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Redactioneel
— Hugo Landheer

Voor u ligt de jubileumuitgave van het 
Cuypersbulletin. 25 jaar Cuypersgenootschap, 
het is niet niks!
Dit nummer is lang in de maak geweest. Eind 
vorig jaar boog het bestuur zich over de vraag 
hoe vorm te geven aan de herdenking van het 
25 - jarig bestaan. We besloten toen in ieder 
geval enige activiteiten te plannen omdat het 
genootschap zich in de achter ons liggende tijd 
vooral heeft gemanifesteerd door middel van 
daden.
In januari ondernamen we een speciale excur
sie naar Maastricht, de plaats waar het allemaal 
begon: Met een man of veertig hebben we in en 
om de St. Pieter de geboorteplaats van ons 
genootschap nog eens bekeken. Het was als 
vanouds een gezellige en leerzame dag. Een 
25-jarige staat in het algemeen pas aan het 
begin van een loopbaan. Familie en vrienden 
verheugen bij die gelegenheid meestal over de 
afronding van een studie en het begin van een 
loopbaan. Bij een juridische persoonlijkheid als 
het CG is van een voorbereiding op een 
werkzaam leven meestal geen sprake. Sterker 
nog, in zekere zin was het CG een 'moetje'. 
Begin 1984 bleek dat in allerijl een rechtsper
soonlijkheid moest worden opgericht om 
invloed te kunnen uitoefenen op de
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besluitvorming rond de restauratie van de St. 
Pieter. Letterlijk rond de keukentafel werd het 
genootschap opgericht. Een indruk van wat er 
sindsdien is gebeurd, kimt u vinden in dit bul
letin.

Overzichten
Een tweede hoogtepunt van dit jubileumjaar is 
de driedaagse excursie naar Pierrefonds, het 
kasteel dat Cuypers inspireerde tot de restau
ratie van kasteel de Haar. Ongeveer tegelijker
tijd verschijnt dit speciale nummer van het 
Cuypersbulletin. De inhoud bestaat voor
namelijk uit terugblikken van oud - bestuursle
den op hun tijd als bestuurslid. De stukken zijn 
waarschijnlijk ook interessant voor mensen die 
het Cuypersgenootschap (nog) niet zo goed 
kennen. Opvallend in veel artikelen is de sfeer.
De mensen die het CG oprichtten, waren vrien
den die hun kennis over en passie voor minder 
gangbare monumentale gebouwen wilden 
delen. Er werd hard geknokt voor het behoud 
van allerlei gebouwen en op de afloop werd 
een goed glas gedronken. Het is nu nauwelijks 
meer voor te stellen dat bestuursvergaderingen 
soms een hele dag duurden. Wat een tijd!
Naast de bijdragen van oud - bestuursleden 
bevat dit nummer enkele overzichten. Er is een 
overzicht van de acties die zijn gevoerd in de 
afgelopen jaren. Het bleek een hele klus om dat 
samen te stellen, omdat veel van de acties al 
geruime tijd waren afgerond en niet zo vers 
meer in het geheugen lagen. Opvallend aan het 
overzicht is dat het aantoont dat het 
Cuypersgenootschap zich niet alleen heeft 
ingezet voor kerken. Ook ziekenhuiscomplex
en, postkantoren, scholen, gemeentehuizen, 
fabrieken en stations zijn in de afgelopen vijfen
twintig jaar door toedoen van het CG of in 
samenwerking met andere organisaties van de 
ondergang gered.
Naast de acties waren er de excursies, een 
statutair doel van het genootschap. De excur
sies dienden voor de verbreding van de kermis 
en versteviging van de band tussen de leden.
Dus bevat dit nummer ook een overzicht van 
de excursies. Een derde overzicht is dat van de 
omslagen van De Sluitsteen. Ons wetenschap
pelijk tijdschrift heeft nogal wat gedaante wis
selingen ondergaan, zoals u zelf kunt beoorde
len. De omslagen van alle jaarboeken zijn 
opgenomen. .
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Rechtszaken kort en lang, boeken, promoties, 
biografieën, tijdschriften, artikelen, excursies, 
congressen, bijeenkomsten, vriendschappen, 
een opera (!) ... Pierre Cuypers zou zich 
waarschijnlijk verbazen over de hoeveelheid 
energie die hij nog altijd weet los te maken. De 
oprichters van het genootschap kunnen in ieder 
geval tevreden zijn dat het kleine boompje dat 
zij in 1984 plantten rijkelijk vrucht draagt.

De leden van het Cuypersgenootschap voor de kerk van de H. Lambertus in Veghel in juni 2000

Sint-Servaas, een terugblik na
25 jaar?
— Wies van Leeuwen

“Velen vinden het nieuwe steeds fraaier dan het 
oude, het lichte dan het donkere...".

JA Alberdingk Thijm

Het was voor mij een bijzondere ervaring, de 
jubileumexcursie naar Maastricht in januari 
2009. Terug naar de bakermat van ons 
Cuypersgenootschap, de Maastrichtse Servaas- 
kerk. Dertig jaar geleden, in 1979 sprak ik in 
Maastricht voor het eerst over de komende 
restauratie van de kerk en de bedreiging van de 
inwendige beschildering naar plannen van

Cuypers. Immers, bij de gebruikers van de kerk 
was de liefde voor Cuypers' kleuren toen ver te 
zoeken. In 1953 schreef Robert Franquinet: 'De 
mooiste exemplaren van middeleeuwse 
religieuze cultuur (b.v. de Servatiuskerk) waren 
weerzinwekkend besmeurd met banaal huis- 
schilderwerk. Het sjabloon zegevierde.' En dat 
was bepaald niet het enige negatieve oordeel. 
Daarna ging het snel. In 1980 ontmoette ik 
Bemadette van Hellenberg Hubar, tijdens een 
lezing voor het Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap. In een brief van 
3 september 1982 nodigde ze me 'maar brutaal
weg uit om mee te helpen aan de indoctrinatie 
van Maastricht.' Ik schreef op 23 oktober terug 
dat de gedachte dat 'een gebouw door elke ge
neratie opnieuw beleefd wordt, en opnieuw in

bezit genomen wordt hier het ergste deed 
vrezen. Inderdaad kwam er uit de koker van de 
Stichting Restauratie De Sint Servaas een ingrij
pend plan om alle elementen die Pierre 
Cuypers aan de kerk had toegevoegd uit te 
wissen, vooral de inrichting en decoratieve 
beschildering. Die voldeed niet aan de eisen 
van een eigentijdse liturgie, vond men. De 
somberheid en de willekeurige bonte deco
raties pasten niet bij 'de blijheid van het 
Paasevangelie.'1 De kerk moest een nieuwe 
decoratie krijgen van de hand van Albert 
Troost, kerkschilder en glazenier. Voordat we 
het ons goed en wel realiseerden, hadden 
Bernadette en ik een Cuypersgenootschap 
opgericht, een belangengroep als juridisch 
instrument om Cuypers tot voor de Raad van 
State te verdedigen. De uitslag is bekend: door 
een sterke Limburgse lobby, tot en met amice- 
briefjes van de Gouverneur aan de minister, 
beten we in 1985 in het Haagse zand. De archi
tectencombinatie Van Hoogevest-Satijn begon 
aan de uitvoering van de plannen van de 
stichting en het genootschap krabbelde op en 
ging elders strijden voor de bouwkunst van de 
negentiende en vroege twintigste eeuw.2

Toen het werk in 1993 na 12 jaar was afgerond 
waren het gebouw en vooral het interieur 
volledig van gedaante veranderd. Een belang
rijk ensemble, een echt 'Gesamtkunstwerk', 
was verloren gegaan. Cuypers had in de kerk, 
geïnspireerd door onder meer Jozef 
Alberdingk Thijm, ruimte en meubilair 
samengebonden door middel van een kleurige 
decoratie, vol van associaties met de historie en 
religieuze betekenis der kerk. Hij voerde daar
bij uit wat zijn leermeester Viollet-le-Duc 
onderwees: 'De dekoratieve schilderkunst ver
groot of verkleint een gebouw, maakt het 
helder of donker, vervalscht de evenredighe
den of doet ze gelden; verwijdert of brengt 
naderbij, houdt aangenaam bezig of vermoeit, 
verdeelt of verzamelt, verbergt de fouten of 
overdrijft ze. Het is eene godin, die goed of 
kwaad voortbrengt, maar die nooit onver
schillig blijft.'

In 1990 evalueerden we de restauratie in De 
Sluitsteen.3 Wij vonden een dergelijke grote en 
ingrijpende restauratie eigenlijk een achter

haald verschijnsel. De finale stuiptrekking van 
een uitstervende diersoort, een dinosaurus te 
groot, te traag voor de toekomst. Onze con
clusie was duidelijk: 'Op ongekende schaal zijn 
bij deze restauratie historische waarden met 
voeten getreden.' Dat was ook het oordeel van 
Huub Kurvers van de Rijksdienst: 'Het is 
duidelijk: deze 'restauratiemethode' kan in 
redelijkheid geen aanspraak maken op de 
betiteling 'restauratie'. Het respect voor het 
oude decoratiewerk (bedoeld is het mid
deleeuwse werk onder de Cuyperslagen, WvL) 
is ver te zoeken: men legde het bloot met grof 
geweld waardoor veel onnodig moest verdwij
nen. Dit gegeven dwong de medewerkers tot 
overmatig bijschilderen, om niet te zeggen 
overschilderen.' Het was in onze ogen een 
restauratie 'ad hoe'. Kenmerkend daarvoor was 
dat architect en opdrachtgever aan het gebouw 
hun steeds wisselende wensen oplegden, zon
der historisch besef en samenhangende visie. 
Er werd steeds naar bevind van zaken gehan
deld, terwijl instanties als de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg op slimme en tactische 
wijze het heft uit handen was genomen. Zo 
werd het plan van Albert Troost voor een eigen
tijdse beschildering uiteindelijk niet uitge
voerd. Er kwam een nieuwe beschildering, met 
kopieën van teruggevonden middeleeuwse ele
menten op de gewelven. Het adagium van de 
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg: 
'Behouden gaat voor vernieuwen' was met 
voeten getreden.4 Mijn leermeester, prof. Frits 
van der Meer zei het al: 'U kent ze toch de 
Maastrichtenaren, ze doen toch wat ze willen.'

Het is goed om na al die jaren, ouder, wijzer en 
wellicht milder geworden, opnieuw naar de 
kerk te kijken. Hoe is het om er na al die jaren 
terug te keren? Heeft het huidige interieur 
langzamerhand een eigen waarde gekregen, 
die opweegt tegen het verdwijnen van 
Cuypers? Is het dan misschien niet allemaal 
verlies geweest?
Wel, in mijn ogen is er winst en verlies. Het sil
houet van de kerk vanaf het Vrijthof is nog 
steeds indrukwekkend en krachtig. De nieuwe 
portalen met hun bronzen deuren zijn 
imposant, ook al zijn ze de laatste tijd meestal 
gesloten vanwege de tocht. Aan de westbouw 
is op grote schaal natuursteen vervangen, maar
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Wies van Leeuwen voorziet de leden van uitleg 
in de tuin van kasteel Stapelen in Boxtel

gelukkig is er nog veel oud muurwerk. Het 
nieuwe is er intussen wat vanaf: het gebouw 
krijgt weer patine. Over het verlies van de 
imposante stomp van de middentoren kan ik 
me wel een beetje heen zetten. Maar wat ik mis, 
en wat nooit meer terug zal komen is het 
imposante, sonore gelui van de gebarsten klok, 
galmend over de stad. De 'Grameer' is als een 
monument opgesteld en in de toren door een 
kopie vervangen.

Dan lopen we de kerk in, een klein groepje 
getrouwen, na een toelichting van de nog 
krasse en spraakzame beheerder van de 
schatkamer, broeder Sigismund Tagage. Daar 
mis ik pijnlijk het geheimzinnige en sfeervolle 
halflicht van Cuypers. Het is er nu licht en 
helder, hoewel de nieuw beschilderde muren 
op hun beurt alweer langzaam bestoft raken. 
Tegen de heldere tinten van Van Hoogevest zie 
ik in gedachten nog even de indrukwekkende 
somberheid van Cuypers. De beschilderde 
muren, waar op zonnige dagen kleurrijke 
sjablonen oplichtten. De rijkdom aan kleuren 
en sjablonen, ontleend aan middeleeuwse 
voorbeelden, de marmeren preekstoel en de 
goudgrond van de staties van August Martin, 
glanzend in het schemerduister. De grote

votiefschilderingen in de dwarsschepen zijn nu 
verborgen onder een lichte verflaag, de rest is 
onherroepelijk afgebikt en vervangen door 
gebroken wit. Alleen in de oostelijke kapellen 
en in de nevenruimten van het schip is nog 
Cuypers terug te vinden. De helderheid en 
lichtheid van Van Hoogevest weegt voor mij 
nog steeds niet op tegen het verlies. Want wat 
er nu is, is zelfs geen reconstructie van de mid
deleeuwen, maar een interpretatie op basis van 
vage sporen en iconografische inzichten van de 
koude grond. Wat te denken van de gedachte 
dat de donkere pijlers met rode verfspatten het 
harde en sombere aardse leven verbeelden, 
waarboven het lichte kerkgewelf als een 
visioen van de hemel de gelovige moet gerust
stellen omtrent het leven na de dood. 
Tegenover de weldoordachte 19de-eeuwse 
iconografie werd door de restaurateurs een 
beeld gesteld dat de wetenschappelijke toets 
der kritiek niet kon doorstaan. De meubels zijn 
grotendeels weg, net als het labyrint op de 
koorvloer. Het ciborium staat te ver naar 
achteren. Grootste gemis is echter de preek
stoel, een ontwerp van Cuypers uit 1868, met 
marmeren reliëfs, geïnspireerd op Italiaanse 
voorbeelden. Waar zijn de brokstukken 
gebleven en wanneer zullen ze eens ergens 
herplaatst worden?

Wie in de Maastrichtse kerk nog een beeld van 
de sfeer van Cuypers' werk wil krijgen is 
aangewezen op een bezoek aan de indruk
wekkende Keizerzaal, met het schoon metsel
werk in breuksteen, de donkere koepel en de 
mozaïekvloeren. En natuurlijk is er het 
Bergportaal, waar de kleuren van Cuypers op 
aandringen van Monumentenzorg integraal 
zijn geconserveerd. Ze zijn sfeervol, met een 
warm en vol palet, goed op elkaar afgestemd, 
en nergens bont en schreeuwend. De tegel
vloer met het labyrint vult dit beeld aan. Het is 
overtuigend en roept het verleden beter op dan 
het werk van Van Hoogevest en Satijn in het 
schip. Dus er is enige winst en er is verlies. 
Maar, misschien zal het interieur in de 
toekomst ooit weer hersteld worden. In de 
jaren negentig hadden we ook nooit kunnen 
denken dat de verguisde kleuren van Cuypers 
in het Rijksmuseum gereconstrueerd zouden 
worden, dus wie weet....

