 
Alliantie en het parochiebestuur vasthielden 
aan het willen slopen van de Pius X-kerk aan de 
Jacob Geelstraat in Slotervaart terwijl voor de 
nieuwbouw nog geen enkel bouwplan 
voorhanden is. Ineke Ketelaar heeft, naar de 
mening van de fractie SLT, in het kader van het 
afwegingsproces de monumentale betekenis

in de Rotterdamse haven. Woningcorporatie 
Com-Wonen wil veertienhonderd van de zes
duizend huizen in Vreewijk renoveren of her
bouwen. Bewoners zijn daar boos over en 
willen hun huis niet uit.

Com-Wonen zegt in een reactie blij te zijn met 
de aandacht van minister Plasterk voor de 
wijk. "Als de minister ons een zak geld geeft, 
heb ik tegen renovatie geen bezwaar", aldus 
een woordvoerster van de woningcorporatie. 

Meer informatie: www.rijnmond.nl/cultuur

van de Pius X-kerk voor het stadsdeel niet in 
voldoende mate in het besluitvormingsproces 
betrokken of willen betrekken. Partijgenoot 
Hetti Willemse van de PvdA Centrale Stad 
heeft de gemeenteraad van Amsterdam inmid
dels vragen gesteld over de gang van zaken in 
Slotervaart over de sloop van de Pius X-kerk.

Een voorlopige voorziening bij de rechter, de 
sloop tegen te houden, werd helaas afgewezen. 
Op basis van de Trias politica van 
Montesquieu, controleert de rechter slechts 
marginaal de uitvoering van besluitvorming 
van het bestuur. De rechter mag immers niet 
op de stoel van het bestuur gaan zitten en mag 
zich niet uitlaten over de inhoud van de 
besluitvorming. Wat betreft de inhoud van de 
uitspraak van de rechter, wil ik het volgende 
opmerken. De rechter geeft aan dat het plaat
sen van een monument op de monumentenlijst 
geen verplichting is maar een bevoegdheid van 
het gemeentebestuur. Hiervoor wordt ver
wezen naar oude jurisprudentie van de Raad 
van State uit 1997. Oftewel: men mag het 
belang van de toewijzing van een monu
mentenstatus vrijuit afwegen tegen allerlei 
andere belangen, zoals bijvoorbeeld het 
bouwen van een nieuwe school (waarvoor - 
zoals in casu - nog helemaal geen plan 
voorhanden is). Dit laatste punt lijkt mij zeer 
discutabel en dat betekent dat de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed 
dus niet goed wettelijk is geborgd. Dat is een

belangrijk aandachtspunt in het 
licht van het huidige delegeren 
van de verantwoordelijkheid 
voor de bescherming van erf
goed van de Rijksoverheid naar 
de gemeenten. Kortom: erf
goed is nog altijd vogelvrij te 
midden van een lokale afwe
ging van belangen, ongeacht 
welke adviezen er worden uit
gebracht ten gunste van het 
belang van het behoud. Het is 
afhankelijk van de politieke 
kleur en de politieke wil of men 
wil opkomen voor erfgoed. In 
Slotervaart heeft de Pius X- 
kerk, in dat kader, het loodje 
moeten leggen. Ook de (katho
lieke) kerkbesturen gaan niet 
vrijuit. In het jaar van het Religieus Erfgoed 
hebben de kerken het wel heel erg veel voor het 
zeggen. Te gemakkelijk worden kopers, mid
dels ontbindende voorwaarden in koopcon
tracten, verplicht oude kerken te slopen. 
Anders gaat de verkoop niet door.

Er is gesproken over het ontwikkelen van een 
community center op de plek van de Pius X- 
kerk. De bouw van een dergelijke school is 
natuurlijk een belangrijk gegeven met sterk 
positieve inslag voor het stadsdeel Slotervaart. 
Maar waarom is een dergelijke school nu juist 
op de plek van de Pius X-kerk geprojecteerd?

De fractie SLT heeft mevr. Ketelaar gevraagd of 
er inmiddels concrete bouwplannen van de 
Huizingaschool voor een community center 
voorhanden zijn? Die plannen schijnen er niet 
te zijn. Wat SLT vreesde lijkt ook uit te komen. 
Een leeggesloopt terrein midden in een wijk, 
naast twee scholen, hetgeen de aantrek
kelijkheid van het gebied sterk doet reduceren 
(zie als voorbeeld het terrein naast het stads
deelkantoor, waar het Comeniuscollege was 
gepland, dat nu al enkele jaren braak ligt!). 
Aangegeven is dat er nu de komende jaren een 
trapveldje voor de jeugd komt.

Waarom al die haast? De advocaat van de 
Alliantie gaf tijdens de rechtszitting al aan dat 
binnen 1 week de sloophamer in het pand 
wordt gezet (terwijl van een advocaat mag

BBWCTi!

Sloop van de Pius X-kerk, 17 juni 2008 
worden verwacht dat hij op de hoogte is dat 
een voorzieningenrechter doorgaans 2 weken 
aanhoudt om uitspraak te doen). SLT en de 
belangenorganisaties betreuren het dat zonder 
enige vorm van overleg waardevolle onderde
len en elementen direct uit de kerk zijn gesloopt 
die mogelijk in een andere kerk nog goed 
gebruikt hadden kunnen worden en waar 
mensen nog van hadden kunnen genieten. 
Waarom is niet de tijd genomen alle belangen 
goed af te wegen? Er is destijds voorgesteld om 
binnen een periode van drie maanden te 
bespreken of hergebruik en inpassing van de 
nieuwe schoolplannen in het kerkgebouw 
mogelijk is. Een voorstel daartoe is door partij
en terzijde geschoven. Men heeft niet de tijd 
willen nemen voor een serieuze studie naar 
hergebruik.

