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Redactioneel
— Hugo Landheer

Alweer het laatste nummer van de dertiende 
jaargang van dit bulletin, dat werd opgericht 
toen ons genootschap een jaar of twaalf actief 
was. Het bestuur was op dat moment 
vernieuwd en de communicatie met de leden 
verliep nog steeds via De Sluitsteen, die te 
onregelmatig verscheen. Kijkt u maar eens bij 
de publicaties op onze website, dan kunt u zien 
hoe veel er is veranderd in de afgelopen peri
ode. Nu maar hopen dat we in staat zijn het 
bulletin ook in de volgende periode met enige 
regelmaat te laten verschijnen.

Volgend jaar kan ons genootschap vieren dat 
het vijfentwintig jaar bestaat. Het werd statu
tair op gericht op 15 januari 1984 en op zater
dag 17 januari treffen we elkaar in Maastricht 
om feestelijk stil te staan bij deze heugelijke en 
belangrijke gebeurtenis. Nadere informatie 
kunt u vinden op pagina 5. Om terug te kijken 
op alle dingen die er in die periode binnen en 
buiten ons genootschap zijn gebeurd, zal het 
eerste nummer van jaargang 14 een speciaal 
herdenkingsnummer worden, met artikelen 
waarin oprichters en actievoerders van het 
eerste uur terugkijken en nadenken over wat 
ons genootschap heeft bereikt.

Er wordt uiteraard niet alleen teruggekeken. 
Want er gebeuren belangrijke zaken in monu- 
mentenland. Enkele weken geleden presen
teerde minister Plasterk tijdens een drukbe
zochte bijeenkomst in Den Haag zijn visie op 
de modernisering van de monumentenzorg. 
Cynici zullen zeggen dat hij niet veel nieuws 
had te melden. Duidelijk was al dat nadruk op 
ruimtelijke ordening, herbestemming en de 
invloed van burgers belangrijke elementen van 
die visie zijn. de definitieve tekst kwam tijdens 
de afronding van dit bulletin binnen en kan 
worden gedownload van www.minocw.nl/- 
moderniseringmonumentenzorg / index.html 
Wij hebben tot 23 januari de tijd om te reageren. 
Dan hebben we alvast één onderwerp van 
gesprek tijdens ons jubileum.

Minister Plasterk beloofde dat burgers en 
organisaties zoals het CG in een vroeg stadium 
actief worden betrokken bij de planvorming. 
Hij noemde Vreewijk als voorbeeld van een 
beschermd stadsgezicht waar de omgeving een 
grote rol speelt. Verder is het plan om Welstand 
over te hevelen van de Woningwet naar de Wet 
RO omdat juist monumentenzorg aan het begin 
van de planvorming moet worden geplaatst en 
niet zoals in veel gevallen monumentenzorg 
pas om de hoek komt kijken als de plannen 
klaar zijn en dus irritaties bij de planvormers 
ontstaan. Hoe kunnen we in een dergelijk 
bestel onze doelen realiseren?

Voor het CG blijft van belang dat we, hoe dan 
ook, onze organisatie op orde houden. Want 
zonder degelijke organisatie zijn we nergens. In 
het afgelopen jaar is heel veel energie besteed 
aan de modernisering van onze ledenadminis
tratie. U hebt er het een en ander van gemerkt 
en over kunnen lezen. Uiteindelijk heeft het 
bestuur begin december besloten ongeveer der
tig leden, die op geen enkele manier reageerden 
op telefoontjes of brieven, te royeren. Verder 
hebben we inmiddels de mailadressen van een 
aardig deel van het ledenbestand zodat we 
indien nodig op korte termijn berichten kunnen 
versturen.

We hopen velen van u op zaterdag 17 januari in 
Maastricht te mogen begroeten! Namens het 
bestuur wenst de redactie u alvast een heel 
goed jaar.

mailto:hal%40xs4all.nl
mailto:secretaris%40cuypersgenootschap.nl
http://www.cuypersgenootschap.nl
http://www.cuypersjaar.nl
http://www.minocw.nl/-moderniseringmonumentenzorg
http://www.minocw.nl/-moderniseringmonumentenzorg
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ANBI-status voor het CG
- mr. Marcel Richter

Het Cuypersgenootschap mag zich sinds okto
ber 2008 ANBI noemen. U vraagt zich mis
schien af: wat is een ANBI?

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instel
ling) is een culturele of wetenschappelijke 
instelling die als zodanig door de Belasting
dienst is aangewezen. Alleen de instellingen 
die zijn aangewezen, kunnen gebruik maken 
van de volgende fiscale voordelen:

- een ANBI hoeft geen successierecht of schen
kingsrecht te betalen over erfenissen en 
schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader 
van het algemeen belang;
-uitkeringen die een ANBI doet in het alge
meen belang zijn vrijgesteld voor het schen
kingsrecht;
- als u aan het CG een gift wilt overmaken, kunt 
u als donateur de gift van de inkomstenbelas
ting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor 
geldende regels).

Verder kunt u in uw testament bepalen dat aan 
het Cuypersgenootschap een bepaald 
geldbedrag (legaat) moet worden overge
maakt. Over dit geldbedrag hoeft het CG dan 
geen successierecht te betalen.

Mailadressen (3)

Het bestuur wil en moet de leden soms op korte termijn kunnen bereiken! Gelukkig hebben we 
inmiddels een aardig bestand opgebouwd. Hoe nuttig dat kan zijn, bleek net voor onze najaars- 
excursie. In de aankondiging was een essentieel onderdeel weggevallen. Het bleek niet mogelijk 
de leden daar op korte termijn nog op de attenderen.

We hebben nog steeds niet alle adressen. Daarom opnieuw het verzoek aan diegenen van u die 
wel een mailadres hebben, maar ons nog geen adres hebben gestuurd, om dat alsnog te doen. 
U hoeft alleen een mailtje te sturen naar de redactie van dit bulletin met uw lidnummer. Dat 
staat op de envelop waarin het bulletin werd verzonden. Mocht u uw lidnummer niet weten, 
stuur dan in ieder geval een mailtje met uw naam en adres naar het onderstaande adres. Meer 
is niet nodig. Wij geven uw mailadres aan niemand door.

Inmiddels hebben we de adressen van ongeveer 150 leden. Meer adressen hopen we spoedig te 
ontvangen op hal@xs4all.nl

Bonasreeks in nieuwe 
gedaante

Op 10 oktober werd in museum Het Schip in 
Amsterdam het 42ste deel uit de inmiddels 
bekende Bonasreeks gepresenteerd. De op
maak van de serie is aangepast. De boekjes 
hebben een forser formaat gekregen hetgeen de 
leesbaarheid ten goede komt.