Noten

1 Ruimte voor Liturgie, Opstellen met betrekking tot de 
restauratie van de Sint-Servaas te Maastricht. z.pl.,z.j. 
(Maastricht, 1983), bevat onder meer: AJ.M. Blijlevens 
en H. Manders, "Pastoraal-liturgische notities ten 
aanzien van de restauratie van de St.-Servaas te 
Maastricht", 59-65. Het themanummer Sint Servaas 
van het BulletinKNOB 83 (1984), no. 3,103-170, bevat 
de bijdragen van het Cuypersgenootschap.
2 Ik telde aan het einde van mijn voorzitterschap 25 
acties, waarvan 5 voor behoud van Cuyperswerken. 
De overige acties voor uiteenlopende bouwwerken tot

Van bestuurslid tot 
game-ontwerper 
— Bernadette van Hellenberg 
Hubar

Met Cuypers kwam ik voor het 
eerst in aanraking toen we met 
een groep derdejaars studenten 
de Sint Servaaskerk bezochten in 
het kader van het onderdeel 
Middeleeuwen. Ik kan me herin
neren dat ik het allemaal erg over
weldigend vond, de schatkamer 
met al zijn relieken en zilverwerk,
en dan nog dat grote gebouw dat vergeleken 
met de vriendelijke maat van de Utrechtse mid
deleeuwse kerken kolossaal was. Toen ik op 
een gegeven moment met mijn hand langs de 
donkergrijze blokverbanden streek en voelde 
dat ze geschilderd waren, merkte een 
jaargenoot van mij wat neerbuigend op: 
'Allemaal fake.' Meen je dat, zei ik geschokt ter
wijl ik omhoog keek en in de intrados van de 
boog een rijk vertakt geometrisch patroon zag, 
waarvan de kleuren schuil gingen achter een 
grauwsluier.

In de herinnering zijn dit de momenten van 
argeloosheid: plaatjes in het geheugenalbum 
die zich eigenlijk door niets van andere onder
scheiden totdat je ze terugblikkend opzoekt om 
een beginpunt te markeren van een verhaal, 
een ontwikkeling, een verloop. De retorische 
ontboezeming dat ik nooit had kunnen bevroe
den waar het toe zou leiden, is ook hier op haar 
plaats: de oprichting van het Cuypersgenoot
schap, de ontmoeting met verwante geesten en

ca. 1950. Dus eenkennig waren we niet en uitsluitend 
katholiek al helemaal niet.
3 Wies van Leeuwen, Bernadette van Hellenberg 
Hubar, "De beginselloosheid tot adagium verheven. 
De polemische restauratie van de Sint-Servaas te 
Maastricht", De Sluitsteen 6 (1990), 75-97.
4 "Restauratienota 1982", Jaarboek Monumentenraad 
1984,87-134. Zie ook meer in het algemeen: W.F. Den- 
slagen e.a., 'De tand des tijds', Restauratievademecum 
bijdrage 07, 's-Gravenhage z.j.

de daarop gevolgde vriend
schappen, de voldoening van 
het wetenschappelijk onderzoek 
naast de nobele kunst van het 
debatteren om een bedreigd 
monument voor de poorten van 
de ondergang weg te slepen. Ik 
kan niet anders zeggen dat het 
boeiend, vervullend en vooral 
heel vormend is geweest.

Tijdens deze jaren ben ik me al 
actievoerend bewust geworden 
van de bijzondere rol van de

kunsthistoricus. Je bent voortdurend bezig met 
zaken die appelleren aan het gevoel van het 
publiek, die bestaan vanwege hun aaibaarheid 
en dus in hoge mate onderhevig zijn aan sub
jectiviteit. Dat maakte het in procedures bij 
gemeenten en vervolgens de Raad van State 
vaak zo moeilijk. Hoe stevig de onderbouwing 
ook was die het genootschap aan zijn acties ten 
grondslag legde, voor veel bestuurders was 
onze waardenstelling een collectie van inwis
selbare meningen die morgen weer anders 
konden zijn. Ook in het werk wat ik de 
afgelopen tien jaar doe als adviseur in de erf
goedsector is dat een vaak gehoord argument. 
Mijn antwoord is dan steevast dat wij er nu net 
zijn om de subjectiviteit te objectiveren. Dat is 
wat we de eerste tijd van het genootschap 
vooral hebben moeten doen: de negentiende 
eeuw uit zijn odium van namaak en twee
derangs bevrijden door wetenschappelijk 
onderzoek, waarbij De Sluitsteen een onmisbaar 
medium is gebleken.
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Omdat ik tijdens de studie had gemerkt hoe 
vaak je pas voor een bepaalde stijl of periode 
ging voelen nadat je er meer van afwist en al 
lerende stap voor stap geïnitieerd werd in haar 
geheimen, heb ik me altijd sterk aangetrokken 
gevoeld door de boodschap van de kunst. Je 
kunt mensen niet verplichten iets mooi te vin
den, maar wat je wel kimt doen is ze een ver
haal vertellen over wat men vroeger allemaal 
bedacht en gedaan heeft om dat ene gebouw of 
dat ene beeld te realiseren. Hoewel deze kunst- 
filosoof het net op dat punt nfet met me eens is 
- hij vindt die kennis van het verleden hele
maal niet nodig - mag ik graag Jacques de 
Visscher aanhalen die het uitermate 
lezenswaardige boekje 'Het verhaal van de 
kunsf schreef.

Want voor wie is volgens De Visscher de kunst 
eigenlijk bedoeld? Nou, in ieder geval niet voor 
de maker, "maar het publiek". Voor hem ligt 
dan ook "de zaak van het begrijpen van een 
kunstvoorwerp niet in de eerste plaats bij de 
maker [...] die dit dan buiten het werk om aan 
de toeschouwer als aangesprokene dicteert". 
Kunstwerken zijn namelijk niet aantrekkelijk 
omdat ze "in de particulariteit van de wereld 
van de maker" gevangen zitten, maar juist 
omdat ze steeds weer "nieuwe verhalen gener
eren". Onze rol lijkt me dan ook niet om het 
publiek voor te houden wat het van het kunst
werk moet vinden, maar om een verhaal te 
vertellen waardoor zijn reflectie op het kunst
werk steeds rijker kan worden. Het is uitein- 
delijk de toeschouwer die het kunstwerk 
voltooit. Sterker nog, zodra het verhaal van de 
kunst niet meer begrepen wordt, kan niemand 
het werk meer voltooien en dat leidt onvermij
delijk tot sloop, zoals de uitmonstering van de 
Sint Servaaskerk optima forma bewezen heeft.

Dus niet alleen objectiveren wij kunsthistorici 
de belevingswaarde van de kunst, maar ook 
voegen we informatie toe die maakt dat het 
publiek nieuwe visies op de kunst kan 
ontwikkelen. Dat geldt paradoxaal genoeg 
zelfs voor de gedichten die ik sinds kort vaak 
op locatie bij een gebouw of een prachtig 
uitzicht opteken.* De paradox ligt er in dat ik 
vanuit de beleving van het gebouw het gedicht 
schrijf dat dan poëtisch bijdraagt tot verdere 

I reflectie, maar ondertussen ook zelf weer voor-
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Jeroen Bosch en Cuypers bij het rad van fortuin

werp van bespiegeling wordt. Kan ik op zo'n 
moment de associatie de vrije hand geven en 
het genoegen smaken van beeld naar beeld en 
woord naar woord te schakelen, bij onderzoek 
is het zaak om dit telkens te toetsen aan de 
bronnen en de stand van zaken in de weten
schap. Waar dat toe kan leiden ligt helemaal 
aan de andere kant van het spectrum: een 
proefschrift van honderden pagina's over het 
beeldprogramma van het Rijksmuseum. Nog 
altijd denk ik dat de titel Arbeid en Bezieling 
niet toepasselijker had kunnen klinken. Want 
dat was wel wat nodig bleek om dit bijna her
metisch gesloten verhaal van de kunst open te 
breken. Toen heb ik ervaren wat er een cre
ativiteit voor nodig is om dit soort deco
ratieprogramma's te maken. Een code in steen 
en ornamenten die me terugblikkend voor
bereid heeft op wat daarna ging komen: het erf- 
goedspel.

Een nieuw medium om het referentiekader van 
het publiek met verhalen te voeden is het erf- 
goedspel dat we met ons bedrijf Res nova 
ontwikkeld hebben. Aanleiding daarvoor was 
het Cuypersjaar, waarin we iets speciaals voor 
de middelbare scholen wilden maken. Ik liep al 
met het idee rond sinds het onderzoek naar en 
de restauratie van het grafmonument van 
Cuypers in 2005. Tijdens dat project is zowel 
wat betreft het beeldprogramma van het graf
monument als de verwikkelingen er om heen 
zoveel 'raadselachtige' informatie naar voren 
gekomen, dat een roman bijna voor het grijpen 
lag. Zo is de Cuyperscode** geboren, eigenlijk 
een roman in spelvorm waaromheen allerlei 
raadsels de revue passeren die opgelost moeten
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worden. Afgelopen jaar is deel 2 gereed 
gekomen - Het mysterie gaat verder - dat 
dankzij de speciaal ontwikkelde software een 
nog ruimer scala aan mogelijkheden biedt om 
informatie op een speelse manier op te dienen. 
De engine van het spel is nu zo ver klaar dat we 
hebben bereikt wat Salman Rushdie*** voor 
ogen stond: een interface voor een interactieve 
roman die in principe meer verhaallijnen kan 
hebben.

Zo'n spel maken is een vreemde bezigheid, 
vooral omdat je het eigenlijk voor een apart 
publiek doet: hard core gamers (die van huis 
uit niet direct veel met cultuur op hebben) en 
scholieren. Ook komend leerjaar hebben ver
schillende scholen in Brabant en Limburg de 
Cuyperscode op het programma voor CKV 
(Culturele en kunstzinnige vorming) staan. 
Waar deel 1 al is gespeeld, is de respons 
onverwacht groot, waarbij frappant genoeg 
Havisten het beter doen dan Vwo'ers. Voor veel 
hard core gamers geldt dat de Cuyperscode 
kunst met de grote K uit de coulissen heeft 
gehaald. Reacties als: 'Ik heb nooit zoveel 
geleerd met een spel', illustreren dit. De vaste 
achterban van het genootschap - mensen die 
juist een grote affiniteit hebben met erfgoed en 
kunst - wordt in het geheel nfet aangetrokken 
door de Cuyperscode (althans niet voor zover 
binnen onze waarneming ligt). Natuurlijk is dat 
jammer, want er ligt een bulk aan informatie 
over de negentiende eeuw, de Middeleeuwen 
en religieuze kunst in de code waar je u tegen 
zegt. Uit de achtergrondverhalen van deel 1 is 
een syllabus voor het onderwijs samengesteld

Hef boekje over de St. Jakobskerk in Den Bosch
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die uit ruim 200 pagina's bestaat. Voor deel 2 is 
dat nog meer, omdat dit niet alleen informatie 
bevat over Cuypers en zijn tijd, maar ook over 
Jeroen Bosch. In de Jacobskerk te Den Bosch 
van Joseph Cuypers en Jan Stuyt is namelijk het 
Jheronimus Bosch Art Center gevestigd, een 
van de hoofdsponsoren van de Cuyperscode. 
Een van de verrassingen bij het schrijven van 
het spel was de ontdekking van de relatie 
tussen Cuypers en Bosch, die ik hier natuurlijk 
niet ga verklappen.

Tot de mooiste dingen voor de echte liefhebber 
die je letterlijk uit het spel moet halen behoort 
zeker de digitale kopie van het boekje dat bij 
gelegenheid van de wijding van de Jacobskerk 
in 1907 is geschreven. De oplage destijds was 
niet erg groot, dus het was boffen dat Wies van 
Leeuwen dat in zijn boekenkast had staan. Het 
stukje van de beide architecten is redelijk tam, 
maar het iconografisch programma van Xavier 
Smits is weergaloos. Tegen de tijd dat de speler 
klaar is met deze code - en dat duurt wel even, 
want het is een dikke roman - heeft hij of zij 
behoorlijk wat informatie moeten tanken over 
de uitmonstering van de Jacobskerk die heel 
bijzonder is. Wat het verhaal van Smit extra 
interessant maakt is dat hij De Heilige Linie van 
Thijm goed gelezen heeft. Ook die hebben we 
als facsimile in het spel opgenomen met een 
inleiding van Wies van Leeuwen. Wie zich nog 
herinnert hoe we met het Cuypersgenootschap 
in het Thijmjaar 1989 ons best hebben gedaan 
om een fysieke facsimile van dit naslagwerk uit 
te geven, kan alleen maar met mij verzuchten 
dat de digitale snelweg meer ontsloten heeft 
dan we toen voor mogelijk konden houden. 
Het was de tijd van Word Perfect 5.1. We waren 
al blij dat we de teksten voor De Sluitsteen di
gitaal konden laten verwerken.

Een Cuyperscode zonder dat de echte 
Cuypersliefhebber aan zijn trekken komt, is 
natuurlijk niet mogelijk. Voor hem of haar 
hebben we als attractie dat het complete 
Amsterdamse oeuvre van Cuypers op Google 
maps te vinden is, voorzien van beschrijvingen 
van de hand van David Mulder. Dit was een 
mooie gelegenheid om één van de juwelen in 
het werk van Cuypers, de gesloopte Maria 
Magdalenakerk, te reconstrueren. Dankzij de 
informatie van Wies van Leeuwen heeft de di-
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Een 3d-model van de in 1967 afgebroken kerk van 
de H. Maria Magdalena in Amsterdam

gitale 'architect7 van de Cuyperscode, Thomas 
Wrobel, een 3D-model van de kerk kunnen 
maken, waardoor het gebouw op dit moment 
weer te bewonderen valt via Google Earth,

Als ik terugblikkend een lijn probeer te ont
dekken tussen de oprichting van het 
Cuypersgenootschap en de productie van de 
Cuyperscode zou je kunnen zeggen dat die in 
de bandbreedte van feiten en fictie geleidelijk 
naar de laatste kant is verschoven. Onze inzet 
voor het bedreigde erfgoed leunde op een ste
vig fundament van wetenschappelijke en pro
cedurele kennis, waar voortdurend aan ge
werkt werd. Datzelfde fundament ligt onder 
het erfgoedspel met dat verschil dat waar bij 
het actievoeren de creativiteit grotendeels

gericht is op strategie en argumentatie, deze 
hier het terrein van de fictie betreedt. Op dit 
punt ligt misschien wel de grootste ver
wantschap met Thijm, die - zo stel ik me voor - 
met dezelfde vreugde waarmee ik het plot 
bedenk voor de code en de fanfictions**** 
schrijf - zijn historische romans schreef met een 
mengeling van kennis en verbeelding. Zo krijgt 
de homo ludens toch het laatste woord.

* De gedichten zijn te vinden op 
http://hubarb.deviantart.com en http://drbee.hy- 
ves.nl
** www.cuyperscode.nl in deel 2 van de Cuyperscode 
zit een tutorial met alle antwoorden. Dus wie geen 
kans ziet om de code te spelen, maar wel graag de 
achtergrondinformatie op wil halen, kan daar in 
principe bij.
*” Fury (2001)
**** pe fanfictions Het labyrint en Se non e vero die in 
het kader van de Cuyperscode geschreven zijn, kun
nen gedownload worden via http://hubarb.deviant- 
art.com.

Besturen in de zon
— Gert van Kleef

De bestuursvergaderingen in het begin van de 
jaren negentig vonden uitsluitend plaats op 
zonnige dagen in de tuin van kasteel Het 
Geutje in Ohé en Laak. De dagen dat de be
stuursvergaderingen werden gehouden, waren 
voor de bestuursleden een soort vakantieda
gen, waarin een paar uur stevig vergaderen 
werden verpakt in een dag van in de tuin 
lopen, lekker eten, veel Cuypers en na vijf uur 
ook echt Limburgs bier.

In die paar uur stevig vergaderen werd veel 
georganiseerd en afgehandeld. Dat varieerde 
van het plannen van excursies, het versterken 
van de communicatie, het organiseren van de 
Cuyperslezingen in Kasteel De Haar, tot het 
regisseren van acties. Het was de tijd dat de 
naam van het genootschap veranderde van 
Cuypers Genootschap naar Cuypersgenoot
schap, de Sluitsteen wijzigde van een tijdschrift 
naar een gerenommeerd jaarboek en het 
Cuypersbulletin werd opgericht.