De hele gang van zaken laat een bittere smaak 
na. Voorgestelde creatieve plannen van SLT en 
de belangenorganisaties voor hergebruik van 
de kerk en een heel gebied daaromheen, lei
den schipbreuk door de halsstarrige opstelling 
van een bisdom, een stadsdeelbestuur en een 
corporatie die zich leent voor dit sloopwerk. 
Lokale partij Slotervaart Leefbare Tuinstad 
blijft, alles overziende, van oordeel dat sprake 
is van cultuurhistorische vergissing.

Alberto Schreutelkamp is raadslid Slotervaart 
Leefbare Tuinstad (SLT)

http://www.rijnmond.nl/cultuur
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Nenny en PJH in de musical. 
Foto beneden: het atelier van Cuypers.
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Pierre Cuypers de Musical, Van 
neogotiek naar modern times

Wat hebben het Rijksmuseum, het Centraal 
Station in Amsterdam en de troon in de 
Ridderzaal met elkaar gemeen? Ze zijn alle drie 
ontworpen door de Roermondse architect 
Pierre Cuypers. Net als honderden kerken en 
andere gebouwen, in het hele land en ver daar 
buiten. Zijn turbulente leven is bewerkt tot een 
indrukwekkende musical die van 21 tot 25 mei 
2008 te zien was. Een historisch drama over één 
van de invloedrijkste architecten uit de vader
landse geschiedenis, op het scharnierpunt van 
de 19e en 20e eeuw. Waarin verlangen naar het 
verleden voorgoed moest wijken voor een on
stuitbaar vooruitgangsdenken.

Pierre Cuypers de Musical werd geschreven 
door de Roermondse stadsdichter Hans van 
Bergen en op muziek gezet door Hub Boesten 
onder regie van André van Hest. Met man en 
macht is gewerkt om te voldoen aan de hoogste 
professionele en artistieke maatstaven. Een 
unicum, want de musical is geen commerciële 
productie. Het stuk kwam tot stand met steun

van de gemeente Roermond en geëngageerde 
ondernemers. Én natuurlijk door de betrokken
heid van talloze professionals en amateurs, die 
zich al dan niet vrijwillig inzetten met een 
tomeloos enthousiasme. Pierre Cuypers zou er 
ongetwijfeld trots op zijn!

Uitvoeringen waren op woensdag 21, don
derdag 22, vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 
theaterhotel de Oranjerie in Roermond. Alle 
uitvoeringen waren lang van te voren 
uitverkocht. Wellicht volgen dit najaar nog
maals enkele voorstellingen.

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

Burgemeester Job Cohen tussen Wim Nypels en Ida Bleeker.
Foto: Jan Faessen

Wim en Ida geridderd

Zaterdag 26 april jl. was een bewolkte dag met 
een lichte lintjesregen. Voor het Cuypersge
nootschap was de dag extra bijzonder omdat 
een echtpaar koninklijk werd onderscheiden. 
Wim Nypels en Ida Bleeker kregen de ver
sierselen behorend bij het ridderschap in de 
orde van Oranje — Nassau opgespeld. Burge
meester Cohen sprak 34 gelauwerde 
Amsterdammers persoonlijk toe in de grote 
zaal van de beurs van Berlage. Hij noemde met 
name het vele "werk" dat Wim en Ida de 
afgelopen tientallen jaren hebben verricht ten 
bate van de Hofkerk (Krophollerkerk, toege
wijd aan de HH. Martelaren van Gorcum).

Mede dankzij hun inspanningen werd de 
Hofkerk een rijksmonument. In 2001 stelde de 
Rijksdienst een Kanjersubsidie beschikbaar 
voor een uitgebreide restauratie, die inmiddels 
is afgerond. Voor het parochiebestuur, dat 
geheel uit vrijwilligers bestaat, was de begelei
ding van die renovatie een hele klus. Dat het 
bestuur zijn best heeft gedaan wordt bewezen 
door het feit dat de restauratie van de het 
kerkgebouw, onder begeleiding van de bek
ende restauratiearchitect de heer F. Boogers, in 
2006 een eervolle vermelding ontving van de 
European Union Prize for Cultural Heritage / 
Europa Nostra Awards.