Het deel over de Amsterdamse architect 
Guillaume Frédéric La Croix (1877 -1923) werd 
geschreven door Radboud van Beekum. La 
Croix werd in Amsterdam geboren als timmer
manszoon en werkte vanaf 1900 als tekenaar en 
opzichter aan het bureau van Ed. Cuypers met 
collega's als J.M. van der Mey, M. de Klerk en 
P.L. Kramer. Daar maakte hij het ontstaan mee 
van de expressieve architectuur. In 1908 maak
te hij de overstap naar het bureau van A. Jacot, 
waar een veel zakelijker en commerciële sfeer 
heerste. Al op jonge leeftijd werd hij lid van 
Architectura, waar hij later toetrad tot de redac
tie en zich voorstander betoonde van een terug
keer tot ambachtelijke technieken.

In 1915 besloot La Croix voor zichzelf te begin
nen. La Croix werkte in een decoratieve stijl die 
minder opvallend was dan die van sommige 
van zijn tijdgenoten. Dankzij zijn lidmaatschap 
van de adviescommissie voor de herbouw van

de overstroomde gebieden van Noord - 
Holland kreeg hij de opdracht voor de her
bouw van een aantal huizen op Marken.

Tot zijn bekendste uitgevoerde werken 
behoren de dubbele villa in park Meerwijk in 
Bergen (1918) een woningblok aan de J. Bel- 
lamystraat in Amsterdam, het voormalig 
scheepvaartmuseum en een woningblok aan 
de Comelis Schuytstraat in Amsterdam en het 
kantoor van de rederij Koppe achter het station 
Amsterdam CS.

Radboud van Beekum, G.F. La Croix 1877 — 
1923, Amsterdamse school-architect 112 pagina's 
Prijs: 23 euro. ISBN/EAN 978-90-76643-33-5

Van actiegroep tot 
gerespecteerd genootschap

Het CG viert zijn 
zilveren jubileum in 
Maastricht
op zaterdag 17 januari 
2009
Programma
10.30 uur Bijeenkomst op het Vrijthof voor 
de St. Servaas
11.00 uur Rondleiding in de St. Servaas 
met eventueel bezoek aan de Keizerzaal
12.30 uur Vertrek naar het Historisch 
Centrum Limburg
13.00 uur Lunch
14.00 uur Jubileumlezing door dr. A.
Jacobs over deken Rutten en de St. Servaas 
15.00 uur Aanbieding van het eerste exem
plaar van de kerken dvd
16.00 uur Borrel

Het programma zal worden opgeluisterd 
door het kamerkoor Cantate uit Venlo. 
Aansluitend diner op een nader te bepalen 
plaats. Bij voldoende belangstelling kan 
eventueel worden gezorgd voor onderdak 
in de buurt van Maastricht.

De kosten van dit jubileumprogramma zijn 
in verband met de bijzondere gelegenheid 
bepaald op € 35,- voor leden en € 40 ,- 
voor niet - leden. De kosten van het diner 
en onderdak zijn uiteraard niet inbegrepen 
bij dit bedrag.

Aanmelding voor 10 januari 2009 bij Jan 
Dekkers, Hogestraat 20, 6651 BL Druten 
op dekkersdruten@hetnet.nl

mailto:hal%40xs4all.nl
mailto:dekkersdruten%40hetnet.nl
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Lot Scheepjeskerk nog steeds 
niet duidelijk
In 2000 vroeg het CG de provincie Zuid - 
Holland waarom de RK St. Bernardus in 
Hazerswoude Rijndijk (1854 - 1855 WJ. Van 
Vogelpoel) niet was voorgedragen voor de 
MSP-Üjst. In 2004 was ons verzoek nog steeds 
niet beantwoord. Medio oktober 2003 bleek dat 
de parochie afstoting van de kerk, een mooi 
voorbeeld van stucadoorsgotiek, overwoog. 
Het Leidsch Dagblad plaatste een artikel over de 
materie. In februari 2004 werd een infor
matieavond georganiseerd voor belangstellen
den. Arjen Looijenga gaf daar namens het CG. 
een uiteenzetting over de architectuur van de 
kerk. In het voorjaar van 2005 kondigde het bis
dom aan dat de kerk zou worden gesloten.
Een plaatselijke stichting ondernam pogingen 
om de kerk te laten herbestemmen in plaats van 
sloop. Ook de gemeente Rijnwoude betoonde 
zich voorstander van behoud, maar heeft geen 
monumentenbeleid. In januari 2006 werd een 
aanvraag ingediend om de kerk te plaatsen op 
de rijksmonumentenlijst. Overigens stond de 
kerk van maart 1971 ook op de rijkslijst totdat 
hij in 1977 - op verzoek van het kerkbestuur - 
weer van de lijst werd afgehaald. Inmiddels 
blijkt dat men die actie in de jaren tachtig 
beschouwde als een 'afgerond selectieoordeel'. 
Inmiddels heeft de gemeenteraad op 2 maart 
2008 een nieuwe monumentenverordening 
vastgesteld waarbij de plaatsingsprocedure op 
de gemeentelijke monumentenlijst is omschre
ven. Op 20 oktober 2006 adviseerde de Raad 
voor Cultuur de minister om de Scheepjeskerk 
te plaatsen op de rijksmonumentenlijst. De ge
meente heeft datzelfde in december 2006 ge
daan ondanks verzoeken van het kerkbestuur 
en de Paters Ongeschoeide Karmelieten om dat 
niet te doen. Ondanks deze positieve adviezen 
heeft de minister in juni 2007 op grond van de 
lijdelijke Beleidsregel besloten om de kerk niet 
als rijksmonument aan te wijzen. Tegen dit 
besluit is bezwaar ingediend. Inmiddels is dat 
bezwaar ongegrond verklaard. De stukken zijn 
ter inzage bij de secretaris en bij de redactie van 
dit blad.
Wordt vervolgd.

Cuypersbulletin

♦
Monumentenlijst Amsterdam

Bond Heemschut (Commissie Amsterdam), 
Cuypersgenootschap (Werkgroep Amsterdam) 
en Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden 
(ProWest) hebben op 15 augustus 2008 een brief 
gezonden met een voorstel voor monument
waardige gebouwen in Geuzenveld-Sloter- 
meer. Hierin wordt voorgesteld een lijst van 23 
objecten op de lokale monumentenlijst te 
zetten, waaronder elf gebouwen (complexen) 
van de Lijst Herrema. Het stadsdeel Geuzen
veld - Slotermeer is bezig met het opstellen van 
een eigen monumentenlijst die aan de deelraad 
zal worden voorgelegd.

