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Redactioneel

Herman Wesselink

Het heeft even geduurd, maar 
hier ligt dan het eerste nummer 
van het Cuypersbulletin 2011 
voor u. Ook dit jaar staan we 
weer voor nieuwe activiteiten, 
excursies en uitdagingen. Het 
Cuypersgenootschap is 
momenteel bezig met een aantal 
opmerkelijke acties die u 
verderop in dit nummer kimt 
lezen. Ook hebben we afgelopen 
tijd een aantal successen geboekt. 
Zo is onlangs bijvoorbeeld het 
bezwaar dat onder andere wij 
indienden tegen de sloop van het 
Binnengasthuis in Amsterdam 
gegrond verklaard. Verder gaan 
onze acties voor het behoud van 
een aantal bedreigde 
kerkgebouwen door. Dat is lastig, 
maar de situatie rond de Christus 
Koningkerk in Heerlen bewijst 
dat onze inzet vruchten afwerpt 
en dat er lokaal draagvlak voor 
behoud is. We zullen ons echter 
moeten realiseren dat geldgebrek

ook nieuwe plannen kan 
dwarsbomen. Enerzijds kan dat 
gunstig uitpakken voor 
bedreigde monumenten, maar 
anderzijds loert ook het gevaar 
van langdurige leegstand en 
uiteindelijk verval.
Voor wat betreft de stand van 
zaken rond De Horsten in 
Wassenaar, kunnen we zeggen 
dat de gemeente Wassenaar de 
boerderijen niet als monument 
aanwijst Het
Cuypersgenootschap voert 
momenteel gesprekken met de 
gemeente. Er zal informatie op de 
website verschijnen en in het 
volgende nummer, dat in de 
zomer verschijnt, zal een 
uitgebreid artikel over De 
Horsten worden geplaatst.
In dit nummer vindt u enige 
informatie over de wijziging van 
de Monumentenwet die op 1 
januari 2012 van kracht wordt, 
met daarbij een commentaar van 
onze voorzitter. Verder wijs ik u 
op de zeer interessante 
voorjaarsexcursie van 11 juni a.s. 
naar het Land van Maas en Waal 
met een gevarieerd programma. 
We gaan een maand later dan 
gebruikelijk op excursie. De 
reden is dat in het aanvankelijk 
geplande weekend in mei een 
belangrijke jubileumactiviteit van 
de Bond Heemschut plaatsvindt.
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Bijgaand vindt u een brief met de 
uitnodiging voor de excursie. Ik 
wil u alvast attenderen op de 
najaarsexcursie die op zaterdag 
29 oktober a.s. plaatsvindt en 
naar Eindhoven zal gaan.
Verder kan ik u van harte 
aanbevelen eens de nieuwe 
beeldbank op de website van de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed te bekijken. De vele 
duizenden foto's, waarvan een 
aantal alweer decennia geleden 
gemaakt zijn, zijn van hoge 
kwaliteit en nu eindelijk 
eenvoudig via de website 
zichtbaar.
Binnenkort ontvangen alle leden 
een brief met verzoek tot betaling 
van de contributie voor het jaar 
2011. Wij willen alle leden die in 
één of meerdere voorgaande 
jaren hun contributie nog niet 
hebben voldaan, nadrukkelijk 
verzoeken dit alsnog te doen. 
Door uw bijdrage is het 
Cuypersgenootschap ook in de 
toekomst in staat om te werken 
aan kennis, behoud en 
ontwikkeling van het 
waardevolle jonge erfgoed. 
Tenslotte wens ik u namens het 
bestuur veel leesplezier toe.