Hun werkzaamheden rond de instandhouding 
van de Hofkerk en van de omliggende wonin

gen hebben ertoe bijgedragen dat zij 
zijn onderscheiden. Ze hebben 25 jaar 
op de Hof gewoond maar zijn inmid
dels verhuisd naar een appartement 
in de buurt, van waaruit ze de toren 
nog net kunnen zien. Hun kinderen 
hebben inmiddels het oude huis op 
de Hof betrokken.
Wim was medeoprichter van de 
Vereniging tot Behoud van de 
Lmnaeushof. Hij is daar al ja-renlang 
voorzitter van. Ook is hij mede
oprichter en bestuurslid van de 
Stichting tot Behoud en Ontwikke
ling van Frankendael, de voormalige 
stadskwekerij aan de Amsterdamse 
Middenweg. Daarnaast is hij alweer

meer dan twee periodes voorzitter van het 
parochiebestuur. Hij is sinds de oprichting van 
de werkgroep Amsterdam CG actief lid van de 
groep.
Ida is mede-oprichter en voorzitter van de 
Stichting Restauratie Kanjermonument Hof
kerk. Deze Stichting werft fondsen voor de 
restauratie en instandhouding van het monu
ment.
Op 2 mei van dit jaar, kort na de uitreiking van 
de onderscheidingen, werd de Mariakapel 
door brand getroffen. Het vuur kon gelukkig 
snel worden geblust. Ondermeer ging een 
prachtige icoon van OLV van Altijddurende 
Bijstand van Matthieu Wiegman verloren. Er 
ontstond ook een uitgebreide roetschade in het 
gebouw. Nu wordt de kerk helemaal gereinigd. 
Dat zal drie maanden duren. Tijdens de 
schoonmaakbeurt blijft de kerk gesloten. 'Veel 
werk dus maar het komt weer goed', zegt Ida.

Daarna staat een restauratie van het orgel op 
het programma. Het Adema Schreurs orgel van 
de Hofkerk is vijftig jaar oud en zal worden 
hersteld en uitgebreid. Uiteraard kost dat veel 
geld en het parochiebestuur voert acties om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen. Veel 
Cuyperianen kennen dit prachtige complex 
ongetwijfeld, en het Cuypersgenootschap moet 
tijdens een komende excursie dit belangrijke 
monument van Kropholler bezoeken.

Meer informatie: www.hofkerk.nl

http://www.hofkerk.nl
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Laatste vlucht 
luchthaven Tempelhof 
Megalomaan wereldmonument van 
de twintigste eeuw nu te groot en 
tegelijkertijd te klein 
— René Vossebeld

'Zentralflughafen Tempelhof' is een zeer bij
zonder vliegveld. Het is in elk opzicht anders 
dan andere verkeersvliegvelden. Het ligt mid
den in de stad en kent een zeer zware 
geschiedenis. Voor vele (oudere) Berlijners 
roept het veld emoties op die tot de blokkade 
van de stad door de Sowjets in 1948 en 1949 
terug te voeren is. Begin mei van dit jaar maak
te de Berlijnse deelstaatregering bekend 
vliegveld Tempelhof op 31 oktober te willen 
sluiten omwille van het milieu en om ruimte te 
maken voor een nieuwe centrale luchthaven bij 
Berlijn. Dit voornemen wordt door de Berlijnse 
overheid al jaren geuit maar tegelijkertijd 
maakt de bevolking iedere keer weer duidelijk 
hier niet van gediend te zijn. Daarom dwong de 
bevolking een referendum af dat op 27 april 
jongstleden werd gehouden. Het eerste referen
dum in de geschiedenis van de stad leverde een 
tekort van 3,3% van het aantal uitgebrachte 
stemmen voor het openhouden van het 
vliegveld op. Daardoor ziet burgemeester 
Klaus Wowereit het voornemen van zijn soci
aaldemocratische partij en die van de ex-com- 
munisten niet meer gedwarsboomd. De grote 
vraag die dan rijst is wat er dan met het 
gebouwencomplex en vliegveld gaat gebeuren. 

Het begin
Ten zuiden van het centrum lag het 
'Tempelhofer Feld', een voormalig heidegebied 
waar koning van Pruisen Friedrich Wilhelm I in 
1722 het terrein voor het eerst voor militaire 
doeleinden liet gebruiken. Na de oprichting 
van het tweede keizerrijk zou het als troepen
paradeplaats dienen waar keizers en tsaren 
parades afnamen. Tot het vertrek van de 
Amerikanen na de val van de muur, in 1994, 
zou het terrein een militair gebruik kennen. De 
eerste luchtvaartactiviteiten vonden er in 1883 
plaats. Het Berlijnse garnizoen richtte op het 
terrein een gasballonafdeling op en experi-

Tempelhof op de stad ska art van 1936. Rechts van 
het midden staat het oude stationsgebouw. Op het 
spoorwegtracé links was de noord-zuidas gepland.

Foto: Flughafen Tempelhof, F. Schmitz

menteerden luchtvaartpioniers Amold Böcklin 
en na hem Otto Lilienthal er met zweefvlucht
en. Ter oriëntatie zij opgemerkt dat de eerste 
gemotoriseerde vlucht der mensheid in 1903 
door de gebroeders Wright in de Verenigde 
Staten plaatsvond. Eén van de broers demon
streert een vliegtuig in 1909 op het 
Tempelhofer Feld. In datzelfde jaar landde het 
eerste luchtschip, met aan boord constructeur 
graaf Zeppelin, op deze heide. Op 8 oktober 
1923 stijgt het eerste (civiele) vliegtuig van 
vliegveld Tempelhof op. Dit betekende de start 
van Duitslands eerste verkeersvliegveld (ter 
vergelijking: Schiphol begon als militair 
vliegveld in 1916). Zes jaar later volgde de 
opening van het luchthavengebouw. Rond die 
tijd verwerkte Tempelhof het grootste aantal 
passagiers van Europa. Maar Tempelhof zou 
doorgroeien. Nadat de machtsovername door 
nazi's werd Tempelhof in de plannen van 
'Germania' opgenomen worden. Germania 
zou in in 1953 de nieuwe naam van de hoofd
stad van het Duitse Rijk worden. In dat jaar 
zouden de megalomane bouwplannen om 
Berlijn tot een in ogen van Hitler represen
tatieve hoofdstad van Duitsland en de bezette 
gebieden worden. In zijn ogen zou het een 
wereldhoofdstad worden. Zo'n stad verdiende 
een waardig, groots vliegveld waarbij de 
bezoeker bij aankomst onmiddellijk door de 
architectuur geïmponeerd zou worden. De uit
straling van de rijkshoofdstad moest in de 
luchthaven uitdrukking krijgen. "Wenn Völker