Meer informatie op: www.prowest.nl

■S5V ProWest
vereniging ptomolie westelijke tuinsteden
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Pius X in Alphen aan den
Rijn herbestemd
— Jos Pijpers

Als lid van het Cuypersgenootschap las 
ik met belangstelling het artikel over de 
sloop van de Pius X-kerk te Amster- 
dam-West. Dit artikel is de aanleiding 
om u een soortgelijk voorval te melden.
Echter, met een totaal andere afloop. Het 
is de geschiedenis van de naamgenoot 
van de Amsterdamse Pius X-kerk: de H.
Pius X-kerk van de parochie de 
Emmaüsgangers aan de Van Nesstraat 
te Alphen aan den Rijn.

Zoals in vele Nederlandse steden en dorpen 
werd in de jaren vijftig en zestig ook in Alphen 
aan den Rijn een nieuwe woonwijk gebouwd 
tussen het centrum en het landelijk bekende 
vogelpark Avifauna. In deze wijk verrezen drie 
kerkgebouwen: De Nederlandse Hervormde 
Opstandingskerk, de Gereformeerde Salvatori- 
kerk en de R.-K. Pius X-kerk. De inwijding van 
de laatstgenoemde, de tweede parochiekerk 
van Alphen, vond plaats in mei 1965.

De Alphense Pius X-kerk is een ontwerp van 
het architectenbureau Van Oerle, Schrama en 
Bos te Leiden. Het gebouw is ruim van opzet en 
omgeven door een royale groenstrook aan de 
zijde van de Van Nesstraat en de Pieter 
Floriszstraat. Mede gezien de centrale ligging 
op de hoek van deze twee straten en de zicht
baarheid vanaf de doorgaande route, de Prins 
Bemhardlaan, is het gebouw een beeldbepa
lend onderdeel van een typische "vijftiger / zes
tiger jaren" woonwijk.

De oprichter van genoemd architectenbureau, 
Hugo van Oerle (1905-1994), werkte aanvanke
lijk bij Alexander Kropholler. In 1947 ontwierp 
hij de St. Frandscus van Assisi te Nijmegen, die 
in 1997 werd afgebroken. Dit ontwerp had nog 
de typische kenmerken van de Kropholler-stijl. 
Met de HH Engelbewaarders te Hoorn (N-H) 
uit 1962 en de Pius X-kerk te Alphen aan den 
Rijn slaat hij andere wegen in.

In het kader van de notitie "Tent van God" van 
het bisdom Rotterdam van november 2001
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werd enkele jaren geleden duidelijk dat één 
van de drie Alphense parochiekerken zou 
moeten sluiten. De keuze was snel gemaakt. De 
nabijgelegen Sint-Bonifadus van Margry uit 
1886 aan de zuidkant van de Oude Rijn was 
inmiddels rijksmonument. Deze kerk werd 
aangewezen als hoofdkerk van Alphen aan den 
Rijn. De derde parochiekerk gebouwd in 1974 
is gesitueerd aan de Noordzijde van de Oude 
Rijn in de wijk Ridderveld. Zij is onderdeel van 
het kerkelijk- en gemeenschapscentrum "De 
Bron" waarin onder meer de parochie De 
Emmaüsgangers en PKN partidperen. Deze 
kerkgelegenheid wordt ook gehandhaafd.

Het orgel speelde een rol
Nadat duidelijk was dat aan het besluit van het 
bisdom niet viel te tomen, heeft het kerkbe
stuur zeer adequaat gehandeld in zijn pogin
gen om het Godshuis te behouden. Daarbij was 
een profaan hergebruik geen optie. Afbraak 
van de kerk en verkoop van de grond lag op de 
loer. Hergebruik door een andere kerkgenoot
schap leek een goed alternatief.

Alphen aan den Rijn is rijk gezegend met vele 
kerkgenootschappen. Eén van deze kerk
genootschappen was aanvankelijk geïnteres
seerd in het gebouw, doch haakte af. Na enige 
tijd toonde de plaatselijke Gereformeerde Kerk 
(Vrijgemaakt) interesse. Onderhandelingen 
leidden tot een definitieve overeenkomst tot 
koop. Onlangs is dit heugelijke feit wereld
kundig gemaakt.

http://www.prowest.nl
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Hierbij speelt een vermeldenswaardige zaak 
mee. In 1998 werd de Pius X-kerk verrijkt met 
een monumentaal kerkorgel van de orgelbou
wer Vierdag. Dit instrument is afkomstig van 
de in 1990 aan de eredienst onttrokken, ook met 
afbraak bedreigde, votiefkerk Christus Koning 
in Amsterdam-Watergraafsmeer (James Watt- 
straat).

Het orgel werd in 1965 vervaardigd volgens de 
principes van de "neobarok" en omvat 16 regis
ters verdeeld over hoofdwerk, borstwerk en 
pedaal. De tractuur is mechanisch. Dit 
ambachtelijke kwaliteitsinstrument bleek qua 
vormgeving én afmetingen uitstekend te 
passen in de Pius X-kerk. Het toeval wilde dat 
zowel de kerk als het orgel in 1965 tot stand 
kwamen. In 2002 werd de kerk bovendien ver
rijkt met gebrandschilderde ramen van ontwer
per Hans van der Valk, geplaatst door glasate
lier Oud Rijswijk.

Mede door de latere aankleding in een stijl die 
perfect past bij het moderne, strak vormgege
ven gebouw, is de Alphense Pius X-kerk een 
gaaf en compleet ensemble, dat alle kenmer
ken heeft van de stijl van de zestiger jaren. De 
architectuur van de omringende bebouwing is 
tevens ongerept.

De (oud)- parochianen betreuren het uiteraard 
dat de Pius X gesloten wordt. Niet in het minst 
vanwege de goede tradities op liturgisch ter
rein. Velen hebben er evenwel inmiddels vrede 
mee omdat de kerk een Godshuis blijft en in de 
goede handen overgaat van een ander chris
telijk kerkgenootschap. Alphen aan den Rijn- 
West behoudt daardoor haar Pius X-kerk én het 
prachtige Vierdag-orgel blijft behouden.

Overigens hebben de beide andere kerkge
bouwen in Alphen aan den Rijn aan den Rijn- 
West óók een andere, kerkelijke, bestemming 
gekregen. De Nederlandse Hervormde Op- 
standingskerk ging over naar de Christelijke 
Gereformeerde kerk en de Gereformeerde 
Salvatorikerk werd aangekocht door een uit
vaartcentrum. De Salvatorikerk is thans in 
gebruik als ruimte voor kerkelijke uitvaart
plechtigheden.