Voorj aarsexcursie en algemene 
ledenvergadering zaterdag 11 
juni 2011

In tegenstelling tot eerdere 
berichten in het bulletin en op de 
website, wordt de
voorjaarsexcursie van het 
Cuypersgenootschap gehouden 
op zaterdag 11 juni a.s. Wij 
zullen op die dag een bezoek 
brengen aan het Land van Maas 
en Waal en het Rijk van 
Nijmegen.
"Denkend aan Holland zie ik 
breede rivieren traag door 
oneindig laagland gaan. Rijen 
ondenkbaar ijle populieren als 
hooge pluimen aan den einder 
staan; en in de geweldige ruimte 
verzonken de boerderijen 
verspreid door het land."
Deze regels van Marsman zijn bij 
uitstek van toepassing op het 
Land van Maas en Waal en het 
Rijk van Nijmegen, een gebied 
gevormd door de rivieren, met 
oude dorpen op de oeverwallen 
en een bijzonder 
wederopbouwlandschap in de 
komgronden. We bezoeken drie 
objecten uit de periode van rond 
de Eerste Wereldoorlog, het 
Stoomgemaal de Tuut in 
Appeltem, Huize Boldershof in 
Druten en de Heilig 
Landstichting in Groesbeek.

Boerderij uit de wederopbouwperiode nabij Druten in het Land van Maas en Waal 
(foto: Jan Dekkers)

Programma
10:00 Vertrek vanaf Nijmegen (Centraal Station), 
uur Parkeergelegenheid is er in de directe omgeving: P+R Eerste 

Oude Heselaan.
We gaan via Hemen en Batenburg, naar Appeltem, het eerste 
doel van onze reis. Onderweg passeren we de watertoren van 
Leur (H. Brouwer / T.T. Deurvorst, 1960), de opmerkelijke 
neoromaanse St. Judocus kerk (P.Th. Stomebrink, 1891-'92) en 
het in 1952-'57 gerestaureerde kasteel van Hemen, de 18e- 
eeuwse standerdmolen en de pittoreske mine van het Slot 
Batenburg. Het kasteelstadje zelf draagt een voornamelijk 19e- 
eeuws, sterk dorps karakter.

10:30 Bezichtiging van De Tuut Ontvangst met een kopje koffie.
De Tuut is het laatste overgebleven stoomgemaal in het 
Gelderse Rivierengebied. Het complex werd in 1916-1918 
ontworpen door het Nijmeegse ingenieursbureau Van Hasselt

uur
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& De Koning, voor de gecombineerde waterlossing van het 
stroomgebied Nieuwe Wetering. Het complex bestaat uit een 
machinehuis, ketelhuis en kolenloods. De Tuut is in 1967 buiten 
gebruik gesteld en vervangen door het naast gelegen dieselge- 
maal Bloemers, maar de door Gebr. Stork & Co te Hengelo (Ov) 
geleverde installaties functioneren nog steeds. Het gemaal is 
gerestaureerd door Kees Tak en wordt draaiende gehouden 
door de vrijwilligers van Maas en Waalse
Monumentenstichting Baet & Borgh onder leiding van Jan 
Reijnen.

Het "geheim van Appel tem"
Direct naast de Tuut ligt het 18e-eeuwse Huis te Appeltem, 
restant van het kasteel waar de patriotse jonker Joan Derk van 
der Capellen tot den Pol in 1781 zijn opzienbarende pamflet 
"Aan het Volk van Nederland" schreef. Het huis met 
verdieping en omlopend schilddak heeft in zijn tegenwoordige 
verschijningsvorm vooral een vroeg 19e-eeuws karakter. In de 
zuidgevel bevinden zich drie gevelstenen: 1686 (gepoly
chromeerd), 1786 (met alliantiewapen) en een wapensteen 
zonder jaartal.

11:15 Op weg naar Druten: Ruilverkaveling, toonbeeld van 
uur wederopbouw

In de vijftiger jaren werd in West Maas en Waal een 
grootschalige ruilverkaveling doorgevoerd. Eén van de meest 
omvangrijke en ingrijpende landhervormingsprojecten in 
Nederland. Hierdoor ontstond op de tot dan toe lege 
komgronden een nieuw landschap, met een homogene 
bebouwing van verspreid gelegen modelboerderijen aan zoge
naamde "boerderijstraten". Op onze tocht naar Druten zien we 
een aantal van deze karakteristieke boerderijen.