große Zeiten innerlich erleben, so gestalten sie 
diese Zeiten auch äußerlich. Ihr Wort ist darm 
überzeugender als das gesprochene: es ist das 
Wort aus Stein". Hitler zag architectuur als een 
politiek, psychologisch instrument.

Ernst Sagebiel
In 1935 ontving de architect Emst Sagebiel van 
de minister van luchtvaart Hermann Göring de 
opdracht tot het ontwerpen van een nieuwe 
luchthaven Tempelhof. Sagebiel was op dat 
moment nauwelijks bekend. Hij werd op 2 
oktober 1892 in Brunswijk geboren. Na zijn 
architectuuropleiding werd hij chef-architect 
bij een architectenbureau in Keulen. Vanaf 1929 
werd hij chef de bureau bij het bureau van 
Erich Mendelsohn. In 1933 neemt hij, na de 
emigratie (vlucht voor de nazi's) van deze zijn 
bureau over. In 1934 kreeg hij de opdracht voor 
de bouw van het 'Reichsluftfahrtministerium' 
aan de Wilhelmstraße in Berlijn dat twee jaar 
later al opgeleverd werd. Het werd een enorm 
gebouw met — toen al - een ondergrondse par
keergarage. Dit vormde ook één van de eerste 
voorbeelden van het denken van de nazi's over 
de architectuur die zij als decor van hun 
machtsuitoefening wilden zien. Het moet in dit 
kader wel gezegd worden dat de ontwerpen 
van Albert Speer duidelijk meer aan neoclassi
cisme onderhevig waren dan de werken van 
Sagebiel, inclusief Tempelhof. Kort na de 
oplevering van Tempelhof ontwierp hij de 
luchthavengebouwen van München-Riem, 
Stuttgart-Echterdingen en Wenen. Verder 
ontwierp hij de representatieve en wel clas
sicistische dienstgebouwen van de Luftgau- 
kommandos Münster (1937), Kiel en 
Koningsbergen (1938). Na de oorlog was hij 
niet meer als architect werkzaam. Op 5 maart 
1970 sterft hij in zijn woonplaats Starnberg.

Het ontwerp
Al in 1933 werden de eerste plannen voor de 
nieuwbouw van de luchthaven ontworpen. 
Dat gebeurde door stadsplanners die toen al 
een concept voor herziening van Berlijn maak
ten. Later werd dit werk door Albert Speer die 
hiervoor door Hitler werd aangesteld 
overgenomen. In deze stedenbouwkundige 
opgaven was het vooral een noord - zuidas 
waarin werd voorzien. Naast deze as werd er

ook een oost- westas geprojecteerd. Aan deze 
assen werd in representatieve bouwwerken 
voorzien. De grote Duitse firma's zouden hier 
een hoofdkantoren krijgen, de NSDAP zou hier 
onderkomens krijgen en de krijgsmachton- 
derdelen hun hoofdkwartieren, daarnaast werd 
voorzien in musea, herdenkingsgebouwen, sta
tions, een opera, een nieuwe kanselarij (ter ver
vanging van de Nieuwe kanselarij), een triomf
boog ontworpen door Hitler en als apotheose 
zou op de noordkop van de lengteas de 
'Volkshalle' komen, een gebouw bestaande uit 
een koepel van 300 m hoogte waar de St. Pieter 
elf keer in zou passen. Ter afsluiting aan de 
zuidzijde werd een station gepland. Dat station 
zou ter hoogte van Tempelhof komen te liggen. 
Daarmee werd het vliegveld in de 'Nord-Süd 
Achse' betrokken.