Maar de meeste tijd werd besteed aan het 
voeren van acties van het hoge noorden tot het 
diepe zuiden. Dat zijn er teveel om in een bij

drage van één bestuurslid te beschrijven, ook 
omdat andere bestuursleden graag zullen 
schrijven over hun successen en mislukkingen 
uit de tijd van het actievoeren om bedreigde 
monumenten te redden. In deze bijdrage 
komen daarom alleen de meest gedenkwaardi
ge acties voor van dit bestuurslid.

Eén van de eerste acties betrof het behoud van 
het Zusterhuis in de Kerkstraat in Wassenaar. 
Bij de hoorzitting van de gemeente Wassenaar, 
die samen met collega bestuurslid Guido 
Hoogewoud werd bezocht, gaf het Cuypersge
nootschap aan dat het Zusterhuis moest wor
den gehandhaafd en dat herbestemming 
mogelijk moest zijn als het werd uitgebreid na 
de sloop van die lelijke blok-achtige school die 
achter het Zusterhuis stond.
Vijf jaar later bleek die lelijke school het top
stuk te zijn van de Nieuwe Haagse School 
architect Co Brandes en werd op initiatief van 
het Cuypersgenootschap plaatsing op de 
Rijksmonumentenlijst aangevraagd om sloop 
te voorkomen.
Met een voor die dienst ongekende snelheid 
plaatste de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg de school binnen 7 maanden op de 
Rijkslijst. School en Zusterhuis zijn inmiddels 
behouden en gerestaureerd.

Een dergelijke snelheid toonde de Rijksdienst 
ook bij de Sint Agathakerk van Jos Cuypers en 
Jan Stuyt in Beverwijk. Met collega bestuurslid 
Rens Swart werd op verzoek van het 
parochiebestuur een plaatsing op de Rijkslijst 
aangevraagd om sloop te voorkomen. Bij 
nader onderzoek bleek dat vrijwel alle belang
rijke kunstenaars een bijdrage hadden 
geleverd aan het interieur. De kerk werd op de 
Rijkslijst geplaatst, voordat de actie goed en 
wel was afgelopen.
Zelden een gelukkiger parochiebestuur gezien. 
De kerk is thans tot in perfectie gerestaureerd.

Gedenkwaardig was ook de actie ten behoeve 
van de Sint Vituskerk in Blauwhuis. Een 
prachtig voorbeeld van een 'stad in het klein'- 
van P.J.H. Cuypers. Het bisdom Groningen 
wilde de kerk vervangen door een doelmatiger 
gebouw en de Rijksdienst weigerde, ondanks 
de sterke inzet van secretaris Benadette van 
Hellenberg Hubar bij bezwarenprocedures

voor commissies en rechters, plaatsing op de 
Rijkslijst. Het Cuypersgenootschap onder
steunde daarom op alle mogelijke manieren 
sponsoracties om 'het miljoen' bij elkaar te krij
gen. Inmiddels is de kerk prachtig terug
houdend gerestaureerd en bij de uitvoering van 
het Monumenten Selectie Project meteen op de 
Rijkslijst geplaatst.

Een andere gedenkwaardige actie betreft de 
kliniek voor psychiatrische patiënten in 
Oegstgeest. Een gebouw met een over
weldigend Jugendstil-interieur dat de gemeen
te wilde slopen met behoud van uitsluitend de 
voorgevel, om achter die gevel een gemeente
huis te bouwen. Op verzoek van een ambtenaar 
van de provincie Zuid-Holland vroeg het 
Cuypersgenootschap plaatsing op de Rijkslijst 
aan om deze brute sloopactie te voorkomen.
Bij de hoorzitting van de gemeente Oegstgeest 
werd het Cuypersgenootschap als een ver
dachte en bijna misdadige organisatie 
neergezet die zorgvuldige gemeentelijke plan
nen doorkruist. Bijna was bescherming nodig 
om te voorkomen dat de wethouder geweld 
zou gaan gebruiken.
Ook hier was de Rijksdienst ongekend snel met 
plaatsing op de Rijkslijst, waarna het gebouw 
zorgvuldig en doelmatig is herbestemd tot één 
van de mooiste gemeentehuizen van ons land.

Natuurlijk waren al die andere acties ook leuk 
en voor een groot deel ook succesvol. Ze ver
dienen daarom aandacht in het actiegeschie- 
denisboekje van het Cuypersgenootschap.

http://hubarb.deviantart.com
http://drbee.hy-ves.nl
http://drbee.hy-ves.nl
http://www.cuyperscode.nl
http://hubarb.deviant-art.com
http://hubarb.deviant-art.com
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De afdeling Amsterdam van
het CG (1984-2009)
— Guido Hoogewoud

In 2007 overleed plotseling de voorzitter van 
de afdeling, dr. Arjen Looyenga. Ter overden
king van zijn betrokkenheid bij de stad wordt 
een bundeling voorbereid van de artikelen die 
door hem destijds zijn geschreven over de 
architectuur in delen van Amsterdam-Zuid. 
Zijn betrokkenheid bij het behoud van in het 
bijzonder de kerkgebouwen was bijzonder 
groot en het was in de vroege jaren negentig 
dat een door hem gehouden lezing voor de 
Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg 
(inmiddels opgeheven) de aandacht vestigde 
op het toen nog ongeschonden aanwezige 
bestand van wederopbouwkerken. Het duurde 
lang voordat het behoud van deze categorie 
serieus werd onderzocht en, hoe vreemd het 
ook moge klinken, de sloop van twee toppers 
als "De Opgang" in Osdorp en de Pius-X kerk 
in Slotervaart lijkt toch een wending aan te 
kondigen. Merkwaardige overeenkomst: ook 
in de jaren zeventig sneuvelden eerste de top
pers van P.J.H. Cuypers de Sint Willibrordus 
buiten de veste en de Maria Magdalenakerk.
Na de oprichting van het Cuypersgenootschap 
in 1984 lag het stimuleren van activiteiten op 
plaatselijk niveau voor de hand om op die 
manier te komen tot een regionalisering van 
het genootschap met bloeiende plaatselijke 
afdelingen. Daar is het tenslotte niet van 
gekomen, wel kwam de afdeling Amsterdam 
van de grond, die steevast op elke jaarver
gadering verslag uitbracht van de activiteiten 
bij monde van de voorzitter Jenny 
Bierenbroodspot-Rudolph. Meestal vergat de 
voorzitter dat punt, maar telkens wist Jenny 
toch weer het bestaan van de regio-afdeling 
voor het voetlicht te brengen. De activiteiten 
van de afdeling werden vaak, evenals op lan
delijk niveau het geval was, bepaald door inci
denten. Een voornemen tot sloop van niet 
tijdig als potentiële monumenten erkende 
gebouwen of ensembles kon leiden tot een 
noodzakelijke interventie. Aanvankelijk had de 
afdeling nog weinig juridische mogelijkheden. 
Wegens het ontbreken van een gemeentelijke 
monumentenlijst en de toen nog niet inge- 

I voerde, en inmiddels weer afgeschafte

mogelijkheid (het CG is weer terug bij af!) om 
verzoeken in te dienen tot klassering als 
Rijksmonument moest men bijvoorbeeld 
berusten in de sloop van de door P.J.H. 
Cuypers ontworpen kerk "De Liefde" en op 
vergelijkbare wijze kon geen gemeentelijke 
bescherming worden aangevraagd voor de 
Vincentiuskerk aan de Jacob van Lennepkade 
(C.P.W. Dessing, 1900).
Terugblikkend lag het succes van de afdeling 
niet in een hoog aantal gehonoreerde ver
zoeken tot bescherming op gemeentelijk of 
rijksniveau. Wel werden door de betrokken
heid van het CG met de stedelijke samenleving 
door derden ondernomen initiatieven onder
steund met feitenkennis. Bovendien kon een 
doorwrocht betoog van wijlen voorzitter dr. 
Arjen Looyenga adhesie een doorbraak be- 
werkstellingen.Twee door de afdeling Amster
dam ingediende verzoeken tot klassering als 
rijksmonument werden gehonoreerd: de 
Emmakerk van ir. G. Friedhoff (1939) en het 
pakhuis "De Zwijger" aan de Oostelijke 
Handelskade (ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk, 
i.s.m. K. Bakker, 1934). De redding van de 
Emmakerk geschiedde op het nippertje, de 
laatste dienst was al gehouden. Ingrijpen door 
het Rijk leidde tot een overwachte en uitein
delijk vruchtbare samenwerking waarin de 
Hervormde Gemeente, na haar aanvankelijke 
boosheid te hebben overwonnen, in volle tevre
denheid een gerenoveerd en door het archi
tectenbureau DRK heringericht kerkgebouw in 
gebruik kon nemen, aanvaardbaar voor de 
twee participanten in het PKN-verband, 
Gereformeerden en Hervormden.
Pakhuis "De Zwijger" was een tweede voor
beeld van een spoed-aanvraag, een fenomeen, 
dat niemand, ook de afdeling Amsterdam niet, 
in het algemeen gesproken, als de meeste ide
ale gang van zaken ziet. Het bestaande 
pakhuis, al door het gemeentelijk Bureau 
Monumentenzorg geselecteerd op de concept- 
indicatieve lijst, was namelijk bestemd om 
doorboord te worden ten behoeve van de 
nieuwe Jan Schaeferbrug naar het Java- eiland. 
Aldus geschiedde. Haarscheurtjes na de 
ingreep leidden tot een paniekreactie van 
onmiddelijke sloop op het stadhuis. De afde
ling kon in reactie niet anders doen dan in 
allerijl een aanvrage bij het Rijk in te dienen tot 
klassering als monument. Na veel vijven en

zessen is die bescherming er ook gekomen en is 
de Gemeente Amsterdam, zich bij dit besluit 
neergelegd hebbende, in het gebouw een multi
media centrum gaan realiseren dat nu zeer suc
cesvol is en een belangrijk creatief steunpunt is 
geworden aan de verder oersaaie Oostelijke 
Handelskade.
Daar was eens een ander pakhuis, "Amerika" 
in gekraakte toestand uiterst succesvol als 
"broedplaats", maar heeft het niet gered en is 
tegen de vlakte gegaan. Een ander gebouw aan 
diezelfde kade, mede door de afdeling 
Amsterdam gered: de Havencentrale (B. de 
Greef (1885), nu bekend als uitgaanscentrum 
"Panama". Veel rumoer ontstond er door de 
sloopplannen voor de panden aan de Nicolaas 
Witsenkade, waar een charmant blok eclecti
sche woningen met witgepleisterde gevels van 
de architect Servais gesloopt dreigden te wor
den ten behoeve van een als nondescript te 
ervaren nieuwbouwproject uit de late tachtiger 
jaren. Buurtbewoners, bewoners, oudheid
kundige verenigingen en het KG zagen 
tenslotte hun strijd beloond met het behoud 
van dit blok, nu een sieraad en belangrijke 
schakel in deze 19de eeuwse kade. Ter 
vergelijking: aan de Nieuwe Keizersgracht 
stond tot in de late jaren 'zeventig een prachtig 
ensemble van de architecten I. Gosschalk en 
W.J.J. Offenberg: het Nederlandsch Insraëlitisch 
Ziekenhuis en Krankzinnigengesticht, nu ver
vangen door een werkelijk nondescript 
bouwvolume met vele erkers.
Er waren ook acties, die veel tijd hebben gekost 
en waar weinig publiciteit aan is gegeven. Het 
voormalige Bevolkingsregister aan de 
Herengracht is daar een goed voorbeeld van. 
Gebouwd als een dubbel grachtenpand, in 
1902-1903 door ir. J.P.H. de Man verbouwd tot 
Incassobank, door H.A.J. Baanders tweemaal 
uitgebreid, vertegenwoordigde dit gebouw een 
interessante typologische casus. Een moeizaam 
bevochten compromis met de nieuwe eigenaar, 
de Bank Insinger, leidde tot het behoud van de 
gevel, een door het CG niet in het bijzonder 
gefavoriseerd fenomeen. Het CG nam soms 
qualitate qua deel aan langdurige praatsessies 
in klankbordgroepen en overlegorganen. De 
plannen voor de Vendex-driehoek liepen vol
gens dat patroon. Ter plaatse zouden een nood- 
winkel van Vroom & Dreesmann en het in 
essentie 19de eeuwse Heiligewegbad (ge

bouwd op de plaats van het 17de eeuwse 
Rasphuis) geacht worden plaats te maken voor 
een nieuw winkelcentrum tussen Kalverstraat 
en Singel. Hiervoor zou ook het voormalige 
politiebureau (H.Leguyt, 1897) met zijn 
dubbele neo-renaissance gevel, geïnspireerd 
op de 17de eeuwse Latijnse school, moeten 
wijken. Architect Pi de Bruijn kon zich met 
enige moeite (ook hier) vinden in het behoud 
van de gevel, die op deze plaats aan het Singel 
op een zinvolle wijze lijkt te zijn behouden en 
ontstegen lijkt aan het epitheton van schortjes- 
architectuur. De inzet voor het Binnengasthuis 
is een weg van wel zeer lange adem geweest. 
Al in de jaren 'tachtig, toen er nog geen sprake 
was van enige bescherming van het 19de 
eeuwse gebouwencomplex hadden Jenny 
Bierenbioodspot en Elle de Wijs namens de 
Bond Heemschut in grote trekken aangegeven 
welke gebouwen van belang waren om te wor
den hergebruikt. Van behoud als monument 
was destijds nog geen sprake. Zo kon "de 
schil" van het complex langs de Grimburgwal, 
Nieuwe Doelenstraat en Oude Turfmarkt 
althans voorlopig worden behouden en 
volledige kaalslag ten behoeve van de 
Universiteit van Amsterdam worden verme
den. Met het voortschrijden van de tijd kon 
weliswaar de status van Rijksmonument voor 
delen van de schil worden verkregen, maar 
kon het inwendige, in het bijzonder het 
gebouw van de Tweede Chirurgische Kliniek 
(F.W.M.Poggenbeek, 1897) niet worden 
veiliggesteld. In de Klankbordgroep Binnen
gasthuis had de gedachte de overhand van de 
stichting van een nieuwe Universiteits- annex 
instituutshuisvesting ter vervanging van 
bestaand onderdak in afzonderlijke panden 
her en der in het centrum. Dit laatste punt, het 
behoud van de nog bedreigde panden van het 
Binnengasthuis, waarvan onlangs nog door de 
Minister de sloop is geweigerd, wordt eer
daags door de afdeling Amsterdam bij de 
rechter bepleit.
Er kunnen vele acties genoemd worden, die in 
samenwerking met andere betrokkenen wer
den gevoerd: de tramremise aan de Overtoom 
(architect A.L. van Gendt, 1873), een complex 
dat thans door Stadsherstel Amsterdam is ge
restaureerd en opnieuw wordt hergebruikt. 
Andere voorbeelden: de Prof Tulpstraat en de 
z.g. Meisjesschool aan de Mamixstraat. Voor
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laatstgenoemde gebouw trad prof. Dr. Manfred 
Bock in het strijdperk en schreef een nieuwe 
analyse van de inspiratiebronnen van stadsar
chitect B. de Greef. Paul Gorter, trouw lid van 
de vergadering van de afdeling streed voor het 
behoud van het interieur van het door hem 
bewoond pand Weteringschans 1926 (Z. 
Deenik & Zn, 1890). Dit pand herbergt een bij
zonder 19de eeuws interieur met behang als 
goudleer imitatie en andere karakteristieke 
ornamenten naast een bijzonder gave vestibule 
en trappenhuis. Zelf heeft hij het behoud van 
dit interieur niet kunnen combineren met de 
status van bewoner, wel is door zijn inzet het 
inwendige, weliswaar met aanpassingen, door 
de nieuwe eigenaar behouden in de nieuwe 
kantoorfunctie. Maar het pand staat nog steeds 
leeg.
Er waren onvermijdelijk forse tegenvallers te 
incasseren. Zo kon niet voorkomen worden dat 
Pi de Bruijn zijn aanbouw aan het 
Concertgebouw realiseerde, een ingreep, die 
weliswaar uit het oogpunt van de gebruiker 
werd gewenst, maar weerstanden opriep ten 
aanzien van de presentatie van het volume van 
het Concertgebouw in zijn oorspronkelijke 
opzet in het stadsbeeld. Ook de slag om de IJ- 
oevers heeft de afdeling Amsterdam van het 
CG verloren. Zag het er aanvankelijk naar uit 
dat er binnen het gemeentelijk apparaat sym
pathie bestond voor behoud van artefacten uit 
het verleden", zoals dat zo fraai werd uitge
drukt in de Nota van Uitgangspunten, uitein- 
delijk is het 19de eeuwse karakter van de IJ- 
oever vrijwel geheel ten onder gegaan en ver
vangen door de nieuwe laat 20-ste eeuwse 
bebouwing van het Westerdok. Dat ging en 
gaat nog ten koste van de sluiswachterswonin- 
gen van architect Bastiaan de Greef, het 20ste 
eeuwse goederenstation en het voormalig 
Koloniaal Etablissement, nu nog korte tijd te 
zien als kantoor van de Rijkspolitie te Water. 
Het was de Rijksgebouwendienst die hier plot
seling volte face maakte en koos voor een 
grotere ruimtelijke en dus financiële opbrengst 
ten koste van het Koloniaal Etablissement. Een 
nog vers in het geheugen liggende nederlaag 
was de sloop van het Andreas Ziekenhuis (M.F. 
Duintjer, 1969). Dit bijzonder harmonieus 
vormgegeven ensemble van gebouwen met 
tuinaanleg kon, ondanks de inzet van velen: 
BMA, CG en buurtorganisaties als PRO West