11:45 Huize Boldershof Druten
uur In de jaren 1907 -1918 verleenden de Filles de la Sagesse, een 

uit Frankrijk verdreven kloosterorde, aan Eduard Cuypers 
opdracht voor de bouw van een groot klooster met paviljoens, 
bestemd voor de verpleging en opvoeding van meisjes met een 
verstandelijke beperking. Het complex is gelegen in een 
parkachtige omgeving en is een voorbeeld van een geslaagde 
herbestemming. We starten onze rondleiding in "Marie

Antoine", het voormalige TBC paviljoen, waar we worden 
ontvangen door de Bewaorsvrouwe van Boldershof o.l.v. Neel 
van den Oever. Onder het genot van een kopje koffie kruinen 
we de originele bouwtekeningen van Eduard Cuypers 
bekijken.

12.15 Bezoek aan de Kapel van Boldershof (toelichting: Lilian 
uur Grootswagers)

De kapel, het oudste nog bestaande religieuze bouwwerk van 
Eduard Cuypers, is in 2009-2010 grondig gerestaureerd. Thans 
worden de muurschilderingen aangepakt. De kapel krijgt na 
restauratie een culturele bestemming.

13:00 Lunch: in de kapel van Boldershof 
uur
13:30 Jaarvergadering: in de Kapel van Boldershof 
uur
14:30 Vertrek naar de Heilig Landstichting. Onderweg komen we in 
uur Druten de langs voormalige remise van de Stoomtram Maas en 

Waal (1902).

15:00 Bezichtiging Cenakelkerk 
uur
16:00 Aansluitend bezichtiging van de begraafplaats en het park 
uur

De Heilig Landstichting werd opgericht in 1911 door de 
Waalwijkse priester Amold Suys als een centrum voor 
katholiek Nederland met een devotiepark waar de plaatsen uit 
het Heilige Land nagebouwd zouden worden. De Cenakelkerk 
werd in 1913-1915 gebouwd naar ontwerp van Jan Stuyt 
(assistent tekenaar Jos Margry). De vormgeving en de 
detaillering zijn geënt op de vroegchristelijke bouwkunst en 
Arabische stijlen. De kerk en de andere gebouwen van de 
Heilig Land Stichting zijn een uniek voorbeeld van bijbels 
oriëntalisme in Nederland. Heel bijzonder is ook de decoratie 
door Piet Gerrits. Het kerkgebouw is onlangs gerestaureerd 
o.l.v. Kees Tak, die een toelichting verzorgt.

17:15 Vertrek naar het station
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Wilt u aan deze excursie 
deelnemen, dan wordt u 
verzocht om u aan te melden via 
dhr. Jan Dekkers, Hogestraat 20, 
6651 BL Druten, 0487-512482. E- 
mail: dekkersdruten@hetnet.nl. 
Graag onder gelijktijdige 
overmaking van het 
excursiegeld, € 35,00 per persoon, 
op rekeningnummer 483 50 02, 
t.n.v. Cuypersgenootschap te 
Druten.
Aansluitend kunt u deelnemen 
aan het diner. De kosten van het

diner bedragen € 30,00 per 
persoon (incl. een drankje). Wilt 
u deelnemen aan het diner, dan 
verzoeken wij u dit te melden bij 
de aanmelding, onder 
gelijktijdige overmaking van het 
bijkomende bedrag.
Tijdens de excursie zijn wij op de 
volgende telefoonnummers 
bereikbaar: 06-20111423 (Jan 
Dekkers) en 06-38093763 (Jan 
Reijnen).

Kapel De Boldershof in Druten van Eduard Cuypers (foto's: Jan Dekkers)

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

Stoomgemaal De Tuut in Appeltem.

UITNODIGING

Voor de Algemene Ledenvergadering van het Cuypersgenootschap, te 
houden op zaterdag 11 juni 2011, locatie Boldershof, Ambtshuisplein te 
Druten, aanvang 13.30.

AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

Opening
Mededelingen
Verslag van de vergadering d.d. 30 oktober 2010 te Zaandam 
Vaststelling jaarrekening 2010 en verslag kascommissie 2010 
Verkiezing kascommissie 2011
Jaarverslag 2010 van de secretaris 
Wat verder ter tafel komt 
Rondvraag
Sluiting

Prof.dr. V.V. Stissi, voorzitter 
L.W. Dubbelaar, secretaris
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Wijziging Monumentenwet

Er is jaren over gesproken en 
geschreven en per 1 januari 2012 
zal de huidige Monumentenwet 
uit 1988 worden gewijzigd. De 
wijziging is nodig, omdat de wet 
in haar huidige vorm niet langer 
houdbaar is.
Maar wat gaat er nu eigenlijk 
veranderen? De uitgebreide 
beleidsbrief van de MoMo, 
opgesteld door de Minister van 
OCW, staat op de website van de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Hieronder volgt een 
korte en puntsgewijze 
samenvatting van de inhoud van 
de beleidsbrief.
De modernisering van de 
monumentenzorg, waarop de 
wijziging is gebaseerd, zal rusten 
op drie pijlers. In de eerste plaats 
zullen cultuurhistorische 
belangen voortaan meer worden 
meegewogen in de ruimtelijke 
ordening. Ten tweede zal de 
regelgeving krachtiger en tegelijk 
eenvoudiger worden. Ten slotte 
zal bij monumenten in de 
toekomst meer nadruk komen te 
liggen op herbestemming dan 
alleen op behoud.
Voor wat betreft de inpassing 
van cultuurhistorie in de 
ruimtelijke ordening wordt 
voortaan niet alleen uitgegaan 
van cultuurhistorische waarden 
onder de grond, maar ook van

cultuurhistorische waarden 
boven de grond. Algemene 
cultuurhistorische waarden, 
bovengronds én ondergronds, 
zullen op deze wijze in de 
toekomstige
bestemmingsplannen worden 
verankerd. Zo hebben 
erfgoedinstellingen, zoals het 
Cuypersgenootschap, al tijdens 
het beginstadium van een 
planproces gelegenheid om hun 
visie en zienswijze te geven bij 
cultuurhistorische waarden die 
mogelijk in het geding zijn. 
Inspraak in een laat stadium van 
de planvorming leidde vaak tot 
tijdrovende en kostbare 
juridische procedures.
Punt twee, de krachtiger en 
eenvoudiger regelgeving, heeft 
onder andere als doel de 
uitgebreide
aanwijzingsprogramma's van 
nieuwe monumenten, die tot nu 
toe gebruikelijk waren, 
overbodig te maken. Deze 
omvangrijke programma's van 
individuele monumenten leidden 
tot complexe regelgeving, 
hetgeen indirect juist een 
belemmering in het gebruik en 
het in stand houden kon zijn.
In de nieuwe aanpak wordt het 
ruimtelijke ordeningstraject al 
gebruikt om waardevolle 
objecten en structuren te 
identificeren. In overleg met 
burgers, belangenorganisaties en

lagere overheden wordt een 
selectief en strategisch 
aanwijzingsprogramma in gang 
gezet. Daarnaast wordt het in 
stand houden van bestaande 
rijksmonumenten verbeterd en 
bevorderd.
Een belangrijke andere wijziging 
is het schrappen van de vijf tig- 
jarengrens bij aanwijzing van 
nieuwe monumenten. Ook 
gebouwen die van recenter 
datum zijn kunnen als 
cultuurhistorisch
belangwekkende onderdelen in 
bestemmingsplannen worden 
ingepast. Daarnaast wordt de 
vergunningplicht bij kleine 
wijzigingen in monumenten 
afgeschaft. Het gaat hierbij om 
zaken waarbij een 
vergunningsprocedure met een 
preventieve beoordeling slechts 
een beperkte meerwaarde 
oplevert en hinderlijk is voor 
eigenaren.
Bij wijzigingen aan 
rijksmonumenten zal de 
aanvraagprocedure korter 
worden. Voorheen duurde deze 
26 weken. In de nieuwe 
Monumentenwet wordt 
uitgegaan van een 
standaardprocedure van 8 weken 
met een verlenging van 
maximaal 6 weken. De 
erfgoedinspectie had hiertoe al 
eerder op aangedrongen.
In plaats van een inkrimping van 
de monumentenlijst, dat onder