Het start- en landingsterrein werd vergroot 
maar het bleef een grasmat. Rondom de gras
mat werd een betonnen rolbaan in ellipsvorm 
aangelegd Hieraan werden een paar uitstulpin
gen gemaakt als aanzet voor een startbaan, 
zogenaamde Luftköpfe. In de noordwest hoek 
van het vliegveld werd het nieuwe 
luchthavengebouw geprojecteerd. Dit gebouw, 
in feite een complex met talloze bouwdelen 
werd aan een groot halfrond plein gebouwd. 
Het plein zou in volledig ronde vorm middels 
een dwarsstraat op de nog te realiseren noord- 
zuid as aansluiten. Het halfronde plein kreeg 
een grotendeels gesloten gevelwand bestaande 
uit een apart gebouw ten noorden van het 
eigenlijke luchthavengebouw. Dat gebouw 
kreeg zijn centrale ingang aan het plein door 
een terugliggende ingang met een voorplein. 
Na het betreden van het gebouw voorzag 
Sagebiel in een grote aankomst- en vertrekhal 
waar de loketten en dergelijke geplaatst wer
den. Rond het voorplein en de centrale hal wer
den dienstvertrekken gesitueerd. De centrale 
hal sluit direct op het vliegveld aan. Analoog 
aan treinstations voorzag Sagebiel hier in 
'Flugsteige', letterlijk vliegtuigperrons. De pas
sagiers konden hier overdekt en bijna onmid
dellijk na het verlaten van de centrale hal hun 
vliegtuig instappen. De overdekking houdt in 
dat de vliegtuigen onder een enorme overkap
ping kunnen parkeren, vlak bij de centrale hal. 
Destijds en nu nog steeds een unicum in de 
wereld.
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Het complex is symmetrisch onder een hoek 
van 45° op het plein en denkbeeldig op de 
noord-zuidas gebouwd. Op de centrale as 
bevinden zich het voorplein en de centrale hal. 
Daarna eindigt deze as in een enorme 
dwarsvleugel die als plattegrond een kwart
cirkel kent waardoor deze het vliegveld deels 
omarmt. In deze vleugel bevinden zich de 
Flugsteige. Onder hetzelfde afdak bevinden 
zich hangars.

Aan de voorzijde van de Flugsteige bevinden 
zich kantoorruimten. Deze ronde vleugel 
wordt door 14 torens in traveeën opgedeeld. In 
de torens bevinden zich trappenhuizen. De 
trappenhuizen zijn ruim bemeten. Zij dienden 
namelijk ook als aan- en afvoerroute van 
bezoekers naar het dak van de Flugsteige. Dat 
dak is zo geconstrueerd dat het tevens als zit
plaats kan dienen. Het bitumen dak is daartoe 
trapsgewijze geprofileerd waardoor het op een 
gigantisch amfitheater lijkt. Op het dak konden 
80.000 mensen plaatsnemen. Het dak wordt 
door een staalconstructie gedragen. De zit
plaatsen zijn als een politieke uiting aan te 
merken. Het was de bedoeling dat de Luftwaffe 
op de jaarlijkse Reichsflugtag in het tot een waar 
luchtstadion uitgebouwd Tempelhof de 
Duitsers kon laten zien de machtigste lucht
macht ter wereld te zijn. Maar Sagebiel had ook 
oog voor een functionalistische indeling van 
het gebouw waardoor een goede logistiek 
mogelijk werd; het gebouw kent gescheiden 
verkeerssystemen: een verdieping voor pas
sagiers, een verdieping voor hun bagage en een 
verdieping voor vracht die alle via trappen 
en/of hellingbanen hun bestemming bereiken. 
De vracht kan per trein op normaalspoor onder 
de centrale hal door naar de afhandelruimte 
gereden worden.
Alle gevels zijn met natuursteen bekleed. De 
lichtkleurige tufsteen onttrekt het betonskelet 
aan het zicht. Bij de hoeken van de gebouwde- 
len rond het plein werden ornamenten in de 
vorm van in natuursteen uitgehouwen ade
laars. De gevels geven een strenge ritmische 
aanblik. De vensters liggen enigszins terug om 
enige reliëfwerking te verkrijgen. De over de 
volle breedte van de centrale hal ingang ervan 
wordt door kolommen ondersteund. Het 
gebruik van kolommen herhaalde Sagebiel in 
de centrale hal maar ook in de zijgevels ervan

en in de frontgevels van de de grote 
dwarsvleugel waarmee het ontwerp 
beduidend minder massief oogt dan het op 
grond van zijn afmetingen zou moeten doen. 
Boven de entree werd een enorme erehal 
gesitueerd, deze strekt zich tot drie verdiepin
gen hoogte uit. Boven de risalerende fontgevel 
van de centrale hal werd een zes meter hoge 
bronzen adelaar op een schwastika geplaatst. 
Sagebiel heeft bij het ontwerp rekening met 
luchtaanvallen gehouden. In de kelderruimten 
bevinden zich ook schuilruimten met een kli
maatsysteem en welke tegen gifgasaanvallen 
beschermen.

Al met al tendeert het ontwerp naar het func
tionalistisch classicisme dat met name door 
Albert Speer voor representatieve gebouwen in 
het rijk gepropageerd werd. Dat effect bereikte 
Sagebiel met name door het materiaalgebruik 
en de strenge symmetrie maar het complex is 
veeleer als een functionalistisch gebouw in een 
strak keurslijf te zien. De constructie van de 
overkapping geeft een hoog industrieel effect.

De 'Ehrenhalle' vlak na de oorlog. De zaal verkeert 
nu nog steeds in dezelfde toestand.

Foto: Flughafen Tempelhof, F. Schmitz

Ondanks zijn kolossale afmetingen voegt het 
complex zich naar zijn omgeving.