niet in het geweld van de stadspolitiek vol
doende worden gewaardeerd. Er lopen op dit 
moment nog vele zaken. Belangrijk punt van 
aandacht wordt gevormd door de kerkenpro- 
blematiek. De onlangs toegestane sloop van de 
Pius X-kerk (arch. J. van der Laan,1959/1960) 
leidde zelfs tot een gesprek met de bisschop 
van Haarlem, dat men zou mogen kenschetsen 
als een openhartge uitwisseling van meningen. 
Nauwgezet volgen van dit onderwerp blijft 
geboden, zeker nu onlangs bekend werd dat 
het bisdom alle R.-K. kerken in Noord- 
Amsterdam heeft verkocht aan een woningcor
poratie. Gemeentelijke monumentenstatus 
werd aangevraagd voor het z.g. Van 
Goolcomplex uit 1966 (uitbreidingsplan 
Buikslotermeer), een bekend project, mede 
door de overdekte "zwevende"straten. De 
afdeling zette zich samen met BMA in voor het 
behoud van tuindorp "Jeruzalem". Resultaat: 
van het op de top-100 lijst van minister Plasterk 
voorkomende tuindorp blijven misschien 6 
hoven gespaard. Het jaar 2008 kon worden 
afgesloten met de erkenning als gemeentelijk 
monument van de z.g. Lelimanblokken in de 
Indische Buurt (Zeeburgerdijk-Lampong- 
straat), een "stedelijke tuindorp" concept uit 
1912-1914. Zoals het vaak ging, werd het CG 
hier door het buurtcomité ingeschakeld, 
waaruit men kan concluderen dat het CG het 
beste functioneert als keten in de schakel van 
het maatschappelijk draagvlak, een typische 
poldermodel-variant. Het CG zette zich in voor 
potentiële monumenten die in de knel 
dreigden te komen door bestuurlijke twee
dracht of nalatigheid (zie De Zwijger) en 
fungeerde in sommige gevallen als katalysator 
bij besluitvorming van de overheid 
(Emmakerk, Lelimanblokken). Kan men deze 
opstelling plaatsen binnen de lijnen van het 
Nederlandse harmoniemodel, er waren ook de 
conflictpunten, zoals het verzoek om 
bescherming van de Oostergasfabriek, die aan 
de voorzitter van het stadsdeel Oost- 
Watergraafsmeer de uitspraak ontlokte dat het 
CG "De schrik van de bouwwereld" was. 
Naast directe acties droeg het optreden van de 
afdeling bij aan het wetenschappelijk onder
zoek omdat aanvragen en waardenstelingen in 
vele gevallen nieuwe gegevens aan het licht 
brachten.

Niet alleen directe acties -tot behoud maakten 
deel uit van de doelstellingen van de afdeling. 
Ook excursies en (in de eerste jaren) lezingen 
stonden op het programma. Genoemd kunnen 
worden excursies naar de helaas gesloopte 
kerken De Liefde en H. Vincentius, de 
Koninginneweg, de Vondelstraat, de Nicolaas- 
kerk en De Krijtberg en de Singelgracht. Een 
wel heel bijzondere excursie was die naar de 
Chassékerk in gezelschap van Kees Fens. Een 
symposium over het Centraal Station (in 2000) 
en een hard-hat tour door het Rijksmuseum 
trokken een behoorlijk grote schare belangstel
lenden. De afdeling vergadert circa vier maal 
per jaar en organiseert jaarlijks twee excursies. 
De eerstvolgende excursie zal worden 
gehouden in de vorm van een wandeling door 
Amsterdam-West.

♦

Juryrapport PBF 1997
De jury heeft het bestuur van het Prins 
Bemhard Fonds geadviseerd de Monumen- 
tenprijs 1997, die dit jaar voor de tiende keer 
wordt uitgereikt, toe te kennen aan een 
vereniging die op een gedreven wijze strijdt 
voor het behoud van het Nederlands cultuur
goed uit de negentiende en twintigste eeuw.

Het is nog niet zo lang geleden dat de aandacht 
voor monumentenzorg in Nederland voor
namelijk gericht was op de gevestigde 'klassiek 
monumenten' van voor 1850. De architectuur 
van de tweede helft van de vorige en van de 
beginjaren van deze eeuw werd, zeker in de 
architectuuropleidingen en in kringen van 
architecten en kunsthistorici, gezien als een niet 
— oorspronkelijk, gemakkelijk product van 
eclecticisme. Men beschouwde het als voort
brengsel van industrie en handel en niet als 
resultaat van bevlogen esthetiek en 
ambachtelijke vakbekwaamheid. Er kwam pas 
waardering voor deze architectuur toen meer 
en meer het besef doordrong dat het gebouwde 
cultureel erfgoed uit de periode na 1850 toch 
wel erg snel aan het verdwijnen was als gevolg 
van allerlei ontwikkelingen op technisch, 
economisch, commercieel en demografisch 
gebied. Het begrip 'jongere bouwkunst” vond 
ingang.

PRINS
*

BERNHARD

r r
FONDS

r
PRIJZEN

1 9 9 1

Het boekje met de 
juryrapporten van de 

vijf winnaars van de 
Prins Bemhardfonds 

Cultuurprijs 1997

In de jaren tachtig startte het landelijk 
opgezette Monumenten Inventarisatie Project 
(MIP). In het kader van dit project werd het 
omvangrijke areaal gebouwen van na het mid
den van de vorige eeuw tot aan de laatste 
wereldoorlog geïnventariseerd en gekwali
ficeerd. Hoewel de kennis op dit terrein van de 
monumentenzorg in korte tijd een respectabel 
niveau heeft bereikt, lijkt er nog veel te onder
zoeken, te interpreteren en ook nog te kwalifi
ceren. Veel van belangrijk recent cultuurgoed is 
daardoor nog steeds bedreigd.
De dreiging en de constatering dat ondanks alle 
van overheidswege ontplooide activiteiten er 
toch nog veel van ons recent historisch cultuur
goed teloor gaat, bracht een aantal jonge cul
tuur - en architectuurhistorici in 1984 tot 
oprichting van een vereniging die door het ver
werven en uitdragen van specifieke kennis en 
het voeren van doelgerichte actie het tij zou 
moeten keren: de Vereniging tot Behoud van 
het negentiende - en vroeg twintigste eeuwse 
Cultuurgoed in Nederland, het Cuypersge
nootschap. Het doel van deze vereniging luidt 
'het in de breedst mogelijke kring kweken van 
herwaardering van en beter begrip voor de 
voortbrengselen van de negentiende en 
twintigste eeuwse Nederlandse cultuur en het 
realiseren van het duurzaam behoud van die 
verworvenheden'.
Om dit te bereiken stimuleert het genootschap 
het onderzoek naar en de publicatie over deze 
cultuurgoederen. Het organiseert excursies, 
symposia en lezingen met als doel kennisver
garing - en uitwisseling bij en tussen de leden. 
De idee achter dat laatste is dat algemene be
kendheid met het werkterrein de waardering 
voor de objecten bevordert en daarmee de kans
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van boven naar beneden: Willem Jan Pantus, Hugo Landheer, Guido 
Hoogewoud, leden van het bestuur en Rens Swart, penningmeester.

op behoud ervan vergroot. Als illustratie 
dienen de vele artikelen en studies die verschij
nen in het eigen tijdschrift De Sluitsteen. Ook de 
talrijke publieksgerichte activiteiten (excursies, 
symposia, redes etc.) waarvan het genootschap 
initiatiefnemer of mede - initiatiefnemer was, 
maken duidelijk dat men hieraan grote waarde 
hecht.
Het Cuypersgenootschap heeft een bestand 
van een kleine 500 leden, waarvan een aantal 
als 'correspondent7 regionaal of plaatselijk 
actief is voor de vereniging. Uit contributies, 
giften, deelnamegelden van excursies en sym
posia genereert de vereniging inkomsten die 
volledig voor het werk worden aangewend. 
Maar het Cuypersgenootschap beperkt zich 
niet tot vergaren, uitwisselen en uitdragen van 
kennis over objecten. Het treedt ook daad
werkelijk op in besluitvormingsprocedures: de 
bijeengebrachte kennis dienst daarbij als basis 
voor argumenten en de verspreide kennis 
beoogt een draagvlak te kweken voor het 
gekozen standpunt. Het Cuypersgenootschap

Cuypersbulletin

treedt op als 'belangengroepe
ring' door zelf verzoeken in te 
dienen tot bescherming en op 
diverse wijzen invloed uit te 
oefenen op de meningsvor
ming rond bouwplannen die 
volgens het genootschap een 
'aantasting' van monument- 
waarden inhouden. Men 
opereert goed gedocumen
teerd, doelgericht en met argu
menten die zich niet beperken 
tot het cultuurhistorische 
vakgebied. Ter verbreding van 
het draagvlak voor de be- 
houdsacties werkt het 
genootschap regelmatig samen 
met lokale belangengroepen of 
instellingen die zich inzetten 
voor hetzelfde doel. In De 
Sluitsteen werd verslag gedaan 
van initiatieven en acties. In 
januari 1985 richtte men hier
voor een apart orgaan op, de 
'Nieuwsbrief Cuypersgenoot
schap', later omgedoopt tot 
'Cuypersbulletin'.
Aanvankelijk zette het 
genootschap zich voornamelijk

in voor kerkelijke architectuur uit het eind van 
de vorige eeuw. Al betrekkelijk snel echter 
kreeg de statutair vastgelegde breedte van het 
werkterrein daadwerkelijk invulling: men 
ging ook strijd voeren voor openbare 
gebouwen, zoals musea, stations, scholen, 
voor utiliteitsgebouwen zoals ziekenhuizen, 
maar ook voor bankgebouwen, of andersoor
tige complexen. Onderwerp van actie waren 
ondermeer: het oude Haagse Rijksarchief, het 
Rijksmuseum, de Beurs van Berlage, het 
Amstelstation te Amsterdam, de Teekenschool 
te Roermond, het Van Abbemuseum te 
Eindhoven en het uit 1953 daterende voorma
lige rijkskantoor annex kantongerecht te 
Oostburg. Daarnaast zette men zich ook in 
voor bedreigde gebouwen en objecten van 
bedrijf en techniek en voor woonhuizen: de 
gashouder te Dedemsvaart, de watertoren en 
een mouterij in Roermond, 'Sunny cottage' te 
Breda, Villa 'Lageweg' te Zeist en diverse pan
den van voormalig stadarchitect Co Brandes in 
Den Haag. De activiteiten voor behoud van de

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

historische dorpskern van Druten illustreren 
dat ook stedenbouwkundige aspecten de aan
dacht van het genootschap krijgen. Men zet 
zich in voor het werk van de 'groten' uit de 
Nederlandse architectuurgeschiedenis, maar 
ook voor de producten van minder bekende 
architecten en voor anonieme bouwwerken en 
objecten.
Het Cuypersgenootschap wordt wel eens zeer 
vasthoudend genoemd. Maar in sommige 
gevallen is ondubbelzinnige taal ook noodza
kelijk om het doel te bereiken. Het genootschap 
hanteert het middel van het inhoudelijk argu
ment, maar ook de juridische strijd en die van 
de pen. En in die pennenstrijd is het 
genootschap in zijn element. Met humor en een 
literair gevoel stelt het misstanden aan de kaak. 
De jury van de Prins Bernhard Fonds 
Monumentenprijs 1997 was unaniem van 
oordeel dat het behoud van relatief jonge mo
numenten in Nederland warme belangstelling 
verdient. Het Cuypersgenootschap zet zich 
reeds meer dan 13 jaar actief in voor behoud 
van architectuur van de negentiende en 
twintigste eeuw en van de overige cultuuruitin
gen uit die periode. Door onderzoek en publi
catie in de eigen periodieken legt het 
genootschap de wetenschappelijke basis voor 
de campagnes voor het behoud van cultureel 
erfgoed. De praktische aanpak van deze 'strijd' 
profileert het Cuypersgenootschap als een 
strijdvaardige actiegroep. Met deze goed 
gefundeerde tegendraadsheid heeft het 
genootschap met succes gebouwen en objecten 
voor aantasting of erger weten te behouden. 
Het Prins Bernhard Fonds wil met toekenning 
van de Prins Bernhard Fonds Monumentenprijs 
aan het Cuypersgenootschap deze inzet voor 
het behoud van het negentiende - en twintigste 
eeuwse gebouwde erfgoed in Nederland ho
noreren en wil daarmee zijn waardering ken
baar maken voor de manier waarop het 
Cuypersgenootschap die inzet voor het monu- 
mentenbehoud in de praktijk vorm geeft.

Juryleden Prins Bernhard Fonds Monumenten Prijs 
IV. Kramer, voorzitter.
C.S.T.J. Huijts, H. Meindersma, E.J. Nusselder, 
Mevr. M.J.H. Willinge
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Nijmegen: ontwikkelingen
rond de Hessenberg
— Willem Jan Pantus

We schrijven het jaar 1989, om precies te zijn: 21 
december. In een duister vergaderzaaltje van 
het toenmalige Gemeentearchief buigen zich 
enkele grijze heren over een informeel verzoek 
van het gemeentebestuur. Of ze nog ergens 
rekening mee moeten houden, als ze het terrein 
in de binnenstad waar tot dan toe de persen 
van uitgeversmaatschappij en krantenbedrijf 
De Gelderlander staan, willen aanmelden voor 
een Europese architectuurprijsvraag? Bij het 
vertrek van de krant uit de binnenstad naar een 
spiksplinternieuwe hightech drukkerij1 aan de 
Waalhaven wil het gemeentebestuur een 
actieve houding aannemen en al van tevoren 
op zoek gaan naar een manier om een nieuwe 
impuls aan de kwijnende binnenstad te geven. 
De kluwen van gebouwen, voornamelijk uit de 
negentiende en twintigste-eeuw, aaneengere
gen langs smalle steegjes en hier en daar met 
stenen trappen verbonden om de hoogtever
schillen in het terrein op te vangen, is als een 
ongenaakbaar eiland in de stad, hermetisch 
afgesloten van de buitenwereld en dus weinig 
uitnodigend. Een architectuurprijsvraag, 
bedoeld om dit vergeten stadsdeel weer te 
betrekken bij het stedelijk leven, moest 
uitkomst bieden.