andere de Raad voor Cultuur 
enkele jaren geleden had 
geadviseerd, zal er een 
structureel groter 
restauratiebudget komen. De 
monumentenlijst zal geleidelijk 
aan worden geactualiseerd. 
Beschrijvingen van monumenten 
bij de RCE worden zo nodig af en 
toe gecontroleerd en aangepast. 
Vast staat dat de monumentale 
waarden van een object 
behouden dienen te blijven. 
Mochten deze ondertussen 
nagenoeg verdwenen zijn, kan 
een object uit het 
monumentenregister worden 
verwijderd.
Het zoeken naar nieuwe 
bestemmingen voor 
monumenten, onder punt 3 
genoemd, is vooral een kwestie 
van tijd. Het kost tijd om 
passende bestemmingen en 
investeerders te vinden. Vooral 
bij kerkgebouwen kan het 
problematisch zijn, niet in de 
laatste plaats doordat 
kerkgenootschappen 
herbestemming kunnen afwijzen. 
In de periode tussen 
functieverlies en herbestemming, 
de tijd van leegstand, moeten 
adequate maatregelen tegen 
verval worden genomen. Voor 
het meest noodzakelijke 
onderhoud, het water- en 
winddicht houden van het 
monument, wordt een subsidie 
verstrekt, de zogenaamde
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mottenballenregeling. Deze 
subsidie geldt voor alle 
monumenten, waarvoor nog 
geen bestemming en exploitatie 
is gevonden.
Bij de RCE zal een 
kennisprogramma over 
herbestemming worden 
ontwikkeld. Die bevat een visie 
over transformatieopgaven en zal 
hiervoor samen met overheden 
en belangengroepen uit de 
monumentenwereld een leidraad 
kiezen. U kimt de uitgebreide 
beleidsbrief van de 
modernisering van de 
monumentenzorg vinden op de 
website van de RCE, 
www.cultureelerfgoed.nl.

Moderne Monumentenzorg 
bedreigt de Monumenten

Vladimir Stissi

Sinds een paar jaar is 
cultuurhistorisch Nederland in 
de ban van MoMo, de door oud- 
minister Plasterk ingezette 
Modernisering van de 
Monumentenzorg. Speerpunten 
van MoMo zijn hergebruik van 
oude gebouwen, gebiedsgerichte 
monumentenzorg en minder 
regels. Dat klinkt mooi, maar 
helaas is MoMo tot nu toe vooral 
MiMo: minder monumentenzorg. 
Bijvoorbeeld minder 
betrokkenheid van burgers, die

geen monumenten meer mogen 
voordragen, en steeds verdere 
reductie van de ambities voor het 
toevoegen van naoorlogse 
monumenten.
Maar het blijft niet bij minder 
nieuwe monumenten, ook de 
bestaande moeten aan MoMo 
geloven: onlangs vergaderde de 
Tweede Kamer over een 
wetsvoorstel dat onder andere de 
vergunningplicht voor 
onderhoud en interne 
verbouwingen aan monumenten 
zo drastisch beperkt, dat de 
overheid het zicht op deze 
gebouwen goeddeels zal 
kwijtraken. Tegelijk wordt de 
bescherming van niet- 
monumenten in beschermde 
stads- en dorpsgezichten vrijwel 
geheel beperkt tot de voorgevels, 
zodat bijvoorbeeld eeuwenoude 
doorkijkjes in terp- en lintdorpen, 
open binnentuinen in historische 
binnensteden en andere 
historische structuren nu echt 
geschiedenis dreigen te worden. 
Gelooft U het niet? Lees en 
huiver: Om te beginnen wordt 
onderhoud aan monumenten 
vergunningsvrij, als details, 
materialen, kleuren en dergelijke 
maar niet veranderen. Ook 
mogen onderdelen die niet 
bijdragen aan de monumentale 
waarde zonder vergunning 
vervangen worden. Zoals zoveel 
in MoMo is het uitgangspunt niet 
slecht, maar zit het venijn in de