Grootste luchthaven ter wereld 
Vólgens de planning zou de luchthaven jaar
lijks tot zes miljoen passagiers moeten kunnen 
verwerken. Het restaurant was op een 
capaciteit van 80.000 mensen berekend. Het 
bruto vloeroppervlak van het complex 
bedraagt 300.000 m2. Het complex omvat 9.000 
kantoorruimten. Het front van een Flugsteige 
en hangars meet 1.200 m. In de kelders is een 
waterpompinstallatie die de capaciteit heeft 
vergelijkbaar met die voor een middelgrote 
stad. De drinkwatervoorziening was bedoeld 
voor de situatie dat de stad in een oorlogssitu
atie niet meer over drinkwater zou kunnen 
beschikken. Daarmee was het luchthavenge
bouw destijds het grootste ter wereld en bove
nal het modernste luchthavengebouw ter 
wereld. Nu nog is het gebouw het grootste van 
Europa en het vierde grootste gebouw ter 
wereld (gegevens uit 1997). Dat geldt echter 
niet voor het oppervlak van het vliegveld, 400 
ha. Ter vergelijking meet Schiphol nu 2300 ha. 

Gebruik
In 1939 werd het complex voor het vliegverkeer 
in bedrijf genomen maar het was nog niet klaar. 
Naarmate de bouw vorderde nam het gebrek 
aan materiaal als gevolg van de oorlog toe. In 
1943 werd de bouw uiteindelijk stilgelegd. Het 
complex was toen grotendeels voltooid. Met 
name de afwerking van de trappenhuizen en 
de erezaal kon niet voltooid worden. De 
steedse omgeving van het plein (' Vorplatz', nu 
'Platz der Luftbrücke) is slechts gedeeltelijk 
voltooid. Het oude luchthavengebouw werd 
opnieuw weer gebruikt. Het nieuwe gebouw 
kreeg toch een luchtvaartgerelateerd gebruik zij 
een hele andere dan waarvoor het ontworpen 
was. In de onderaardse vrachtstraat met spoor 
en in de centrale hal bouwde de Weser 
Flugzeugwerke duizenden vliegtuigen. 
Hoewel de eerste bommen al op 1 september 
1940 op Tempelhof vallen doorstaat het 
gebouwencomplex de oorlog wonderwel. Op 
23 april 1945 steeg een Junkers Ju 52 met aan 
boord het personeel van de vliegleiding van 
Tempelhof op. Twee uur later gevolgd door de 
laatste machine die het veld verliet, een Duitse

Een blik vanuit het restaurant op de Flugsteige, 1955.
Foto: Flughafen Tempelhof, F. Schmitz

Douglas DC-3. In maart 1945 had Hitler het 
bevel gegeven het hele land te vernietigen. De 
voorzitter van de Raad van Toezicht van 
Tempelhof kreeg de opdracht tot vernietiging 
van de luchthaven. Hij verzette er zich tegen en 
pleegde zelfmoord. In de nacht van 28 op 29 
april bereikten Sowjettroepen de luchthaven.

Op 4 juli 1945 namen Amerikaanse troepen hun 
plaats in want Tempelhof kwam in de 
Amerikaanse sector te liggen. Het vliegveld 
werd daarmee het enige vliegveld van de 
Amerikanen in hun sector. In november van 
dat jaar werd overeengekomen dat geallieerd 
luchtverkeer vanuit het westen via drie lucht
corridors Tempelhof konden bereiken. In 1946 
werd het civiele luchtverkeer hervat.
Om het vertrek van de westelijk gealieerden uit 
Berlijn te bewerkstelligen blokkeerden de 
Sowjets in april 1948 goederentreinen uit het 
westen naar West-Berlijn. Dat leidde tot de 
reactie van de militaire gouverneur van de 
Amerikaanse bezettingszone tot het instellen 
van een luchtbrug op: Tempelhof op 24 juni 
1948. Het initiatief werd onmiddellijk door de 
Royal Airforce en L' Armée de 1'air gevolgd die 
op hun respectievelijke vliegvelden Gatow en 
Tegel vlogen. De Fransen legden hiervoor in 
allerijl een lange startbaan op Tegel aan wat het 
begin van deze latere verkeersluchthaven 
werd. Tegel is nu wat het aantal vluchten be
treft het belangrijkste vliegveld van Berlijn. 
Ook Tempelhof werd van (twee) startbanen 
voorzien. Met de precisie van een uurwerk 
landde iedere 90 seconden een vrachtvliegtuig 
vol met voedsel, 'Rosinenbomber', op 
Tempelhof. Op 12 mei 1949 hieven de Sowjets 
de blokkade op na het verdrag van New York 
met de andere bezettingsmachten getekend te
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5 Juni 1948, DC 3‘s op het platform van Tempelhof lossen hun lad
ing tijdens de luchtbrug. Foto: Flughafen Tempelhof, F. Schmitz

hebben. Van de 2,3 miljoen ton vracht in 
200.000 vluchten die naar West-Berlijn is gevlo
gen is 1,7 miljoen ton op Tempelhof 
aangekomen. Het vliegveld werd het symbool 
van de luchtbrug die het in leven blijven van 
zo'n 2,5 miljoen West-Berlijners betekende. Om 
deze uiterst belangwekkende gebeurtenis te 
gedenken werd op het plein vóór Tempelhof 
een luchtbrugmonument onthuld. Vanwege 
zijn kenmerkende vorm met drie uitstekende