De heren, optredend als gemeentelijke monu
mentencommissie, hebben daar weinig 
bezwaar tegen. De gebouwen zijn immers al zo 
vaak verbouwd en vertimmerd dat er weinig 
authentieks verloren zal gaan. O ja, toch nog 
één ding, dat zeventiende-eeuwse poortje, dat 
ook in de redengevende omschrijving van het 
als 'rijksmonument v.m. R.K. weeshuis' te boek 
staande hoofdgebouw van het complex 
genoemd wordt, kan dat niet blijven? Liefst 
samen met de trap? En als handhaving op de 
oorspronkelijke plaats nu echt niet kan, nou 
dan mag het ook wel elders in het plan 
terugkomen. Zo ongeveer moet het die dag in 
december gegaan zijn. En vanaf die dag ging 
werkelijk alles mis wat er maar mis kon gaan. 
In de randvoorwaarden bij de prijsvraag kwam 
te staan dat alleen het poortje een rijksmonu
ment was en dat de rest van de gebouwen afge-
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broken diende te worden. En zo geschiedde,... 
althans: dat décht de verantwoordelijke 
wethouder, in eerste instantie Wim Hompe, 
later zijn opvolger Jacques Thielen.

Toen de toenmalige minister van WVC Hedy d' 
Ancona de prijswinnaars van de Europan-prijs- 
vraag bekend maakte, bleken er maar liefst 
twee winnende ontwerpen voor de Hessen- 
berg. Dat met de flitsende naam Flash Gordon, 
van de hand van de jonge architecten Winfried 
van Zeeland en Eric Wiersema, werd onmiddel
lijk omarmd door B en W en de ambtelijke top: 
een forse ondergrondse garage met daarop een 
aantal kloeke woontorens (dat in de loop van 
de voorbereidingen groeide om het project kos
tendekkend te krijgen). De torens waren 
voorzien van expressieve, vleermuis
vleugelachtige daken die het aanzicht van dit 
stadsdeel dominant zouden gaan beheersen. 
Maar het leek alsof het ontwerp vanaf een 
andere planeet was neergedaald, zo weinig 
hield het rekening met de bestaande steden
bouwkundige waarden. Natuurlijk moest het

hg. 67

1 het voormalig RK weeshuis

2 de voormalige litus Brsntismakapel! locatie weeshuispoort

3 het restant van de doopkapel van de Carmelkerk

4 CarmeUdooster en k/okketoren van de Carmelkerk

5 Huize Doddendaal

6 de 'stottergevek

7 de parkeergarage

8 het woonblok tussen de Kroonstraat, Parkweg en Doddendaa

9 het bouwblok tussen de tanga Hezetstraat, Pijkestraat en 

Hessenbergtgas!

10 Jodanberg 16

11 de funderingsresten van de kapel

12 de funderingsresten van de Sprongshof

Plattegrond van het plangebied, oorspronkelijk 
bedoeld voor uitvoering van het plan Flash Gordon, 

met als belangrijkste objecten: het voormalig R.K. 
Weeshuis (1), de voormalige parkeergarage (7) en 

het woonhuisblok Kroonstraat, Parkweg, 
Doddendaal (8). Momenteel wordt het hele witte 

vlak, inclusief de afgebroken parkeergarage, 
bebouwd volgens het alternatieve Plan Hessenberg.

rijksmonument, het voormalige R.K. weeshuis, 
ervoor wijken, maar wie goed keek, zag in een 
hoekje van het terrein nog net het zeventiende- 
eeuwse ingangspoortje, los opgesteld, als ware 
het een meubelstuk waarmee naar believen 
geschoven kan worden. Naarmate de uitwer
king van het project vorderde, moest er steeds 
meer bebouwing in de omgeving worden opge
offerd om de financiën kloppend te krijgen. Zo 
zouden woonhuizen langs Parkweg, 
Doddendaal en Kroonstraat, nota bene 
onderdeel van het Beschermd Stadsgezicht, 
moeten worden gesloopt en - erger nog - de 
architectonisch waardevolle Titus Brandsma- 
kapel van Pieter Dijkema uit 1960.

Vervolgens begon er een meer dan tien jaar 
durende juridische strijd, waarbij de betrokken 
partijen (het CG was daar één van) zowat alles 
uit de kast getrokken hebben wat maar 
denkbaar is. Het dossier van alle procedures en 
publieksacties samen weegt al meer dan tien 
kilo. Zo waren er bezwaarschriften op gemeen
telijk niveau, die - zoals verwacht - allemaal

Hef deels nog middeleeuwse voormalig R.K. Wees
huis (1) temidden van de bijna voltooide nieuwbouw 

van het Plan Hessenberg. 
Foto: W. J. Pantus, juli 2009

ongegrond verklaard werden. En voorts proce
dures bij de arrondissementsrechtbank in 
Arnhem en de Raad van State in Den Haag. Er 
waren teleurstellingen bij zoals de ongegrond- 
verklaring van het bezwaar tegen de sloopver
gunning voor het rijksmonument. Het verlenen 
van een sloopvergunning zou nu eenmaal een 
'discretionaire bevoegdheid' van de gemeente 
zijn, redeneerde de rechter. Maar de opstekers 
waren in de meerderheid. Zo werd de sloopver
gunning voor de kapel door de rechter 
geschorst. En tot ieders verrassing (een juridi
sche bijzonderheid) kwam de rechter kort 
nadat de burgemeester druk op hem had uit
geoefend om de procedure te bespoedigen 
ambtshalve met de uitspraak om ieder ander 
besluit van de gemeente dat sloop tot gevolg 
zou hebben bij voorbaat al te schorsen. 
Voorwaar een proactieve rechter! De kers op de 
taart was echter de bestemmingsplanprocedure 
die schipbreuk liep bij de Raad van State, 
omdat de gemeente verzuimd had de maxi
male diepte van de parkeergarage vast te

leggen. Dat zou - theoretisch - het gevolg kun
nen hebben dat die ongelimiteerd groot kon 
worden.

Nu zou zo'n bestemmingsplanprocedure 
overgedaan kunnen worden, met alle bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden van dien, maar 
inmiddels was er ook een nieuwe politieke 
garde opgestaan die fris en onbevooroordeeld 
tegen de zaken aankeek. We zullen er nooit 
achterkomen wat er nu het eerst was: de kip of 
het ei. Anders gezegd: de nieuwe wethouder 
Paul Depla verklaarde nog vóór de schorsing 
door de Raad van State bekend werd, dat uit
voering van het plan Flash Gordon niet 
vanzelfsprekend meer was. In feite maakte hij 
dat besluit bekend né de datum van de uit
spraak (31 juli 1998), maar de eerlijkheid 
gebiedt ons te zeggen dat het CG en zijn mede
standers de uitspraak op dat moment ook nog 
niet kenden.
De rest van het verhaal is dan snel verteld. De 
toon die de tegenstanders van het Flash 
Gordonplan gezet hadden, was inmiddels 
gemeengoed geworden. Cultuurhistorie was 
het toverwoord en de landelijke overheid deed 
daar nog een schepje bovenop met haar 
actieplan Belvedère, met ruime subsidies om 
cultuurhistorie tot uitgangspunt te maken bij 
nieuwe ontwikkelingen. Het Cultuurhistorisch 
Profiel De Hessenberg uit 2001, waarin alle aan
wezige waarden in hun onderlinge samenhang 
werden opgesomd, werd de leidraad voor 
toekomstige ontwerpers van een nieuw 
Hessenbergplan.

Een nieuwe woontoren ter plaatse van de afgebroken 
parkeergarage aan de Pijkestraat (7). 

Foto: W.J. Pantus, september2009
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Nu, precies 20 jaar na de eerste stappen die zijn 
gezet in de strijd om het behoud van de 
Hessenberg, kunnen we met voldoening 
terugkijken. Want de enorme krachtsinspan
ningen hebben uiteindelijk tot resultaat gehad 
dat het weeshuis - al is er nog steeds geen 
passende bestemming gevonden - is blijven 
staan, de Tïtus Brandsmakapel is aangewezen 
als gemeentelijk monument en onlangs door 
het straatpastoraat is heropend als dak- en 
thuislozenkerk, de resten van de doopkapel 
van de overigens afgebroken Carmelkerk wor
den ingepast, het blok laat negentiende-eeuwse 
woonhuizen dat nog binnen het beschermd 
stadsgezicht valt, wordt gerenoveerd en de 
'Stottergevel' met typografie van Dick Dooijes 
wordt herplaatst. Maar vooral is ook een winst
punt dat de nieuwbouw - juist door het 
ontstane tijdsverschil bij het ontwerpen - een 
onvergelijkbaar betere architectonische en ste
denbouwkundige inpassing gekregen heeft. 
Het typerende sluip-door, kruip-door van het 
historische stadsdeel is perfect vertaald naar de 
nieuwe situatie.2 De architectuur, onder super
visie van Filip de Langhe, oogt ditmaal niet 
futuristisch of gewild innovatief, maar juist 
evenwichtig, harmonisch en urbaan. En dat 
ondanks de grote hoogten en enorme volumes 
die moesten worden ingezet om het project met 
al zijn restricties en wensen toch nog betaalbaar 
te maken. Zo zijn de woontorens er toch nog 
gekomen, maar met wat een verschil!

Renovatie van het deels 
negentiende-eeuwse huizen

blok Kroonstraat, Parkweg, 
Doddendaal (8) is ook inbe

grepen in het Plan 
Hessenberg

Zijn er ook minpuntjes? Zeker wel! In het 
Cultuurhistorisch Profiel De Hessenberg is de aan
beveling gedaan om de fundamenten van de 
kloosterkerk op een of andere manier in het 
plan herkenbaar te maken. Het geeft diepte aan 
de beleving van de plek, ook in de nieuwe situ
atie. Daarvan is in de laatste tekeningen en pre
sentaties niets terug te vinden. Ook met het zin
volle pleidooi van een archeoloog om de been- 
derresten van de vele tijdens de middeleeuwen 
begraven nonnen, die tijdens de werkzaamhe
den gevonden zijn, als eerbetoon op een 
herkenbare wijze bij te zetten in plaats van ze 
anoniem in ladekasten te bewaren, is niets 
gedaan. Tot slot mis ik in de plannen node de 
monumentale poort van het R.K. Weeshuis, die 
nu elders in de stad op een vergeten achterter- 
rein haar dagen slijt en die zo herkenbaar de 
toegang tot een nieuw stadsdeel, boordevol 
verwijzingen naar het nog altijd levende 
verleden, zou kunnen markeren. Maar dat is 
een gemiste kans die altijd nog goed gemaakt 
kan worden ...

1 Eind juni 2009 rolden alweer de laatste kranten van 
de persen. De drukkerij wordt gesloten, omdat in Best 
goedkoper en sneller gedrukt kan worden.
2 Wie zich een beeld wil vormen van de uiteindelijke 
situatie, neemt een kijkje op www.dehessenberg.nl.

Niet veel maar wel diepgaand
De Clemenskerk te Hilversum en 
het orgel in de Grote Kerk te 
Gorinchem

— Rens Swart • 8 maart-13 april 2009

De bestuursleden van het Cuypersgenootschap 
zullen zich, toen zij mij in 1992 vroegen toe te 
treden tot het bestuur, waarschijnlijk wel een 
zekere voorstelling hebben gemaakt van wat ik 
voor de vereniging zou kunnen betekenen. Een 
bijzondere vereniging leek het, misschien zelfs 
een wat exquise club, die zich tooide met de 
naam 'genootschap'. Ja, de bestuursvergaderin
gen duurden bruto een hele dag en vonden 
plaats op een kasteel in het zuiden des lands, 
zoals Gert van Kleef elders in dit bulletin 
toelicht. Het bourgondische had een voorname 
plaats en om daarin te passen behoefde je niet 
zozeer voornaam en deskundig te zijn, of 
althans niet uitsluitend, als wel een aanspre
kende en ietwat praktische persoonlijkheid te 
hebben. Men zal zich hebben gerealiseerd dat 
men zich met mij weliswaar een geïnter
esseerde en academisch geschoolde in huis 
haalde, maar ook iemand die zich niet kon 
meten met de in en rond het bestuur aanwezige 
unieke combinatie van kennis op zeer hoog 
niveau van een (toen nog) uithoek van de archi
tectuur- en kunstgeschiedenis, juridische ken
nis en inzicht in het monumentenrecht en een 
enorme vaardigheid om deze combinatie met 
succes in te zetten voor het behoud van 
bedreigd erfgoed.

Nee, ik heb in de elf jaar dat ik bestuurslid was 
en in de jaren erna slechts twee grote acties 
'gedaan'. Daarover vertel ik zo dadelijk. Toch 
kreeg ik bij mijn afscheid in 2003 de indruk dat 
mijn bijdrage aan het Cuypersgenootschap wel 
gewaardeerd werd. Dat zal hem dus niet in de 
uitgevoerde acties hebben gezeten. Als je zo om 
je heen kijkt in de vereniging en het bestuur, 
dan zie je vanzelf de dingen die anderen beter 
kunnen. Maak ook de dingen die blijven liggen, 
beter kunnen of anderen gewoon te veel tijd 
kosten. Ik begon mijn loopbaan als tweede sec
retaris, waardoor mede-oprichter en secretaris 
Bernadette van Hellenberg Hubar haar

kwaliteiten meer kon richten op de zaken 
waarin ze (nog meer) uitblonk.

Toen het nieuwsblaadje van het genootschap, 
De Sluitsteen, met daarin destijds de rubriek 
met de veelzeggende literaire naam De rafel
rand van de monumentenzorg, langzaamaan uit
groeide tot een gewaardeerd academisch tijd
schrift, ontstond er een vacuüm. De redactie 
duldde geen oppervlakkige nieuwsberichtjes 
meer die qua statuur niet strookten met de 
goede artikelen waarmee het tijdschrift zich 
onderscheidde. Dat was niet zo'n ramp want 
voor berichten over excursies en tentoonstellin
gen verscheen het blad toch te laat. In het 
najaar van 1994 besloot het bestuur tot de 
oprichting van het Cuypersbulletin, waarvoor 
overigens verschillende meer literaire titels 
werden voorgesteld, die het echter doordat de 
secretaris bij de beslissende stemming de trein 
gemist had helaas niet hebben gehaald. Ik heb 
mij toen bereid verklaard deze nieuwsbrief te 
verzorgen, onder de voorwaarde dat actieve 
bestuursleden en gemachtigden zélf voor het 
bulletin een toegankelijk stukje zouden schrij
ven over wat zij onder handen hadden. Ik zou 
dan de hoofd- en eindredactie doen en en pas
sant de vormgeving. Daarbij zorgde een combi
natie van perfectionisme en liefhebberij in 
typografie (en programmeren in de weten
schappelijke opmaaktaal TeX, ik blijf immers 
een techneutisch wetenschapper) ervoor dat er 
een nieuwsbulletin kwam dat beter oogde dan 
het eerste-het-beste tweekoloms tekstverwer- 
kingsdocumentje, waar we het eigenlijk ook 
best mee hadden kunnen doen.