uitwerking. Het begint al met 
definitiekwesties: wat is 
onderhoud? Gevelreiniging 
klinkt als simpel onderhoud, 
maar kan fataal zijn voor 
eeuwenoud metselwerk. Wat zijn 
niet-monumentale onderdelen? 
Van de meeste monumenten is 
niet eens fatsoenlijk beschreven 
wat wel het beschermen waard 
is. Wat is hetzelfde materiaal? 
Hout, eikenhout, zeventiende- 
eeuws eikenhout? De toelichting 
op het wetsvoorstel probeert wel 
helderheid te bieden, maar dat is 
hier bij voorbaat hopeloos, zeker 
als je wilt dereguleren. Nu kun je 
dergelijke zaken nog gewoon 
voorleggen aan de 
monumentenadviseur of de 
bouwinspecteur, maar als je geen 
vergunning nodig hebt komt die 
niet meer langs, en kan hij of zij 
dus ook niet meer zien of het 
goed gaat — waardoor het 
zomaar kan gebeuren dat dat 
mooie nieuwe verlaagde plafond 
vergunningsvrij in bij een vorige 
verbouwing afgedekte 
achttiende-eeuwse stucdecoraties 
wordt geschroefd. 
'Modernisering' is blijkbaar dat 
eigenaren naar eigen 
goeddunken mogen handelen, en 
de overheid niet meer ziet wat er 
gebeurt.
Daarbij krijgen die eigenaren een 
wel erg ouderwetse vrijheid: 
onder het mom van onderhoud 
kunnen ze nu immers

eeuwenoude elementen van 
monumenten vervangen door 
gloednieuwe, zolang die 
hetzelfde zijn als het origineel. Is 
het behang in het Achterhuis 
versleten, dan kim je het dus 
zonder vergunning vervangen 
door een kopie. Heeft het 
Centraal Museum geld nodig? 
Wat onderhoud in het 
Rietveldhuis, en er kan wat 
moois naar de veiling. Terwijl 
monumentenzorgers de 
afgelopen decennia hebben 
gevochten voor het besef dat we 
onze monumenten niet alleen 
beschermen omdat ze er zo 
pittoresk uitzien, maar vooral 
omdat we onze geschiedenis, 
karakter en cultuur willen 
doorgeven aan een volgende 
generatie, grijpt de regering terug 
op de negentiende eeuw, toen 
een monument nog niet oud 
hoefde te zijn, als het er maar 
oud uitzag.
Over ouderwets gesproken: 
terwijl gebiedsgerichte 
monumentenzorg speerpunt is 
van MoMo, wordt het enige 
gebiedsdekkende onderdeel van 
de Monumentenwet, het 
beschermde stads- en 
dorpsgezicht, uitgekleed tot 
fagadebescherming. Net als in de 
rest van het land mogen in deze 
ongeveer 400 vaak eeuwenoude 
cultuurhistorische ensembles 
zonder vergunning schuurtjes, 
serres, dakkapellen en
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schuttingen gebouwd worden, 
mogen achtererven voor een flink 
deel met bebouwing gevuld 
worden en worden ook de zij- en 
achtergevels (behalve van 
monumenten) grotendeels 
vogelvrij; gemeenten mogen 
daarbij zelfs geen eisen stellen 
aan materiaal of bouwstijl. Dus 
een paarse plastic schuur op de 
plaats van de kastanje van Anne 
Frank, of een bezoekerscentrum 
van zeecontainers tussen de 
molens van Kinderdijk? Geen 
probleem. Pijnlijk detail: de 
status als Werelderfgoed van 
bijvoorbeeld de Amsterdamse 
grachtengordel en de molens in 
Kinderdijk is mede gebaseerd op 
de wettelijke bescherming ervan. 
De nu voorgestelde uitkleding 
zullen ze bij Unesco niet 
waarderen.
Je hoeft geen
werelderfgoeddeskundige te zijn 
om te begrijpen dat de 
voorliggende MoMo- voorstellen 
onze monumenten eerder 
bedreigen dan verzorgen. Extra 
onbegrijpelijk is het, dat een 
regering die de mond vol heeft 
van gemeentelijke autonomie en 
gebiedsgerichte 
monumentenzorg, met één 
nationale pennenstreek een einde 
maakt aan de zorgvuldige en 
effectieve lokale zorg voor 
waardevolle gebieden. Terwijl 
het makkelijk wel goed kan. 
Verdere integratie van