Cuypersbulletin Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

Het is opmerkelijk dat bij sluiting van katho
lieke kerken elders zo weinig wordt gehoord 
over overname van de kerk door een of meer 
andere kerkgenootschappen. De Alphense 
oplossing zou als voorbeeld kunnen dienen.

Jos Pijpers is organist en koorleider 
van de Pius X-kerk

Meer informatie: 
www.piusxalphenaandenrijn.nl

(Advertentie)

Deze maand zal dee! 10 in de reeks KADOC Artes 
verschijnen

Historism and Cultural Identity in the Rhine** 
Meuse Region / Historismus und kulturelle 
Identität im Raum Rhein-Maas

Tensions between Nationalism and Regionalism in the 
Nineteenth Centuryft)as 19. Jahrhundert im Spannungsfeld 
von Regionalismus und Nationalismus

Edited by Wolfgang Cor tjaens, Jan De Maeyer, Tom 
Verschaffel

Based on the cultural insight that ‘historism* — under
stood as the projection of the past into the present 
by artistic means, or the ‘invention of tradition’ - 
always occurs in close connection with the emer
gence of nation states, this volume describes for the 
first time the cultural and denominational character 
and development of the Maas-Rhine region during 
the period between the French Revolution and the 
First World War. Seventeen contributions shed new 
and revealing light on the cultural identity of this 
Catholic-dominated core region of Europe, using the 
defining term historism’ as the historiographical ele
ment that unifies the book’s four sections (Social and 
Church Historical Context, The Organisational 
Structure of Ecclesiastical Art, Centres of Art, 
‘Grenzgänger’: between Theory and Praxis).
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Afbeelding 1 
(Een grotere 

weergave van 
het schilderij 

staat op de 
achterpagina 

van dit bulletin)

Altaarschilderij in Tholen
gerestaureerd
— Hans Hazenbroek

Een kunstwerk is een beeldende schepping die 
kan ontroeren door de dramatische uitbeel
ding of om de zuiverheid van de kleur en de 
bijzondere compositie en kan een diep respect 
oproepen voor de maker, zijn vakbekwaam
heid en gedrevenheid. In dit geval betreft dat 
het altaarschilderij van maar liefst 4.35 meter bij 
6.50 meter in de R.K. kerk Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaart aan de Markt in Tholen. Deze kerk 
werd gebouwd door de architect P. Snel te 
Hoorn in 1900 in neogotische stijl.

De kerk is een lust voor het oog met haar 
Cuyperiaans aandoende, zorgvuldig uitge
voerde versieringen van vloer tot gewelf. Het 
interieur voldoet aan het ideaal van Cuypers 
een kerk te bouwen waarin alle kunstvormen 
vanuit eenzelfde beginsel zijn ontstaan. Het 
schilderij De Hemelvaart van Maria werd in 
1911 geschilderd door Huib Luns. Deze 
schilder (1881 - 1942) maakte deel uit van een 
groep kunstenaar waartoe ook Jan Sluijters, 
Piet Mondriaan, Leo Gestel behoorden. Luns, 
de vader van de latere minister van 
Buitenlandse Zaken, dronk alle invloeden op 
die hij ontmoette, maar bleef de Hollandse 
schildertraditie trouw.

De toestand
Het schilderij (afbeelding 1) is uitgevoerd in

http://www.piusxalphenaandenrijn.nl


10 2008-4 Cuypersbulletin

Afbeelding 2 Voorbeeld van waterschade

olieverf op linnen, in een monumentale 
Jugendstil met veel art-deco elementen, zelfs 
het destijds veel toegepaste sjabloneerwerk. De 
penseeltechniek is heel smeuïg, knap en met 
trefzekerheid geschilderd. Opvallend is de 
heldere, vrolijke kleurstelling, die ook ken
merkend is voor het meesterlijke zelfportret dat 
hij op zijn 26e jaar maakte (afbeelding 2) Het 
kolossale schilderij werd geschilderd op linnen 
in de vorm van een spitsboog en werd beves
tigd op een houten raam in een ondiepe nis van 
een gestuukte muur. Deze een steens baksteen
muur was en is nog steeds niet geïsoleerd en 
daardoor zeer vatbaar voor vochtdoorslag. Het 
hoeft geen nader betoog dat hij uiterst kwets
baar is bij eventuele lekkages. Omdat de af
stand tussen het doek en de muur slechts 3 cm 
bedraagt, bestaat er nauwelijks mogelijkheid 
tot ventilatie. Rond 1950 is deze muur blijkbaar 
geïmpregneerd en in 1976 is het schilderij ge
restaureerd, zij het op een enigszins armzalige 
manier. Gelet op deze gegevens is het, wanneer 
we het doek een langer leven toewensen, 
noodzakelijk dat het op verschillende punten, 
vooral constructief, verbeterd wordt.

Het altaarstuk is dus niet in zeer goede staat. 
Aan de bovenkant zijn sporen van waterscha
de, een helaas te laat ontdekt euvel, waardoor 
de randen verteerd zijn en erg gebarsten. 
Aangezien het hoogste punt zich een meter of 
twaalf boven de grond bevindt, kan men zich 
voorstellen dat het even duurde voordat deze 
schade aan het licht kwam. Nadat deze was

ontdekt door een oplettende parochiaan, werd 
een inspectie uitgevoerd en een plan gemaakt 
om het kunstwerk te redden.

De restauratie
Allereerst is besloten om de gehele bovenrand 
vanaf de ronding te voorzien van een nieuwe 
strook linnen, omdat dit gedeelte van het doek 
geen houvast meer biedt voor een nieu-we 
bevestiging. Daarbij is gebruik gemaakt van 
een strook linnen van 25 cm. breedte, voor 
plakbreedte en de aanspanruimte buiten het 
doek bleef ongeveer 10 cm over. Toen al bleek 
dat het riskant zou zijn om het enorme doek 
van de wand te halen. Door deze omstandighe
den was de restaurateur gedwongen te werken 
in situ terwijl hij doorgaans in zijn atelier op 
een tafel werkt. De restauratie werd een tijd
rovende klus die onmogelijk door een persoon 
uitgevoerd kon worden. De heer Johan de 
Weert, die mij ook aanvankelijk advies 
gevraagd heeft, bood zich spontaan aan als 
medewerker en aangezien hij technisch heel 
vaardig is, ontstond al gauw een samenwer
king die een half jaar zou duren.