Zei ik daarnet 'academisch geschoold'? Dat lieg 
ik. Ik poogde toen ik in het bestuur geraakte 
mijn sterrenkundestudie af te ronden. Maar als 
je werkelijk voor iets gaat, naar een hoge 
kwaliteit streeft en je verantwoordelijk voelt 
voor een zaak die je op je schouders hebt 
genomen of voor de tijdige nieuwsvoorziening 
voor 500 leden, dan slaat als puntje bij paaltje 
komt de balans door ten nadele van je puur 
persoonlijke ambities. Het opzetten en 
bijhouden van een geautomatiseerde ledenad
ministratie en een waardige boekhouding liet 
alleen maar minder tijd voor mijn persoonlijke 
doelstellingen over, ook al gebeurde dat vaak 
in tevoren niet te vóórspellen gaatjes in het

http://www.dehessenberg.nl
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Het Cuypersbulletin werd jarenlang gemaakt in en verzonden vanuit een monumentaal pand in Alphen aan den 
Rijn. Aan de keukentafel van links naar rechts: Guido Hoogewoud, Sabine Broekhoven en de auteur.

etmaal. Dat laatste maakte samenwerking en 
een goede overdracht helaas wel lastig. Later 
kwam er meer evenwicht in en zodoende ga ik 
nu als Delfts ingenieur geodesie door het leven.

Het is beslist waar dat het een bepaalde disci
pline vergt en absoluut een lange adem, om je 
expertise op het gebied van architectuur
geschiedenis, bestuursrecht en monumenten
beleid in te zetten ten gunste van het behoud 
van bepaalde concrete objecten. Dat is maar 
weinig experts gegeven. Als ik terugkijk op 
mijn eigen ervaringen en de aspecten poog te 
identificeren die bij nader inzien noodzakelijk 
bleken, waarop ik bij nader inzien te kort 
schoot of waarop ik andere bestuursleden zag 
excelleren of misschien wel niet, dan zou ik het 
volgende lijstje kunnen geven:
- gedegen kennis van de architectuur- en cul
tuurhistorische gronden voor behoud of de 
vaardigheid deze kennis te mobiliseren;
- goed in staat zijn en voldoende kennis hebben 
om dwarsverbanden te leggen;
- de vaardigheid hebben af te dalen uit de 
ivoren toren der wetenschap;

Cuypersbulletin

- gedegen kennis van het monumenten- en 
bestuursrecht;
- kennis van en begrip voor de beleidsmatig 
waaiende winden ('bestuurlijke sensitiviteit' 
heet dat voor ambtenaren);
- de vaardigheid je in de 'tegenpartij' te ver
plaatsen, niet alleen omdat je deze daarmee 
(om het netjes te zeggen) effectiever kunt 
opponeren, maar ook omdat je daarmee sneller 
een productievere verstandighouding kunt 
creëren;
- de vaardigheid een overmaat aan kunsthis
torische en juridische informatie te filteren en 
om te vormen tot een overtuigend betoog op 
hoofdlijnen;
- de vaardigheid een betoog af te stemmen op 
het gedachtengoed of de leefwereld van de 
lezer of luisteraar, of dit nu een rechter, bestuur
der of andere belanghebbende is;
- schrijf- en spreekvaardigheid;
- een toegankelijke persoonlijkheid;
- discipline en een zeer lange adem;
- voldoende tijd, nu en in de toekomst.
Ik garandeer niet dat er mensen te vinden zijn 
die dit alles in zich verenigen. Ik doe dat zeker

niet, al heb ik gedurende mijn bestuurslid
maatschap erg veel geleerd. Een enorme ver
rijking: dat was het zeker.

De Clemenskerk in Hilversum 
Vooral die vasthoudendheid en lange adem 
waren onmisbaar bij de bescherming van de 
Clemenskerk in Hilversum, een zaak die 
speelde van september 1994 tot augustus 2004: 
tien jaar! Aan het begin van die periode kende 
de kerk nog een actief gebruik voor de ere
dienst; aan het einde was hij reeds jaren verla
ten en stond hij er desolaat bij, ondanks dat het 
gelukt is deze kerk als rijksmonument te 
klasseren.

De Clemenskerk (St.-Clemens Maria Hof- 
bauer) aan de Bosdrift in Hilversum is in 1913 
ontworpen door Jac. van Gils, architect te 
Rotterdam, wiens plannen herhaaldelijk wer
den versoberd. Zo is de geplande toren nooit 
gebouwd en is het schip pas in 1922 naar de 
oorspronkelijke plannen verlengd door Jos. 
Cuypers. Ondanks dat de kerk relatief sober is 
uitgevoerd, is het mooi om te zien dat boven de 
gewelven van het verlengde schip de oor
spronkelijke topgevel mooi gedecoreerde 
blindnissen bevat. De kerk is gebouwd met 
gebruikmaking van neoromaanse en 
neobyzantijnse elementen en heeft opvallende 
witgeblokte traveebogen en een meerhoekig 
gebroken houten gewelf. De kerk is belangrijk 
vanwege de manier waarop Van Gils het toen 
opkomende inzicht dat elke kerkganger een 
vrij zicht op het altaar moest hebben, heeft ver
taald in een breed schip overdekt door een 
reeks opklimmende steile daken. Vooral aan de 
buitenkant geeft dit een opmerkelijke en mo
numentale aanblik. De kerk bevat een staal
kaart van werk van Max Weiss: glas-in-lood, 
muraalglasschilderingen en tabernakeldeurt
jes. Het orgel, gebouwd door Steinmeyer in 
1923, is van zeer hoge kwaliteit.

Het was door dit orgel dat ik met de kerk in 
aanraking kwam. Twee orgelliefhebbers die 
betrokken waren bij de Clemenskerk heb ik 
ooit leren kennen doordat zij op het eveneens 
door Steinmeyer gebouwde orgel van de 
Adventskerk in Alphen aan den Rijn, mijn 
toenmalige woonplaats, afkwamen. Behalve 
dat dit resulteerde in een nog immer voort-
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durende vriendschap, had dit ook tot gevolg 
dat ik regelmatig werd gevraagd op het 
Hilversumse orgel koren te begeleiden. Het 
orgel is van een onvoorstelbare degelijkheid en 
heeft ondanks zijn beperkte omvang een over
tuigend en ongebruikelijk karakter. Op zeker 
moment realiseerde ik dat de 'gaten' in het 
klankbeeld, die ik tot dan toe als een merk
waardigheid had gezien, effectief kunnen wor
den ingevuld door verplicht gebruik van de 
superkoppels, een gewoonte die in Nederland 
in vakkringen grosso modo ofwel onbekend is 
ofwel met afschuw wordt bezien. Dit is maar 
een willekeurig aspect van wat dit orgel zo bij
zonder maakt; het is een topproduct uit de 
zogenoemde 'vervaltijd', een term waaruit al 
evenzeer die afschuw blijkt. Gelukkig staan wij 
met onze waardering in vakkringen lang niet 
meer alleen.

In 1994 zag het ernaar uit dat de Haarlemse 
bisschop zou besluiten in Hilversum kerken te 
sluiten. Het belang van de kerk, de inrichting 
en het orgel leek 'evident', om maar eens een 
drogredenachtige term van stal te halen die in 
het aanwijzingsbeleid van die dagen een be
langrijke rol speelde. De, toch niet onbelang
rijke, architect Dudok had bij het ontwerp van 
zijn eerste woonwijk in Hilversum bovendien 
de kerk gebruikt als zichtpunt. Daarnaast zou 
met de sluiting van de kerk ook het bloeiende 
culturele en parochiële leven in de fraaie, 
akoestisch gunstige ruimte bedreigd worden. 
Daarom startte ik, ondersteund door parochia
nen, orgeldeskimdigen en onze eigen Arjen 
Looyenga, namens het Cuypersgenootschap de 
procedure om de kerk onder de bescherming 
van de Monumentenwet te laten vallen. De 
nimmer aflatende ondersteuning door Arie 
den Dikken, ambtenaar monumentenzorg van 
de gemeente Hilversum met een overtuigende 
visie op het monument en zijn gebruik, mag 
hier wel apart gememoreerd worden.

De procedure was lang en taai. Bisschop 
Bomers koos in 1995 toch voor sluiting van de 
Clemenskerk ten gunste van een moderne 
kerk. We hadden de hoop dat onze argumenten 
vóór dit waardevolle gebouw en zijn inspi
rerende rol binnen de liturgie het besluit van de 
bisschop zouden beïnvloeden. Helaas niet. De 
eigen parochiegemeenschap is sindsdien gro- i
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tendeels verdampt. Ook het culturele leven 
kwam met sluiting tot stilstand. Ondertussen 
voerden we een hevige strijd: in die tijd kon 
aanwijzing tot rijksmonument, monumenten
wet of niet, alleen vooruitlopend op het MSP 
als het gebouw extreem belangrijk was, 'evi
dent'! Na de afwijzing door de staatssecretaris 
stelden we bezwaar in en op zeker moment, 
vlak nadat bij de Raad van State beroep was 
aangetekend, keerde de zaak. Het had geloof ik 
te maken met een wending in de houding van 
de Raad voor Cultuur. Ik herinner me vreemd 
genoeg de details niet meer, hoewel ik me al 
die jaren tot op de tanden bewapend had met 
kennis en strategie en van alle materiaal over
tuigende en relatief compacte beroepschriften 
en pleitnotities had pogen te maken en ook in 
de rechtszaal goed uit mijn woorden kwam. Ik 
kan evenmin de details nakijken, want ik heb 
de 13 cm hoge stapel stukken inmiddels bij 
onze archivaris ondergebracht en kennelijk 
maakt dat na een lange intensieve periode ook 
het hoofd wat leger.

Hoe dan ook, er ontstond een tweede proce
dure, ditmaal met de staatssecretaris aan onze 
zijde. Het bisdom, dat de eigendom van de 
kerk heeft overgenomen van de parochie, blijft 
volharden in zijn verzet, waarbij men vooral 
beducht is voor herkenbaarheid van de kerke
lijke functie in een gebouw dat herbestemd is. 
Dus: slopen of alle kerkelijke herkenbaarheid 
eruit slopen. Daarmee zou het gebouw een 
groot deel van zijn waarde verliezen. Ik herin
ner me dat tijdens de rechtszaken de advocate 
van de bisschop (of eigenlijk van de econoom 
van het bisdom, dat is namelijk volgens mijn 
stellige indruk verreweg de machtigste man 
van een bisdom) bij herhaling bleef aanvoeren 
dat een wettelijke bescherming de herbestem
ming van de kerk in de weg staat, terwijl 
juridisch gezien de beperking van het monu
mentenrecht niet aan de orde is tijdens de 
beschermingsprocedure. Dat gebeurt pas tij
dens een vergunningprocedure in het kader 
van artikel 11 van de monumentenwet: dan 
wordt beoordeeld of concrete plannen de 
waarde te zeer aantasten. Tegelijk kon het bis
dom niet aangeven welke plannen men met de 
kerk had. Ja, men sprak dan wel over gebruik, 
maar tussen de regels door was te lezen dat 

I sloop was wat men eigenlijk in gedachten had.
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Ik kan u verzekeren dat het zeer bevredigend is 
om, na je tot in je poriën voorbereid te hebben, 
zowel bij de commissie voor de bezwaar
schriften, bij de rechtbank als vervolgens ook 
nog eens bij de Raad van State als noch archi
tectuurhistorisch, noch juridisch geschoolde te 
winnen van een advocaat!

Sinds augustus 2004 is de kerk dus onherroe
pelijk beschermd. De Stichting Vrienden van de 
Clemenskerk1 ijvert sindsdien met onver
moeibaar elan voor een waardige herbestem
ming van de kerk, in overleg met gemeente en 
bisdom. Ik voel me wel eens schuldig: na tien 
jaar procederen heb ik de casus, die voor mij 
immers meer dan casus was, neergelegd. De 
kerk is beschermd, dat heb ik mooi bereikt, 
maar daarmee nog niet gered, want zonder 
gebruik is het gebouw ook fysisch ten dode 
opgeschreven. Alleen al de goedkope en des
tijds al aftandse dakbedekking schreeuwt om 
een grote ingreep. Bij die strijd om een waardig 
gebruik ben ik niet meer betrokken. Niettemin 
zie ik zoveel creativiteit en uithoudingsvermo
gen bij de Stichting Vrienden van de Clemens
kerk, en bovendien zoveel medewerking van 
bijvoorbeeld de gemeente, dat ik er alle 
vertrouwen in heb dat de kerk het gaat redden. 
Het zal mij een enorm genoegen zijn het orgel 
dan weer te bespelen!

Het orgel in de Grote Kerk in Gorinchem 
Een tweede, eveneens intensieve zaak waarbij 
ik namens het Cuypersgenootschap optrad, 
was de verbouwing van het orgel in de Grote 
Kerk in Gorinchem. Daar staat een welluidend 
orgel, gebouwd door C.G.F. Witte (firma Batz) 
in 1851, met gebruikmaking van pijpwerk van 
de eveneens beroemde J.H.H. Batz uit 1761. Het 
orgel is zo welluidend doordat Witte het geheel 
tot een overtuigend geheel heeft weten te sme
den; zoals u zich uit mijn artikelen van ruim 
een decennium geleden misschien zult herin
neren, is het wat mij betreft voor orgels (en dan 
bedoel ik het instrument, niet de kas die daar 
toevallig omheen staat) geen uitgemaakte zaak 
dat de monumentale waarde toeneemt als "je er 
de geschiedenis aan kimt aflezen'', integendeel.

Organist Jan Bonefaas, die organist was van het 
orgel vanaf 1955 tot vrijwel aan zijn overlijden 
in 2004, had een grote faam, met name bij het
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wat heviger protestantse volksdeel. Gedurende 
zijn loopbaan heeft Bonefaas geijverd voor het 
vergroten en aanpassen van het orgel. Deze 
plannen waren aanvankelijk zeer ingrijpend en 
getuigden eerder van een grote ambitie en 
waardering voor het Engels-symfonische orgel- 
type dan van begrip voor het karakter en de 
monumentale waarde van het feitelijke orgel. 
Dat zie je wel vaker bij ambitieuze en geroemde 
organisten. En ook hier ging de kerkvoogdij 
een eind mee in de zowat onvoorwaardelijke 
verering van de organist.

In de loop der tijd zijn enige kleine aanpassin
gen en uitbreidingen aan het orgel uitgevoerd. 
De ambities werden gaandeweg tot realisti
scher proporties teruggebracht en monu
mentenzorg waakte over het historische orgel. 
Niettemin resulteerden de plannen in een tien
tallen jaren durende strijd tussen organist, 
kerkvoogdij, orgeladviseurs en monumenten
zorg en dat schrijft ik bewust zo op dat niet 
duidelijk is wie nu met wie strijd leverde. Het is 
op dit strijdtoneel dat ik in 2002 mijn entrée 
maakte.

Inmiddels was een kleine pedaaluitbreiding 
toegestaan en uitgevoerd en behelsden de plan
nen niet veel meer dan het nu, na een halve 
eeuw, eindelijk eens aanbrengen van de vurig 
gewenste zwelkast. Dit is een constructie 
waarin het pijpwerk van het derde manuaal 
wordt omsloten door een kast met jalouzieën, 
die de organist met een trede vanaf de klavia- 
tuur bedient. Zo kan hij het geluid in sterkte en 
intensiteit doen toe- en afnemen. Zweikasten 
zijn 'noodzakelijk' voor muziek van het einde 
van de negentiende eeuw en ook bij romanti
sche bewerkingen worden ze graag gebruikt.