Een overzicht van 
het enorme maar 

majestueuze 
gebouwencomplex 

anno 2008. 
Foto: www.archi- 

tectenwe b.nl

delen gaven de Berlijners het 20 
meter hoge betonnen monument de 
naam 'Hungerharke'. De uitste
kende delen verwijzen naar de drie 
luchtlijnen, corridors, naar Tempel
hof, Gatow en Tegel.
In 1951 werd de meeste oorlogs
schade hersteld en de verschillende 
ruimten in gebruik genomen. In 
1959 werd het beschadigde casset- 
teplafond van de centrale hal aan 
het zicht onttrokken door een vier 
meter verlaagd plafond waarin ver- 
warmings- en verlichtingselementen 
aangebracht werden.
Het Amerikaanse leger plaatste een 
uiterst zeldzame radar op een toren 
naast het complex. Vanwege de sto
ring van de bronzen adelaar boven

de ingang die deze het radarbeeld opleverde 
werd deze verwijderd. Later is alleen de kop 
op het plein teruggeplaatst. Dat zijn zo 
ongeveer de belangrijkste wijzigingen na de 
oorlog die aan het complex zijn aangebracht. 
In 1971 bereikte Tempelhof 5,5 miljoen pas
sagiers per jaar, bijna het aantal dat bij de bouw 
van het vliegveld voorzien was.
Nu zijn 14% van alle ruimten van het complex 
in gebruik bij luchtvaartgerelateerde bedrijven,

de rest wordt voor van alles en nog wat 
gebruikt maar er is ook leegstand. Het 
vliegveld wordt door negentien luchtvaart
maatschappijen per dag aangedaan. Van het 
vliegveld vertrekken dagelijks achttien lijn- 
vluchten.

Herbestemming
Zoals de kaarten nu liggen wordt Tempelhof 
dit jaar nog gesloten. De Berlijnse regering 
heeft al 15 jaar geleden plannen voor de nieuwe 
invulling van het terrein laten maken. Omdat 
het gebouwencomplex inmiddels beschermd is 
wordt dat niet afgebroken en moeten er (deels) 
nieuwe gebruikers gevonden worden. In de 
genoemde plannen verdwijnen de rol- en start
banen. De rolbaan wordt door woningbouw 
vervangen, het rolveld blijft open. Het heet dan 
wonen in een vliegveldsetting. Alleen al de 
aanplant van bomen verdraagt zich niet met de 
vliegveldgedachte. Daarmee worden de monu
mentale waarden van het vliegveld nogal 
geweld aan gedaan. Dit vliegveld heeft een 
unieke geschiedenis die in alle opzichten 
meerdere wereldgeschiedenislagen symoboli- 
seert. Ondanks het feit dat Tempelhof zijn wor
tels direct in de zwartste geschiedenis van de 
mensheid heeft liggen laat het tegelijk het idee 
van de nazi's van architectuur als politiek en 
psychologisch instrument zien. Tempelhof is 
een voorbode van het megalomane Germania 
dat nooit zal komen.
De symboolwaarde van Tempelhof is ultiem als 
het om de herinnering aan de luchtbrug gaat. 
Het gaat daarbij wel om het uithongeren van 
2,5 miljoen inwoners van de stad door de 
Sowjets welke door een enorme en doortas
tende krachtsinspanning van de Amerikanen, 
Britten en Fransen is voorkomen. Daarmee is 
het een symbool van het vrije Westen.
Als vliegveld heeft Tempelhof een schakel- 
waarde doordat het vliegveld een momentop
name uit een bepaalde periode vertegen
woordigt. Het laat daarmee de ontwikkeling 
van het fenomeen vliegveld zien. Daarbij moet 
opgemerkt worden dat de luchtvaart één van 
de belangrijkste technologische ontwikkelin
gen van de twintigste eeuw is. De ringrolbaan 
met de Luftköpfe die nog altijd aanwezig zijn 
zijn in dat perspectief heel belangrijk. Het 
gebouwencomplex laat een tot in het extreme

uitgevoerde ontwikkeling van luchthavenge
bouwen uit die tijd zien. Het is doorspekt met 
nazi-politieke ideeën maar tegelijkertijd een 
toonbeeld van bouwkunst. Hier kan een hele 
hoge ijkwaarde aan toegekend worden. 
Tempelhof laat zich in dat kader met geen 
ander vliegveld vergelijken ondanks het 
kopieëren van het ontwerp ervan ten behoeve 
van andere vliegvelden.
De honorering van dat alles is dus een monu
mentenstatus voor het gebouwencomplex. 
Omdat Duitsland geen monumenten op 
nationaal niveau kent is die status met die van 
een Nederlands gemeentelijk monument te 
vergelijken. Een lachertje want een werelderf- 
goedstatus is de enige passende status voor het 
hele vliegveld. Om het hele vliegveld te kunnen 
behouden en het niet door leegstand te laten 
verloederen is een passende functie nodig: die 
van operationeel vliegveld. Een vliegveld met 
vliegverkeer. Dat kan kleinschalig zijn om 
eventuele overlast te beperken en 400 hectare 
aan oppervlak voor Berlijn waar de grond- en 
gebouwprijzen laag zijn is niet zo veel om niet 
alsnog te bebouwen en daarmee de meest bij
zondere luchthaven ter wereld integraal te 
behouden.
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Jaarverslag Mariaplaats 2007