De werkwijze
Eerst is de verflaag van ongeveer honderd jaar 
oud soepel gemaakt met copaivabalsem. Daar
na is stukje voor stukje de nieuwe linnenstrook 
erachter gelijmd met warme roggebloempap, 
aan de voorzijde moest dat met een warm 
strijkijzer aangeperst worden over met bijen-

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

was bestreken vloeipapier. Dit moest natuurlijk 
steeds drogen voordat een stuk opgeschoven 
kon worden. Dat alles speelde zich af op 12 
meter hoogte, interessant maar tijdrovend. 
Toen het plakkarwei achter de rug was, hadden 
we houvast om het hele doek los te hangen aan 
kettingen, heel vernuftig door mijn helper 
gemonteerd aan de nokbalk van het kerkschip. 
Het raamwerk is toen verhoogd zodat openin- 
gen konden worden gemaakt voor ventilatie 
achter het doek. Door de versteviging van de 
bovenrand en de betere ventilatie konden ook 
de plooien die waren ontstaan door het vele 
vocht worden rechtgestreken. Het doek hangt

Herbouwplannen voor 
monument Grendelplein in 
Valkenburg

Een actiegroep uit Valkenburg heeft plannen 
om het monument op het Grendelplein in die 
gemeente in ere te herstellen. Het gedenkteken 
in mergelsteen, naar een ontwerp van P.J.H. 
Cuypers werd in 1889 op het plein geplaatst 
naar aanleiding van de festiviteiten dat het her
togdom Limburg vijftig jaar onderdeel uit
maakte van het koninkrijk.

Op vrijdag 24 september 1954 trapte een 
Belgische buschauffeur door zijn remmen en 
reed zodanig hard in op het Grendelplein dat 
acht mensen het leven verloren. Een enorme 
ravage was het gevolg en verschillende pan
den werden zwaar werden beschadigd. Later 
die dag viel er nog een slachtoffer. Het monu
ment was zo beschadigd dat het een gevaar 
vormde voor de reddingwerkers. Op last van 
de burgemeester werd het afgebroken.

De Valkenburgers hebben het 'sjtandbeeld' 
nooit vergeten. Ook al omdat het niet alleen 
herinnerde aan een politiek feit, maar ook sym
bool stond voor allerlei ontwikkelingen uit de 
geschiedenis van de stad. Vooral op het gebied 
van het toerisme. Dankzij de visie van een 
klein aantal pioniers slaagde de Limburgse 
gemeente erin een begrip te worden in 
Nederland. Zo werd menig toerist vereeuwigd 
naast het monument van Cuypers.
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nu het redelijk vlak.
Daarna kon het definitieve schilderen begin
nen. Alle nieuwe plekjes linnen moesten 
zorgvuldig worden geprepareerd, eerst aan de 
bovenrand, maar ook de barsten op het ove
rige doek en dat waren er veel. De kleuren 
leverden geen probleem op, omdat ze nog 
tamelijk fris waren en al schilderend merkte ik 
dat Huib Luns een vaardig schilder was. Het 
was een eer om zijn doek te restaureren. 
Tenslotte is alles tweemaal gevernist en het 
geheel omlijst met een platte smalle lijst ver
guld met bladgoud.

In 1961 kreeg het plein een nieuw beeld, het 
'Valkenmonument'. Dat bleek niet de charme 
te bezitten van het oorspronkelijke. In 1989, bij 
de herdenking van de honderdste verjaardag 
van de plaatsing, konden sommige inwoners 
de weemoed niet langer bedwingen. Een repli
ca op ware grootte werd gemaakt. Een onder
zoek werd gehouden om te peilen of de be
hoefte aan herbouw inderdaad zo algemeen 
was als men meende. Sindsdien probeert men 
bouwtekeningen te achterhalen en fondsen te 
werven om het 'sjtandbeeld' te laten herrijzen.

Ondanks nasporingen zijn de tekeningen nog 
niet gevonden. Mocht iemand van u meer 
weten, dan is de redactie van dit blad graag 
bereid die door te zenden aan Valkenburg. Men 
zal u dankbaar zijn.
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Wederopbouwmonument in 
Arnhem beschermd

Het CG kan weer een succesje op zijn palmares 
bijschrijven. De gemeente Arnhem heeft een 
complex met zestien Maycrete-woningen in die 
plaats zijn aangewezen als gemeentelijk monu
ment. Deze woningen werden in 1947 gebouwd 
aan de Catharina van Rennesstraat, 
Waterbergseweg en de Richard Holstraat in de 
wijk Alteveer. Enkele jaren geleden zouden de 
woningen, die in tegenstelling tot de exempla
ren in andere Nederlandse steden, nog groten
deels in originele staat verkeren, worden ge
sloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. In 
2005 was er sprake van twee van de Maycrete- 
woningen van Woningbouwcorporatie Portaal 
naar het nabijgelegen Nederlands Openlucht
museum te verhuizen. Het museum had echter 
geen geld voor dit project en eiste dat Portaal 
voor tenminste tien jaar alle kosten voor de 
woningen op zich zou nemen. Hierop werd van 
de verhuizing afgezien. Inmiddels zijn de 
woningen tot monument verklaard en gere
noveerd.

Na de Tweede Wereldoorlog werden prefab 
Maycrete-woningen op diverse plaatsen in 
Nederland gebouwd. De naam is een samen
voeging van die van de ontwerper, de Ameri

kaanse architect Bemard Maybeck en het 
Engelse woord 'concrete', dat beton betekent. In 
totaal zijn in Nederland tenminste 930 van deze 
woningen gebouwd, grotendeels in Noord- 
Brabant, Zeeland en Gelderland.

De woningen waren bedoeld om de woning
nood op te lossen die was ontstaan doordat een 
deel van de Nederlandse woningen bij oor
logshandelingen was verwoest. Na de oorlog 
werd het Noodvolkshuisvestingsbesluit (1945 ) 
van kracht. Gemeenten die meer dan 20% van 
het woningbestand hadden verloren, konden in 
aanmerking komen voor noodwoningen. 
Onder voorwaarde dat de noodwoningen niet 
langer dan tien jaar zouden blijven staan, mocht 
worden afgeweken van de gemeentelijke 
bouwvoorschriften.