Ik werd benaderd door één van de ik meen acht 
tot nu toe ontslagen of opgestapte orgel
adviseurs van de kerkvoogdij, Teus den Toom, 
gepromoveerd op orgelmaker Witte en lid van 
het Cuypergenootschap. Hij was mordicus 
tegen de zwelkast omdat deze niet alleen een 
ingreep in het instrument is, maar ook in 
geopende stand het geluid al enigszins dempt. 
De klank van het derde manuaal wordt daar
door wat fletser, doffer en zwakker. Daarmee 
zou het geroemde 'oud-Hollandse' karakter 
van de uit 1761 stammende stemmen van dit
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bovenwerk geweld worden aangedaan. 
Misschien niet zoveel als je een lichte construc
tie toepast, maar dat heeft weer als nadeel dat 
het gewenste crescendo-effect weinig voorstelt, 
dus dan zou een zwelkast beter helemaal 
achterwege kunnen worden gelaten. Den Toom 
kreeg instemming van orgeladviseur en 
akoestisch ingenieur Henk Kooiker, eveneens 
een ex-adviseur van de Grote Kerk in 
Gorinchem. Ik kon me grotendeels vinden in de 
argumenten van Den Toom en Kooiker en 
smeedde uit de uitgebreide onderbouwingen 
van Den Toom een bezwaarschrift, in te dienen 
namens het Cuypersgenootschap.

De laatste adviseur van de kerkvoogdij, Ton 
van Eek, een goede bekende van me die door 
mijn toedoen eveneens reeds jaren lid van het 
Cuypergenootschap is, was meer dan onaange
naam verrast door mijn bezwaarschrift. 
Natuurlijk was het dom dat ik niet eerst contact 
met hem opnam. Van Eek wees me erop dat hij 
poogde de jarenlang slepende strijd rond 
ingrepen in het orgel op een voor alle partijen 
acceptabele manier tot een einde te brengen, 
door de kerkvoogdij zijn zwelkast te geven, 
Monumentenzorg weer om de tafel met de kerk 
te krijgen en enige minder gelukkige aan
passingen uit de zestiger jaren ongedaan te 
maken ten gunste van de aanspraak van oudere 
stemmen. Ons bezwaarschrift zou dit compro
mis ruw doorkruisen en het zou wel eens zo 
kunnen zijn dat als we dit zouden verliezen, 
alsnog forsere ingrepen te betreuren zouden 
kunnen worden.

Ik merkte al snel dat de gemoederen hoog 
opliepen. Ik schrok van de verbetenheid en 
kreeg bijna de indruk dat het bij alle betrokke
nen om meer dan een zakelijk verschil van 
inzicht ging. Wat te doen? Na enige gesprekken 
en ruggespraak met het bestuur besloot ik 
voort te gaan en alle mij in grote hoeveelheden 
toegediende informatie en argumenten terug te 
brengen tot louter goed te onderbouwen zake
lijke argumenten. Gezien mijn eigen des
kundigheid en onafhankelijkheid was dit een 
haalbare uitdaging. De omgang met de niet 
aflatende felheid van mijn opponenten én 
medestanders was welhaast een grotere uitda
ging. Deze zaak was kennelijk zo belastend dat 
bij elke gelegenheid de gemoederen hoog i
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opliepen, ook bij op het eerste gezicht heel 
andere aanleidingen zoals de ingebruikname 
van gerestaureerde orgels. Ik ontdekte dat ik 
me met deze zaak in een wespennest gestoken 
had: de wereld van organisten, orgeladviseurs 
en orgelmakers is weliswaar klein en je komt 
elkaar doorlopend in elke keer weer andere 
verhoudingen tegen, maar de verhoudingen 
zijn soms fel.

Ik heb, bij wijze van referentie in het rumoer 
van deze zaak, de monumentenambtenaar van 
de gemeente Gorinchem wel eens gevraagd of 
hij het mij kwalijk neemt of zich persoonlijk 
aangevallen voelt door het feit dat ik feitelijk de 
gronden, waarop de gemeente de vergunning 
verleend heeft, bestrijd. Nee, antwoordde hij, ik 
heb het naar beste geweten gedaan en ik kan 
niet uitsluiten dat jij goede argumenten hebt 
om het ermee oneens te zijn. Dat stelde me 
gerust, al had ik het verwacht. Het is deze pro
fessionele houding die ik in de Gorcumse zaak 
heb gepoogd in te nemen.

Verschillende van de 'gewenste eigenschappen' 
die ik in het artikeltje elders in dit bulletin 
opsomde, ben ik mij in deze zaak bewust 
geworden. Het filteren van de gloed van rood
gloeiende argumenten tijdens de zitting bij de 
commissie voor de bezwaarschriften was er zo 
een. Het fileren van de redeneertrant en onder
bouwing van zowel de opponent als van jezelf 
en het terugbrengen daarvan tot een betoog op 
hoofdlijnen dat tegelijk technisch-historisch- 
inhoudelijk juist als voor de rechters te begrij
pen was een andere vaardigheid die ik ruim
schoots heb kunnen oefenen.

Of dit gepaard ging met de bij oefenen onver
mijdelijke fouten? Dat is moeilijk te zeggen, 
want enerzijds schonk het mij veel voldoening 
mijn kennis en analytische vaardigheden tot het 
uiterste te moeten aanwenden om alle argu
menten en informatie in heldere stukken en 
pleitnotities te vervatten, maar anderzijds moet 
worden gezegd dat ik bij commissie voor de 
bezwaarschriften, rechtbank én in laatste 
instantie Raad van State in het ongelijk gesteld 
ben.

Ik zou u graag meenemen naar de argumen- 
tatielijnen die zowel mijn medestanders en ik
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als onze opponenten in de loop van het proces 
hebben gebezigd. Ze geven veel informatie, 
zowel technisch-inhoudelijk, akoestisch, orgel- 
bouwkundig als orgelhistorisch en ze zijn een 
goede illustratie van het terugbrengen van een 
overmaat aan informatie en argumentatie tot 
een betoog op hoofdlijnen, hoop ik. Misschien 
stel ik deze stukken in een later stadium ter 
beschikking of schrijf ik er nog eens over; ik laat 
het nu maar bij het bovenstaande: dat illustreert 
tenslotte veel beter in wat voor situaties je als 
vijfentwintigjarig genootschap verzeild kunt 
raken.

1 Zie de website van de stichting: www.demens- 
kerkhilversum.nl
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Het Cuypersgenootschap,
overpeinzingen
— René Vossebeld

Als ik mijn kijk op het Cuypersgenootschap in 
één woord mag samenvatten dan is dat verba
zing. Toen ik gevraagd werd secretaris van het 
genootschap te worden was mijn eerste 
gedachte die functie voor korte tijd te 
vervullen. Maar dat is niet des genootschaps.

Met mijn aantreden was ik de tweede secretaris 
in successie van het genootschap. Mijn voor
gangster, Bemadette van Hellenberg Hubar, 
samen met voorzitter Wies van Leeuwen waren 
de oprichters van het genootschap in nog net 
de tijd van het actievoeren dat in de jaren '70 en 
begin jaren '80 populair was. Naast de Bond 
Heemschut waren er landelijk geen particuliere 
organisaties die zich voor het behoud van 
waardevolle architectuur inzetten. De aanlei
ding was de voorgenomen verwijdering van de 
door P.J.H. Cuypers aangebrachte neogotische 
elementen in de Sint Servaas, Maastricht. Die 
invalshoek is heel dominant gebleken maar 
daar kom ik nog op terug.

In mijn secretariaatsperiode kantelde het rijks
beleid ten aanzien van potentiële monumenten. 
Van een proactief aanwijsbeleid via het MIP en 
MSP naar het op slot zetten van het aanwijzen 
van objecten waarbij de deur alleen nog niet op 
slot is gegaan. Vóór mijn tijd had het 
Cuypersgenootschap zich als een ware 'artikel 
3 club' ontwikkeld. Daarmee heeft het 
genootschap veel belangrijke gebouwen kun
nen behouden. Maar tegelijkertijd bouwde het 
Cuypersgenootschap hiermee een stevige repu
tatie op. Dat merkte ik toen ik kennismakings
bezoeken aan allerlei organisaties waar het 
genootschap contacten mee had opgebouwd 
aflegde. Ik merkte het ook toen ik het netwerk 
uitbreidde en voor dossiers lobbiede. Ik kan 
niet anders zeggen dan dat mij verbazing ten 
deel viel. Ook mensen die de verenigingsnaam 
met een 'K' en een 'i' spelden namen het 
genootschap serieus. Zeker er was en is veel 
kennis in huis maar het aantal architectuurhis- 
torid binnen het bestuur bijvoorbeeld was in 
mijn tijd niet groot. De vereniging zij geprezen 
dat het aantal actievelingen binnen de vereni-
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ging groter dan is het aantal bestuursleden. Ik 
denk aan de toen 'Kring Amsterdam' genoem
de werkgroep die het wel en wee van vooral 
potentiële monumenten in de hoofdstad 
bewaken en de autonome redactie van het jaar
boek.

Wat mij zo in het Cuypersgenootschap 
aansprak is het brede werkterrein dat het 
genootschap statutair heeft: negentiende en 
vroeg twintigste eeuwse architectuur. Zeker in 
de functie van secretaris voelde ik mij de be
kende vis in het water. Ik noem een paar 
dossiers. Mijn makkelijkst behaalde succes was 
dat van het herstel van de in de beeldenstorm 
van de jaren 1960 ondergewerkte polychromi- 
sche neogotische schilderingen in de St. 
Lambertusbasiliek in Hengelo (O). Door aan te 
geven de plannen waarbij het bekende oker 
met terracotta accenten de kerk zouden sieren 
te volgen kwam er plots een omslag waardoor 
de kerk alsnog in volle luister hersteld werd.
De meest onterecht verloren zaak was die van 
het grote binnensteedse industriecomplex 
Stork in nota bene dezelfde plaats, waarvoor 
onze aanvraag voor het ensemble afgewezen 
werd. De onderliggende redenen waren een 
lokaal gebrek aan besef van cultuurhistorie en 
vooral hedonisme wat met name duidelijk 
werd in de 'arbitrage' over het belangrijkste 
gebouw, de Gieterij, is gevoerd.

Als rode draad door de geschiedenis van het 
Cuypersgenootschap loopt het dossier Sankt 
Ludwig. Ik heb het estafettestokje van mijn 
voorgangster overgenomen en bij mijn afscheid 
aan de huidige secretaris doorgegeven. Aardig 
om te zien is dat sommige zaken pas na vele 
jaren vrucht afwerpen: ik noem het spoorweg- 
landhoofd in Nijmegen dat in Bulletin nummer 
2 van dit jaar beschreven is.
De architectuur die in mijn dossiers belandde, 
liep van de negentiende eeuw naar de 
wederopbouw; het woord 'vroeg' vervaagde.
De periode tot 1940 werd door het lopende 
MSP ook steeds meer afgedekt alhoewel er 
natuurlijk hiaten bleken. Eigenlijk heeft een 
groot deel van de twintigste eeuw aan te weinig 
objectgerichte aandacht te leiden. De twintigste 
eeuw is in het MSP onderbelicht en omdat de 
overheid evenmin veel aandacht voor de 
wederopbouw periode heeft, althans, tot nu toe i

http://www.demens-kerkhilversum.nl
http://www.demens-kerkhilversum.nl
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en monumentenaanvragen door belang
hebbenden als het Cuypersgenootschap tegen
woordig een laag slagingspercentage hebben, 
is het genootschap op andere instrumenten 
dan die van de monumentenwet aangewezen. 
In deze post artikel 3-tijd kan lobbyen, invloed 
op mensen-die-ertoe-doen uitoefenen soelaas 
bieden. Krachten met andere belangenorga
nisaties bundelen etc. vergt een andere aanpak 
dan het genootschap vroeger gewend was. 
Tegelijkertijd is er van overheidswege eindelijk 
het besef dat de context van het monument en 
het cultuurlandschap ook van belang zijn 
waarmee het werkterrein van het genootschap 
zich met succes kan verbreden.

Nog even wat verbazing. De activiteiten van 
het genootschap liggen opnieuw, of is het na 25 
jaar nog steeds, voor een groot deel binnen één 
genre binnen het brede spectrum van de 
negentiende en twintigste eeuwse architectuur: 
neogotiek. De verwijdering van de ingrepen 
van P.J.H. lijkt nog steeds niet verder dan gis
teren weg te zijn. Ik vond het na acht jaar tijd 
om mijn verbazing na acht jaar door te geven. 
En dat is alweer ruim twee jaar geleden.
25 jaar is een hele tijd waarmee ik het 
Cuypersgenootschap feliciteer. Op naar de vol
gende 25 jaar; er is nog veel te doen op het 
gebied van ons architectonische erfgoed.
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Meer bereikt dan gedacht

Het Cuypersgenootschap werd in 1984 
opgericht om invloed uit te kunnen oefenen op 
juridische besluitvormingsprocessen inzake 
gebouwen op grond van de monumentenwet. 
Om als belanghebbende in een zaak op te kun
nen treden, moet het CG een rechtspersoon 
zijn. In de statuten werd vastgelegd dat het 
Cuypersgenootschap zich door een combinatie 
van studie en actievoeren in soortgelijke zaken 
wilde kunnen mengen. Dat is in de afgelopen 
kwarteeuw dan ook vaak gebeurd. Op allerlei 
plaatsen in het land en voor allerlei soorten 
gebouwen. Vaak in samenwerking met plaat
selijke of landelijke monumentenorganisaties. 
Een van de doelen van deze jubileumuitgave is 
het verschaffen van een overzicht van alle 
acties die in de afgelopen jaren werd gevoerd, 
zowel door het landelijk bestuur als door de 
afdeling Amsterdam. Dit is het resultaat van 
die inspanningen.