In het Platform Mariaplaats (opgericht 8 decem
ber 1999) zijn organisaties vertegenwoordigd, 
die zich bezig houden met de problematiek en 
het onderzoek op het terrein van de materiele 
cultuurhistorie. Dit betreft: de Stichting Menno 
van Coehoom, het Cuypersgenootschap, de 
Stichting Het Nederlandse Interieur, de 
Stichting Historische Behangsels en Wanddeco
raties, de Stichting De DonderbergGroep, het 
Tuinhistorisch Genootschap Cascade, de 
Nederlandse Kastelenstichting, de Stichting 
Bouwhistorie Nederland, de Vereniging De 
Terebinth, Documentatie.org en de Koninklijke 
Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB). 
Het Platform wil het belang van en de belang
stelling voor wetenschappelijk onderzoek 
onderstrepen en stimuleren door middel van 
een jaarlijkse studiedag en het formuleren en 
uitdragen van standpunten op het gebied van 
de monumentenzorg in Nederland.
Er bestaat een nauwe samenwerking tussen het 
Platform en de KNOB , die op twee vlakken 
evident is. Ten eerste betreft dit de organisatie 
van het Platform, waarvan voorzitter en secre
taris vanuit de KNOB benoemd worden. En 
ten tweede betreft dit de studiedag, die het 
Platform onder auspiciën van de KNOB orga
niseert. Publicatie van de resultaten van deze 
studiedag geschiedt - zo mogelijk - in het 
tweemaandelijkse Bulletin. De KNOB, die de 
wetenschappelijke bestudering van het cul
turele erfgoed stimuleert, is voor het Platform 
Mariaplaats een natuurlijke partner.
Er werd in 2007 vier maal vergaderd; namelijk 
op 20 februari, 15 mei, 21 augustus en 20 
november. In november 2006 werd de penning
meester van de KNOB tot voorzitter benoemd 
van het platform.
Per 1 januari 2007 ging de Stichting Erfgoed 
Nederland functioneren. Zij ondersteunt wel 
erfgoedorganisaties, maar neemt geen leidende 
rol op zich.

In 2007 werden er geen activiteiten georga
niseerd. Het exploitatieresultaat bedraagt 
thans € 4.708,89 op een eigen postbankreke
ning.

Cuypersbulletin

Voor 2008 staan o.a. kennisvergaring en ken
nisoverdracht; ook aan de eigen begunstigers 
van de deelnemende organisaties, op de agen
da. Ook overleg met andere platformen ver
dient de aandacht.

Balans per 31 december 2007

Activa Uit. 2007 Uit. 2006
Vlottende activa
Liquide middelen -
Postbank € 4656 € 4656

Rente 2007 € 52

Totaal € 4708 € 4656

Passiva

Kapitaal € 4708 € 4656
Kortlopende schul
den - nog te betalen € 0 € 0

Totaal € 4708 € 4656

♦

Mailadressen

Het bestuur wil de leden soms op korte 
termijn - en snel - kunnen bereiken!
Dan kan het helpen wanneer we uw 
mailadres hebben. Het maakt de commu
nicatie met u veel eenvoudiger en levert 
het genootschap tijd en geld op. Het be
stuur hoeft immers veel minder brieven te 
schrijven, adresstickers te printen of 
enveloppen te laten drukken.

We maken het u makkelijk. U hoeft alleen 
een mailtje te sturen naar de redactie van 
dit bulletin met uw lidnummer. Dat staat 
op de envelop waarin dit bulletin werd 
verzonden. Mocht u uw lidnummer niet 
weten, stuur dan in ieder geval een mailtje 
met uw naam naar het onderstaande adres.

Dus 243, 619,151 en 458 (en alle anderen): 
graag zsm een mailtje naar hal@xs4all.nl!!!
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Brand in faculteit Bouwkunde 
TU Delft treft ookkantoor 
Docomomo

Zoals u wellicht op het nieuws heeft gezien, is 
de faculteit Bouwkunde van de TU Delft door 
een grote brand verloren gegaan. Docomomo 
Nederland en het organisatiecomité van de 
10de Internationale Docomomo Conferentie 
hielden kantoor in dit gebouw. Gelukkig 
hebben zich geen persoonlijke ongevallen 
voorgedaan. Alle Studenten en medewerkers 
konden op tijd uit het gebouw worden geëva
cueerd.

Docomomo Nederland betreurt het verlies van 
haar gehele archief. Daarin bevonden zich do
cumenten over de oprichting van de stichting, 
administratie en correspondentie sinds 1988 
en vele originele exemplaren van onze nieuws
brieven, publicaties en fotomateriaal. Gelukkig 
is alle digitale data, waaronder die van 
Docomomo Nederland en de organisatie van 
de conferentie, gered.

Het Algemeen Bestuur van de TU Delft doet op 
het moment onderzoek naar alternatieve 
locaties voor medewerkers en studenten. 
Zodra wij meer weten over een nieuw verblij
fadres, laten wij dit zo spoedig mogelijk weten. 
Tot die tijd is Docomomo Nederland slechts 
bereikbaar via het e-mail adres info@docomo- 
mo.nl

Wij danken alle collega's en vrienden van 
Docomomo voor hun oprechte en hartverwar
mende reacties.

Meer informatie over de tiende internationale 
Docomomo conferentie die van 13 tot 20 sep
tember wordt gehouden in Rotterdam op: 
www.docomomo2008.nl

Documentatie.org
mailto:hal%40xs4all.nl
mailto:info%40docomo-mo.nl
mailto:info%40docomo-mo.nl
http://www.docomomo2008.nl
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HET; KATHOLIEKE NEDERLAND,
IM lééS VÓÓR OEN THROON VAN PETRUS.