Diverse systeembouwprojecten werden 
begonnen en het Ministerie van Openbare 
Werken en Wederopbouw bestelde bij Maycrete 
Sales Ltd. in Engeland onderdelen voor 
Maycrete-woningen. Deze twee-onder-één- 
kap-woningen werden voornamelijk uit 
gewapend beton en hout vervaardigd. De fun
dering bestond uit een ringbalk van beton. 
Hierop lag een met asfalt bestreken betonnen 
vloer. De wanden leken wel wat op een schut
ting en bestonden uit stijlen van schokbeton 
met daartussen platen van waterdicht beton, 

aan de binnenzijde 
afgetimmerd met hard
board. Het plafond was 
van zachtboard en het 
zadeldak was afgedekt 
met golfplaat van 
asbestcement. Wegens 
deviezengebrek werden 
alleen de wanden en het 
dak uit Engeland 
aangevoerd. Het houten 
binnenwerk werd in 
Nederland vervaar
digd. De woningen 
waren geheel gelijk
vloers, en bevatten een 
woonkamer; drie slaap
kamers; een badkamer, 
met toilet en douche, 
die alleen via de ouder-
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slaapkamer bereikbaar was; een 
keuken; en een inpandige ber
ging. De plattegrond van de 
Nederlandse versie is aangepast 
door H. van Saane, en week af 
van de Engelse die geen gang 
kende. De Maycrete-woningen 
vielen onder de in Nederland 
gebouwde noodwoningen op 
doordat ze geen apart toilet had
den, maar dit in de badkamer 
was geïntegreerd.

De levensduur werd destijds 
geschat op circa tien jaar, maar 
de woningen bleken in de prak
tijk veel langer mee te gaan.
Hoewel een deel van de woningen inmiddels is 
gesloopt, onder andere voor uitbreidingsplan
nen of wegen, zijn Maycrete-woningen nog 
steeds in Neder-land te vinden in Arnhem, 
Breda, Eindhoven, Nijmegen, Oss en Tilburg. 
In Eindhoven, waar veel van deze woningen 
zijn gebouwd, worden ze "Makrietjes" 
genoemd. De woningen zijn populair bij de 
bewoners, omdat ze een lage huur hebben, 
geheel gelijkvloers zijn, en op naar verhouding 
grote kavels zijn gelegen. Een aantal sloopplan- 
nen is na druk van de bewoners afgeblazen.

In de waardestelling van de Arnhemse wonin
gen wordt nog vermeld dat het complex ste
denbouwkundige waarde heeft omdat het is 
geplaatst in een tuindorp achtige stetting. De 
ruime opzet van de wijk waarbij de woningen 
als het ware zijn uitgestrooid over het bouw
blok en deels schuinsgewijs op de straten zijn 
geprojecteerd, gecombineerd met het zeer 
groene kader waarin het wijkje is gevat, heeft 
waarschijnlijk te maken met de lage esthetische 
waardering die men toen had voor de wonin
gen en het feit dat men ze niet geschikt achtte 
om prominent in lange rijen aan normale stra
ten te staan. De woningen vormen een 'karak
teristiek ensemble'.

Met dank aan Wikipedia
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De Jozefkerk tegenwoordig

De Jozefkerk in Kaatsheuvel
— Gerrit Vermeer

Tot de vele monumentale kerken die bedreigd 
worden met sloop behoort ook de Sint 
Jozefkerk in Kaatsheuvel van architect C.H. de 
Bever (1897-1965). Bij het Monumenten 
Inventarisatie Project kwam deze kerk al naar 
voren als een potentieel rijksmonument, maar 
uiteindelijk kwam het niet tot een aanwijzing. 
Ondertussen staat het gebouw leeg en dreigt 
sloop en woningbouw op een steden
bouwkundig unieke, maar uiterst gevoelige 
plek. Dit terwijl er een partij is die de kerk 
graag wil kopen en een culturele bestemming 
wil geven. Alleen een aanwijzing door de min
ister als rijksmonument lijkt het eerste kerkge
bouw van deze Brabantse architect nog te kun
nen redden. In een ambtsbericht erkent RACM 
dat de kerk in het kader van het Monumenten 
Selectie Project zeker als rijksmonument aange
merkt had moeten worden, zeker ook gezien 
de unieke stedenbouwkundige situatie waar 
het de kern van vormt, maar een discretionaire 
aanwijzing van de minister (in principe wor
den aanwijzingen van monumenten voor 1940 
niet meer toegekend) acht RACM hier niet aan

de orde. Dit negatieve advies wordt nu, 
terecht, aangevochten door de Stichting 
Erfgoed Kaatsheuvel.

De architect
In de geschiedenis van de Nederlandse archi
tectuur in de twintigste eeuw ging de belang
stelling aanvankelijk vooral uit naar de 
vooruitstrevende bewegingen, wat een sterk 
vertekend beeld van de Nederlandse architec
tuurgeschiedenis opleverde. De Stijl, het 
Nieuwe Bouwen en het modernisme 
bepaalden het beeld, terwijl die zeker in de 
eerste helft van de twintigste eeuw slechts een 
klein deel van de totale bouwopgave voor hun 
rekening namen. Een van de inzichten die het 
Monumenten Inventarisatie Project heeft 
opgeleverd, is de grote rol die de meer tradi
tionalistische stromingen zijn blijven spelen. 
Daarbij kwam aan het licht dat architecto
nische kwaliteit ook in de meer behoudende 
stromingen grote hoogte kon bereiken. Tot die 
hoogtepunten horen zeker ook de ontwerpen 
van de Brabantse architect Cees de Bever.
Als zoon van een timmerman genoot hij zijn 
opleiding aan de Koninklijke School te 's- 
Hertogenbosch. Zijn leertijd zette hij voort bij
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het bureau van W.G. Welsing en vanaf 1921 bij 
dat van L.J.P. Kooken. Na zijn huwelijk met de 
dochter van zijn baas kreeg hij in 1933 als com
pagnon de leiding over het architectenbureau 
Kooken & De Bever, dat na 1940 alleen nog zijn 
naam droeg. Voordien bekleedde hij al een 
functie in het hoofdbestuur van de BNA, maar 
ook na de oorlog blijft hij op bestuurlijk gebied 
actief en een belangrijke rol spelen binnen zijn 
vakgebied. Als architect ontwikkelde hij een 
traditionalistische manier van bouwen in bak
steen. Daarbij vertoont zijn werk allerhande 
invloeden, waaronder die van de Delftse 
School, de geslotenheid van A.J. Kropholler, 
maar ook van meer rationalistische en functio
nalistische stromingen, die zich uiten in 
terughoudende toepassing van decoraties, sti
lering en vereenvoudiging van historische vor
men en toepassing van moderne materialen en 
technieken. In wezen blijft hij echter een over
tuigde eenling die zelf zijn weg kiest en zijn 
eigen lijn uitzet. Daarbij kiest hij uit een heel 
breed spectrum van voorbeelden uit de gehele 
architectuurgeschiedenis, vaak in ongekende 
en verrassende combinaties.