1. Maastricht, Cuypersinterieur Sint Servaas- 
kerk (mislukt);
2. Nijmegen, Canisiuscollege (ged. mislukt);
3. Roermond, Teeken- annex Ambachtschool;
4. Echt, Station;
5. Den Haag, Depot en hoofdgebouw vm. 
Algemeen Rijksarchief aan het Bleijenburg;
6. Blauwhuis, Sint Vituskerk;
7. Den Haag, voormalig ministerie van OK &W 
(mislukt);
8. Amsterdam, sloop en herbouw Sociale 
Verzekeringsbank (gedeeltelijk gelukt);
9. Amsterdam, Emmakerk
10. Nieuw - Amsterdam, Station (mislukt);
11. Nijmegen, Dominicuskapel (eerst gelukt; 
daarna door brandstichting verloren gegaan)
12. Druten, Behoud en restauratie Ewalden- 
kerk- PJH Cuypers (gelukt);Behoud en 
herbestemming Boldershof - Eduard Cuypers 
(gelukt); Plan Markt / Centrumplan (gewon
nen, maar speelt na 15 jaar opnieuw); behoud 
en herbestemming Stoomtramremise (loopt) 
Puiflijk Restauratieadviezen Johannes de 
Doperkerk (gelukt)
13. Overveen, Stoops Bad (gelukt; belang
wekkend interieur later verloren gegaan)
14. Leiden, serre militair Invalidenhuis
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(gelukt);
15. Leiden, Vrouwengevangenis (mislukt);
16. Nijmegen, Weeshuis met Utus Brandsma- 
kapel
17. Hilversum, Clemenskerk;
18. Eindhoven, Van Abbemuseum;
19. Beverwijk, RK-Sint Agathakerk 'Koepel
kerk"; (gelukt)
20. Wassenaar, Huize Maritima (mislukt op 
dra-matische wijze);
21. Wassenaar, Bonifaciusschool;
22. Bergen op Zoom, Postkantoor (gelukt);
23. Oegstgeest, Jelgersmakliniek;
24. Leiden, Elisabethziekenhuis aan de Hooi
gracht;
25. Oostburg, kantongerecht (mislukt);
26. Nijmegen, herbouw Valkhof
27. Ede, kantoorgebouw De Roestbak (mislukt)
28. Leende, kerkportaal
29. Oosterbeek, Bungalow Masselink (mislukt)
30. Amsterdam, Van Bazel-interieur Rem- 
brandthuis (mislukt);
31 .Vlodrop, Sankt Ludwigklooster (loopt nog 
altijd)
32. Deelen, Duitse Fliegerhorst (grootste 
rijksmonument in aantallen en omvang)
33. Roermond, Ernst Casimirkazeme;
34. Roermond, watertoren;
35. Wassenaar, Johannahuis (gelukt);
36. Wassenaar Wethouder Huibregtschool 
(gelukt);
37. Wassenaar, Jozefkerk (loopt nog);
38. Bussum, interieur Sint Vituskerk (mislukt);
39. Bloemendaal, Krankzinnigengesticht Meer 
en Berg; (alleen zusterhuis is gesloopt)
40. Haarlem, Scholen en kerkjes aan de Raaks 
(mislukt);
41. Zaandam, Opstallen artilleriefabriek Hem- 
brug;
42. Amsterdam, Rijksmuseum (loopt nog)
43. Hengelo, Industrieel complex Hart van 
Zuid (mislukt);
44. Bennebroek, complex klooster, kerk, pasto
rie en school;
45. Vaals, Sint Jozefkerk (mislukt);
46. Amsterdam-Watergraafsmeer; Duplexwo- 
ningen Jeruzalem;
47. Katwijk, Duitse barakken vliegkamp 
Valkenburg;
48. Lisse, Bollenlaboratorium (mislukt);
49. Dordrecht, Woonhuis H.A. Reus aan de 
Vrieseweg 80 (mislukt);
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50. Rotterdam-Zuid, Tuindorp Vreewijk (actie 
loopt nog);
51. Amsterdam-Slotervaart, Pius-X-kerk (mis
lukt);
52. Kaatsheuvel, Sint Jozefkerk (actie loopt 
nog);
53: Afferden, Horssen en Druten. Bescherming 
dorpskernen op grond van MIP. Leidde tot bur
gerinitiatief dat in 2010 wellicht uitmondt in 
vorm van bescherming;

Acties van de afdeling Amsterdam (sommige 
acties lopen nog)

1. ABN Vijzelstraat
2. AMRO bank Rembrandtplein
3. Binnengasthuisterrein
4. Citybioscoop
5. Da Costakade/Fagelstraat
6. Huishoudschool GabriëlMetsustraat
7. GAK - gebouw Bos en Lommer
8. Van Goolcomplex
9. Hondecoeterstraat
10. Complex Jeruzalem
11. Afrikahuis
12. Chassékerk
13. Christus Koningkerk
14. H. Urbanus, Duivendrecht
15. Josefkerk, Bos en Lommer 
16.Sacramentskerk 
17.Salvatorkerk 
18.Pakhuis Willem de Zwijger 
19.Stephanuskerk
20. Knijtijzerblokken
21. Mamixstraat 200 - 220 
22.Schoolstraat 
23.Shellcomplex 
24.Staalmanplein/-buurt
25. Tugelaweg
26. Vinkzicht (hoek Da Costakade/Kinker- 
straat)
27. Wildemanbuurt (Osdorp)
28. Boomschorshuisje Amstelveensweg 
29.Stadionplein 
30.Zeeburgerkade
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Excursie Apeldoorn in Juni 1998: rondwandeling 
Mariakerk, villaparken, Grote Kerk en Radio Kootwijk
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Excursies
Cuypersgenootschap

02-02-1985 Gemeentemuseum H.Luyten -Dr. 
Cuypers te Roermond
juli 1985 Uitnodigingen openingen tentoon
stellingen "P.J.H. Cuypers en Amsterdam" en 
"Cuypers als kerkenbouwer" in resp. 
Amsterdam en Den Haag.
10-10-1985 Themadag "Beheer en behoud van 
19de eeuwse kerken - De rafelrand van de mo
numentenzorg voor beheerders 19e-eeuwse 
kerken in de Nicolaaskerk te Amsterdam met 
tijdens de pauze excursies naar wachtkamer 
Centraal Station, de Posthoomkerk (indertijd 
bedreigd met afbraak) en de Dominicuskerk. 
16-11-1985 Museum Kempenland (vm. 
Steentjeskerk) te Eindhoven.
26-04-1986 Haarlem (Kathedrale basiliek St. 
Bavo)
02-05-1987 Den Haag (vm. Rijksarchief, Boter- 
waag, Elandstraatkerk
31-10-1987 Nijmegen (De Vereeniging, singel-

wandeling en St. Joseph- en Maria 
Geboortekerk)
06-11-1988 Beurs van Berlage te Amsterdam 
06-10-1989 Symposium J.A. Alberdingk Thijm 
te Nijmegen
11-11-1989 Hoorn (Oosterkerk en Koepelkerk) 
26-05-1990 's-Hertogenbosch (Station, 
Woonwijk het Zand, Klooster Mariënburg, 
Waalse kerk,Zwanenbroedershuis)
24-11-1990 Amsterdam (Posthoomkerk, Ronde 
Lutherse kerk en Dominicuskerk)
02-06-1991 Brussel (woonhuis Victor Horta, 
Antoniuskerk van Cuypers, Wiertzmuseum en 
Julianakapel van Joris Helleputte)
02-12-1991 Roermond (gemeentemuseum, 
Kapel in het Zand, Begraafplaats met bisschop
pelijk grafkapel en graf Cuypers)
31-05-1992 Leeuwarden (gerechtsgebouw), 
Blauwhuis (Vituskerk) en Sneek
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(Martinuskerk)
27-09-1992 Nijmegen (vm. kapel Dominicus 
College), Afferden (Victorskerk) en Druten 
(Ewaldenkerk)
16- 05-1993 Zwolle (Dominicanenklooster), 
Dalfsen, Vilsteren (landhuis & Willibrordus- 
kerk) en Dedemsvaart (kalkovens & Vitus
kerk)
10- 06-1993 Symposum "het schilderachtige" 
te Leiden
17- 08-1993 Eerste Cuyperslezing in kasteel De 
Haar te Haarzuilens door Adri Duivesteijn 
09-10-1993 Barneveld (De Schaffelaar), 
Werkhoven (kasteel Beverweerd) en de 
Langbroekerwetering (kastelen Sterkenburg, 
Hindersteyn en Sandenburg)
04-06-1994 Köln (St Gereon en de Dom): 
Viering 10-jarig bestaan 
07-10-1994 Tweede Cuypersrede in kasteel De 
Haar door Vincent van Rossem contra Gerard 
van Zeyl
13-11-1994 Hoorn (Koepelkerk), Obdam 
(Victorskerk) en Alkmaar (Laurentiuskerk) 
29-03-1995 Verdediging proefschriften Wies 
van Leeuwen en Bemadette van Hellenberg 
Hubar te Nijmegen
11- 06-1995 Düsseldorf, Kunstmuseum Ehren- 
hof over de Düsseldorfer School, Abdijkerk 
Thom
13-15 oktober 1995 Vitruvius Congres te 
Heerlen met bezoek aan abdij Mamelis 
10-05-1996 Vierde Cuypersrede 1996 in kas
teel de Haar door Kees Fens 
08-06-1996 Leiden (Bonaventuracollege, 
Militair invalidenhuis, Woonhuis Posthumus 
Meyes aan Stationsweg, Museum voor 
Volkenkunde, Petruskerk van Kropholler) 
13/14 sept. 1996 Symposium over negen- 
tiende-eeuwse restauratiepraktijk met Kadoc 
en RDMZ in Leuven
05-10-1996 Restauratie, conservatie en her
bouw van kastelen in het 
Rivierengebied:Weeshuis Nijmegen, Valkhof 
Nijmegen, Kasteel Door-nenburg, Batenburg, 
Kasteel Hemen
21-06-1997 Utrechtse School in de neogotiek; 
kerken van Tepe in Jutphaas, IJsselstein en 
Schalkwijk
13-12-1997 Amsterdam: Rondwandeling 
langs Kon. Wachtkamer in Centraal Station, 
Beurs van Berlage, Restaurant Die Port van
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Cleve (lunch), Dominicuskerk,
Redemptoristenkerk aan Keizersgracht 
13-06-1998 Apeldoorn (rondwandeling 
Mariakerk, villaparken, Grote Kerk) en Radio 
Kootwijk
28-11-1998 Groningen (rondwandeling langs 
hoofdstation van Gosschalk, Groninger 
Museum, Sint Josephkerk van P.J.H. Cuypers), 
Sappemeer (Sint Willibrorduskerk van 
Cuypers en veenborg Welgelegen)
08-05-1999 Donsbruggen (St Lambertuskerk), 
Kleve (barokke parken van Jacob van Campen 
en Kurhaus), Schloss Moyland en Kevelaer 
(Mariabasiliek); afscheid van Bemadette van 
Hellenberg Hubar
3-4 september 1999Restauratiesymposium in 
Enschede: Neostijlen in de negentiende eeuw: 
zorg geboden?
09-10-1999 Hilversum (Vituskerk, KRO- 
omroepgebouw, Sanatorium Zonnestraal, Van 
Oudheusdenkazeme met 'kathedraal') 
09-04-2000 Symposium/Cuypersrede Cen
traal Station Amsterdam
03-06-2000 Oisterwijk (St. Petruskerk), Boxtel 
(kasteel Stapelen), Veghel (St. Lambertus); 
afscheid Wies van Leeuwen
28-10-2000 Hengelo Ov.: rondwandeling langs 
NS-station, Brouwerij Hengelo's bier, Stork- 
Dikkersfabrieken, Tuindorp 't Lansink, 
Lambertuskerk, Stadhuis, Oude Herv. 
Waterstaatskerk, Oude begraafplaats
12-05-2001 Nijmegen: busrit langs Texaco ben
zinestation Graafseweg, Antoniuskerk van 
Cuypers in Neerbosch (uitleg Wies van 
Leeuwen), RK-kerk Maria ten 
Hemelopneming, wijk Heseveld, De 
Vereeniging (bezichtiging en ledenvergade
ring), werken van Oscar en Henri Leeuw, 
Joodse begraafplaats, jachtslot Mookerhei in 
Molenhoek, Klooster Nebo en Cenakelkerk te 
Heilig Land Stichting; afscheidsexcursie 
Willem Jan Pantus
28-10-2001 Den Haag: Rondrit langs 
Willemspark met Plein 1813, First Church of 
Christ. Scientist van Berlage, 
Zwembad/Theater De Regentes aan de 
Weimarstraat, Winkel De Gruyter aan Beeklaan 
en in Scheveningen de Begraafplaats Ter 
Navolging, Antonius Abtkerk en 
Ambachtsschool
18-05-2002 Tiel (station, begraafplaats Ter
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Navolging, Sint Dominicuskerk van J. van 
Halteren, gymnasium, gerechtsgebouw), 
Station Kesteren-Rhenen, Rhenen (De Hof van 
Rhenen, Wilhelminamavo), Wageningen 
(gebouwen landbouwuniversiteit, steenfabriek 
De Bovenste Polder)
22- 06-2002 Wederopbouwwijk Slotermeer te 
Amsterdam (thema jaarboek 2001)
26-10-2002 Excursie Drie Rijksbouwmeesters in 
Drenthe: Assen (provinciehuis, rondwandeling 
centrum met de 'paleizen van Assen" en J.W. 
Frisokazeme), Veenhuizen (strafkolonie) 
16-11-2002 Excursie Kring Amsterdam: panden 
van Ed. Cuypers waaronder een bordeel aan de 
N. Witsenkade en de catacomben met dak van 
het Rijksmuseum.
05-04-2003 Venlo (rondrit binnenstad), Steyl 
(Missiehuis en kloosters)
02-07-2003 Amsterdam, vm. Kantoor 
Nederlandse Handelsmij, van De Bazel, (avon- 
dexcursie met ALV)
25- 10-2003 Bergen NH (villapark
Meerwijk), Schagen (Grote kerk), Den Helder 
(marinewerf Willemsoord)
24-04-2004 Goes (emplacement stoomtrein 
Goes-Borssele), 's-Heerenhoek (Willibrordus
kerk), Middelburg (rondleiding wederop- 
bouwgebied centrum)
23- 10-2004 Hilversum (stadhuis van Dudok, 
rondrit bouwwerken van Dudok), Laren NH 
(Sint Jansbasiliek, rondrit langs villa's), 
Blaricum (rondrit), Huizen (visrokerij met 
kalkovens aan de oude haven)
23-04-2005 Arnhem (rondwandeling station 
e.o., restauratie Luxorbioscoop, Stations- 
postkantoor, Hogeschool voor de Kunsten van 
Rietveld, complex KEMA, Bio-vakantie/revali- 
datieoord Groot Klimmendaal)
15-10-2005 Noordoostpolder: prefab-boerderij, 
Ens, Emmeloord, Tollebeek, Nagele 
14-05-2006 Enschede (synagoge van De Bazel, 
RK-St. Jacobuskerk van H. Valk, rondrit indus
trieel erfgoed, landgoed Het Stroot, Campus 
Universiteit van Twente 
30-09-2006 Park De Hoge Veluwe (Kröller 
Müller Museum, De Koperen Kop, Jachtslot 
Sint Hubertus, rondrit)
26- 05-2007 Radio Kootwijk (zendstation), 
Schaarsbergen (onderdelen Duitse vliegveld 
Deelen zoals Kop van Deelen, Groot- 
Heidenkamp, Kapel van Vrijland), Ede
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(Enkafabriek); afscheid René Vossebeld 
03-11-2007 Cuypersjaar: Roermond (stadswan
deling o.l.v. Wies van Leeuwen, lunch en 
Cuyperslezingen in Oranjerie, Woonhuis 
Cuypers/stedelijk museum)
12-04-2008 Breda (stadsrondrit langs o.a. 
brouwerij De Drie Hoefijzers, Chassékazerne, 
Baronielaan met H. Hartkerk, Kasteel 
Bouvigne), Sanatorium De Klokkenberg (één 
van de top 100 wederopbouwmonumenten), 
Hoeven (Seminarie Bovendonk), Oudenbosch 
(Basiliek en kapel instituut St. Louis), Oud- 
Gastel (Laurentiuskerk)
25-10-2008 Volkswoningbouw Rotterdam- 
Zuid: Rondwandelingen in Tuindorp Heyplaat, 
wederopbouwwijk Pendrecht, Tuindorp 
Vreewijk, De Kiefhoek en Tuindorp De Kossel 
17-01-2009 Viering 25-jarig bestaan in 
Maastricht: bezoek aan Sint Servaaskerk en 
jubileumlezing Antoine Jacobs over deken 
Ruften
16-05-2009 Utrecht: rondwandeling langs 
bedreigde panden aan Sijpesteinkade, Sint 
Antoniuskerk in de wijk Lombok, sluizen en 
bruggen aan Merwedekanaal, Rijksmunt, Villa 
Jongerius, Stationsgebied, Postkantoor aan de 
Neude, Sint Willibrorduskerk van Tepe en kan
toren Spoorwegen aan het Moreelsepark 
25 t/m 27 sept. 2009 Jubileumexcursie naar
Kasteel Pierrefonds: Bezoeken aan klooster
complex Vivenkapelle, Compiègne, Kasteel 
Pierrefonds, leper

Foto op volgende pagina: 
Excursie Groningen, 1993: rondwandeling (langs 
hoofdstation van Gosschalk, Groninger Museum, 

Sint Josephkerk van P.J.H. Cuypers) en Sappemeer 
(Sint Willibrorduskerk van Cuypers en veenborg 

Welgelegen)
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