Stedenbouwkundig
Al in 1921 vond er een eerste aanzet plaats van 
een uitbreiding van Kaatsheuvel in oostelijke 
richting. De Sint Jansparochie ondernam vanaf 
1928 pogingen om buiten het dorp grond aan te 
kopen voor een nieuwe kerk. Uiteindelijk werd 
een stuk grond verworven aan de kant van 
Loon op Zand. De kerk kwam zo binnen een 
voorgenomen uitbreiding te staan volgens een 
plan van ir. C. Geenen uit Eindhoven. Aan het 
centrale plein moesten de kerk, het 
parochiehuis, de kosterswoning, het knekel
huis, scholen en een klooster verrijzen. In 1934 
werd een nieuwe parochie opgericht en kreeg 
De Bever opdracht voor een ontwerp. Volgens 
het toenmalige streven moesten kerk, 
parochiegebouwen, scholen en eventueel ook 
een klooster zoveel mogelijk bijeen komen te 
staan. Vaak leidde dat in deze periode tot grote 
complexen, zoals dat rond de Sint Ritakerk van 
Kropholler in Amsterdam Noord uit 1919. In 
Kaatsheuvel echter diende niet het bouwblok 
als uitgangspunt, maar een zeer ruim aan
gelegd plein omzoomd met lindebomen en 
voorzien van een uitgestrekt gazon. Hoewel
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lang niet alle geplande gebouwen tot stand 
kwamen, betreft het hier desalniettemin een 
zeldzaam ensemble dat in zijn ruimtelijke 
werking en weidse opzet zijn weerga niet heeft. 
De kerk vormde een vooruitgeschoven post bij 
de uitbreiding van Kaatsheuvel in oostelijke 
richting. Bij de inwijding op 29 juni 1936 stond 
de kerk nog buiten de bebouwde kom tussen 
de korenvelden. Het kerkgebouw vormde 
daardoor het natuurlijke zwaartepunt van de 
nieuwe buurt die hier verrees en nu nog vormt 
het de afsluiting van het indrukwekkende 
Wilhelminaplein, waarop het groen overheerst. 
Het uitbundige groen was van begin af aan 
bedoelt om te harmoniëren met de sobere bak
steenarchitectuur.

De kerk
Aan de oostzijde van het uitgestrekte plein 
staat de parochiekerk ruimschoots van de 
straat, waardoor het samen met de pastorie aan 
de zuidzijde een tamelijk ruim voorplein 
vormt. In de hoek tussen de pastorie en de kerk 
staat een forse toren met een zadeldak. Aan de 
andere kant van de kerk biedt de veel lagere de 
doopkapel een zeker evenwicht. Een brede 
trap en de open bogen van de narthex nodigen 
uit de verder tamelijk gesloten kerk te betre
den.
Als uitgangspunt voor het ontwerp van de 
kerk koos De Bever de vroegchristelijke basili
ca met open dakstoel. Daarbij koos hij voor een 
machinaal vervaardigde baksteen met het 
karakter van een handvorm. De baksteen liet 
hij in ketting- of Noors verband metselen,

De Jozefkerk kort na oplevering
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waarvan in die tijd juist bekend was dat dit het 
oudste toegepaste metselverband is in het 
huidige Nederland, zij het dat het vrijwel uit
sluitend voorkomt in de noordelijke delen van 
ons land. Naast baksteen paste hij in construc
tieve onderdelen spaarzaam tufsteen toe, in de 
meeste streken van ons land het oudste 
duurzame bouwmateriaal voor de kerkbouw. 
Dit gebruik van natuursteen voor constructieve 
onderdelen past in de rationalistische traditie 
van P.J.H. Cuypers en H.P. Berlage. Daarmee in 
lijn is ook het onverbloemd tonen van de 
gebruikte materialen, baksteen, hout en tuf
steen, die het gebouw een bijna puristisch 
karakter verlenen.
Het ruime middenschip en de transeptarmen 
boden voldoende ruimte voor alle parochianen, 
zodat zij zich op het altaar in de hoger 
opgetrokken kruising konden richten zonder 
hinder te ondervinden van de zuilen tussen de 
beuken. Hoger opgetrokken kruisingen met 
een zadeldak zijn in de kerkelijke bouwkunst 
een zeldzaam verschijnsel, zodat het goed 
denkbaar is dat De Bever dit motief ontleende 
aan de romaanse kerken in Auvergne Op de 
noordwestelijke hoek van de kruising staat een 
smalle klokkenmuur met een kleine klok. 
Dergelijke voorzieningen kwamen in de 
Middeleeuwen vooral voor in het zuiden van 
Europa. De zuidelijke zijbeuk is op twee plaat
sen uitgebouwd voor biechtvertrekken. Alle 
onderdelen van de kerk staan door lagere 
bogen met elkaar in open verbinding, waar
door de afzonderlijke ruimten binnen het

De Maria Boodschapkerk in Goirie
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geheel hun zelfstandigheid behouden. De 
bogen bepalen tevens het ritme. De zijbeuken 
ontvangen slechts licht door uiterst kleine en 
smalle rondboogvensters en zijn daardoor 
betrekkelijk donker. Daarentegen voorzien 
ruime drielichtvensters met rondbogen in de 
lichtbeuk de middenbeuk van hoog invallend 
daglicht. Vlak voor de donkere apsis met bis
schopszetel ontvangt de verhoogde kruising, 
het liturgische middelpunt, juist extra licht. 
Door de eenvoudige, van opsmuk gespeende 
architectuur met veel schoon, ongedecoreerd 
metselwerk, concentreert de ruimte zich met 
minimale afleiding op bijna monastieke wijze 
op het liturgische centrum. Daarmee vertegen
woordigt deze kerk samen met een aantal 
andere voorbeelden een van de vroege experi
menten met een christocentrische dispositie. 
Vrijwel alle onderdelen hebben een eigen zadel
dak, waardoor vooral de oostpartij zich voor
doet als een complexe groepering van afzon
derlijke volumes.
De rechthoekige pastorie sluit het plein voor de 
kerk aan de zuidzijde af. Aan de pleinzijde doet 
de gevel zich tamelijk gesloten en statig voor. 
De pastorievleugel bevat aan deze zijde uiterst 
brede en hoge gangen. De vertrekken aan de 
achterzijde zijn gunstig gelegen aan de ruime 
tuin, met de vensters op het zuiden. Het huis 
bevat nog tal van authentieke details en instal
laties, zoals bakelieten lichtknoppen en 
gebrandschilderde ramen met voorstellingen 
en teksten.

De andere kerken uit het 
oeuvre van De Bever 
De kerkgebouwen van De 
Bever vertonen net als die 
van bijvoorbeeld zijn iets 
oudere en al eerder 
genoemde tijdgenoot A.J. 
Kropholler (1881-1973) door 
de jaren heen een hoge mate 
van consistentie en eigenheid. 
Op basis van een T-vormige 
basilica met verhoogde krui
sing en het gebruik van een 
op zichzelf beperkt aantal 
basis-elementen kwam hij 
telkens tot geheel nieuwe 
schepping met een duidelijk 
te onderscheiden uit-
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drukking. Daarbij varieert hij 
veel meer met vormen en pro
porties dan Kropholler, wat 
zijn oeuvre des te interessanter 
maakt. Dat zijn werkgebied 
zich voornamelijk tot Noord- 
Brabant beperkte doet geen 
afbreuk aan deze kwaliteiten.
De Maria Boodschapkerk in 
Goirie uit 1938-1940 onder
scheidt zich van de Sint Jozef 
door een duidelijk gotisch 
accent met spitsboogvensters 
en steunberen met dichte lucht
bogen, zoals ook Kropholler 
die wel toepaste. Net als in 
Kaatsheuvel vertoont de kerk 
een verhoogde kruising met
zadeldak en aan de noordzijde uitgebouwde 
biechtruimtes, zoals ook de Sint Joseph die 
kent. De hoofdapsis kreeg enigszins het karak
ter van een gotische askapel, maar is voorzien 
van nevenapsiden als in een romaanse kerk.
De Willibrorduskerk in Hedel (Maasdriel) uit 
1949 kenmerkt zich uitwendig door een veel 
primitievere, meer romaanse uitstraling met 
vlakke gevels zonder steunberen of wat voor 
geleding dan ook. Als westbouw dient een 
poortgebouw met korte en lagere zijvleugels en 
een open arcade gelijkvloers. Daarboven zit 
weer een roosvenster. Binnen overheerst een 
bijna aan primitivisme grenzende variant van 
de gotiek. De verhoogde, rechthoekige kruising 
met schilddak oogt uiterst 
bescheiden. Als toren dient een 
hoge en ranke klokkenmuur.
De Don Bosco in Stratum 
(Eindhoven) uit 1955-1956 
grijpt nadrukkelijk terug op 
een vroegere fase van de kerk
bouw. Een simpel uitgevoerd 
fronton bekroont de fa^ade, en 
een portaal gedragen door 
twee romaanse zuilen met 
dobbelsteenkapitelen markeert 
de bescheiden ingang. Schuin 
achter de voorgevel staat een 
ronde, vrijstaande campanile, 
vermoedelijk geïnspireerd op 
die van de S. Apollinaire in 
Chasse in Ravenna uit de
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De Willibrorduskerk in Hedelg

zesde eeuw. Op deze periode gaan mogelijk 
ook sommige classicistische details terug, zoals 
het gemetselde fronton aan de voorzijde. 
Opnieuw rijst achter de oostelijke apsis boven 
de kruising een verhoging op, nu met een plat 
dak en op elk van de vier gevels een flinke 
klokkenmuur in het midden.
De Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in 
Raamsdonksveer uit 1954-1957 sluit van al deze 
kerken nog het dichtst bij de strenge en ge
sloten vormentaal van Kropholler aan. Hier 
kregen de voorgevel en de gevels aan de uitein
den van de transeptarm een weerbaar karakter, 
ondermeer door de toevoeging van grove kan
telen. Deze lijken te verwijzen naar een aantal

De Don Bosco in Stratum
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verdedigbare kerken in het uiterste zuiden van 
Frankrijk, zoals die in Saintes-Maries-de-la- 
Mer. Voor de ingang staat een aan de Franse 
kerkbouw ontleende 'porche' en op de gevel 
staat een open klokkentoren. De hoge 
zeshoekige toren links van de voorgevel heeft 
onderin een kapel en doet daardoor denken 
aan de Lange Jan in Middelburg, die daar naast 
de veertiende-eeuwse koorkerk van de abdij 
staat. Het schip kreeg geabstraheerde steun
beren en op de kruising staat bij wijze van ver
hoging een zware, vierkante toren met tentdak. 
De Bever ging in al zijn kerken steeds uit van 
min of meer zelfstandige volumes die hij 
samenbracht in een ruimtelijke compositie. 
Daarbij maken de toren, bijgebouwen, neven
ruimtes en pastorie doorgaans onderdeel van 
een meer vrije aanleg rondom het eigenlijke 
kerkgebouw. Zijn kerkbouw valt op door de 
bijna archetypische kracht van de toegepaste 
architectuurcitaten en de subtiele verwijzingen 
in de altijd eenvoudige en doeltreffende detail
lering, zoals de metselverbanden in kettingver- 
band. De kerk in Kaatsheuvel verdient als oud
ste en tevens als een van de gaafste ontwerpen 
uit deze reeks, zeker ook gelet op de spectacu
laire stedenbouwkundig situering, alsnog een 
aanwijzing tot rijksmonument.

Gerrit Vermeer is universitair docent bouwkunst 
en monumentenzorg 

aan de Universiteit van Amsterdam

Voor meer info: www.sterkkaatsheuvel.nl

De Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Raamsdonksveer

Christus Koningkerk wordt 
niet gesloopt

Woningcorporatie Ymere ziet af van sloop van 
de Christus Koningkerk aan de James 
Wattstraat in Amsterdam - Oost. In het 
gemeentelijke monument moeten apparte
menten komen.

Lange tijd wilde zowel Ymere als stadsdeel 
Oost-Watergraafsmeer de verlaten kerk 
afbreken om op die plaats een brede school te 
bouwen met een aantal woningen. Nu draaien 
stadsdeel en corporatie de plannen om: de 
brede school moet naast het kerkgebouw 
komen en de woningen er in.

Volgens Doiy Louwerens van de corporatie is 
tot behoud van het kerkgebouw besloten 
omdat 'het verzet tegen sloop steeds grotere 
vormen aannam' en wethouder Tjeerd 
Herrema (Monumenten) de kerk, in 1959 
gebouwd naar ontwerp van de architecten Van 
Balen en Tholens, op zijn lijst van bijzondere 
naoorlogse gebouwen plaatste.

Het plan is opvallend omdat voor het bisdom 
Haarlem dit jaar nog hergebruik van de Pius 
X-kerk in Slotervaart onbespreekbaar was. 
Ymere heeft de Christus Koningkerk ook 
gekocht van het bisdom en heeft er al jaren 
tijdelijke bewoners en bedrijfjes zitten.

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

Aandacht voor een toelichting bij de architectuur van Heijplaat tijdens de najaarsexcursie op 
zaterdag 25 oktober2008.

Joost Zonneveld, Het Parool

Het CG bezoekt Vreewijk

http://www.sterkkaatsheuvel.nl
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