gebiedsgerichte 
monumentenzorg in 
bestemmingsplannen zou 
deregulering prima combineren 
met betere bescherming van 
cultuurhistorische waarden. Als 
een vergunning een te zware 
procedure is voor onderhoud (en 
dat is vaak zo), waarom geen 
meldingsplicht voor niet- 
ingrijpende plannen, in 
combinatie met een 
noodremconstructie voor als het 
echt fout gaat?
Gelukkig is er aanstaande 
maandag nog één mogelijkheid 
om tot bezinning te komen: 
hoewel de Tweede Kamer de 
MiMo voorstellen net voor het 
kerstreces stilzwijgend ter 
kennisgeving heeft aangenomen, 
kan dat nu nog ongedaan 
worden gemaakt. Voor een keer 
zeg ik: red de monumenten, stop 
de 'moderne' monumentenzorg!

Prof. dr. V. V. (Vladimir) Stissi is 
architectuurhistoricus, archeoloog en 
voorzitter van het
Cuypersgenootschap, en was lid van 
de Commissie Voorlopige Lijst 
Werelderfgoed.

Foto's Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed vanaf heden 
online

Sinds 4 april staan ongeveer 
500.000 foto's uit het archief van 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed online. De foto's van 
hoofdzakelijk gebouwde objecten 
in het hele land zijn in de 
afgelopen 60 jaar gemaakt. Een 
ware schat aan fotomateriaal van 
hoge kwaliteit is op deze manier 
gebruiksvriendelijk toegankelijk. 
Momenteel is de online collectie 
nog niet helemaal compleet. Deze 
zal komende tijd blijvend 
worden aangevuld. Niet alleen 
gebouwde objecten, maar ook 
landschappen en archeologische 
objecten staan op de beeldbank. 
Later zullen ook foto's van 
roerende monumenten, zoals 
schepen en trams, worden 
toegevoegd.
De foto's zijn tegen een 
vergoeding te bestellen of te 
downloaden. De prijs is per foto 
afhankelijk van het formaat. Voor 
niet-commerciële doeleinden is 
gebruik van de opnamen 
rechtenvrij. Ze zijn in 
standaardformaat (10 x 15), maar 
ook op posterformaat A0 
verkrijgbaar. De online 
beeldbank van de RCE sluit aan 
op de wens om het erfgoed 
virtueel beter toegankelijk voor 
het publiek te maken. Daarmee 
draagt het bij aan de vergroting

van het maatschappelijk 
draagvlak voor de 
instandhouding van het erfgoed. 
De beeldbank is te vinden op de 
website van de RCE, 
www.beeldbankcultureelerfgoed 
.nl.

Korte berichten

Amsterdam:

KNSM-kraan krijgt nieuwe 
bestemming
Er zijn momenteel nieuwe 
kansen voor ontwikkeling van de 
oude havenkraan op het KNSM- 
eiland. Het betreft de kraan 
nummer 2850 op de
Sumatrakade. De kraan uit 1957, 
gebouwd door de firma Figee, is 
het laatst overgebleven 
exemplaar van een reeks kranen 
die tot de jaren 1970 zorgden 
voor de goederenoverslag. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke 
nieuwe functie de kraan gaat 
krijgen. Een hotel wil het object 
mogelijk ovememen en als 
gastenverblijf exploiteren. Het 
interieur van de kraan is nog 
vrijwel intact, maar het verval 
slaat toe, omdat regen en wind er 
vrij spel hebben.
Het Cuypersgenootschap en de 
Bond Heemschut wijzen er echter 
op dat de essentiële elementen 
van het interieur van de kraan 
niet verloren mogen gaan bij een 
eventuele rehabilitatie. Bij een
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mogelijke verbouwing wordt 
waarschijnlijk het gehele 
interieur gestript. Onlangs is een 
brief met een verzoek om een

monumentenstatus aan het 
stadsdeel Oost gestuurd.

Woningencomplex Het Breed 
aangetast door renovatie 
Het flatwoningencomplex Het 
Breed in Amsterdam-Noord, 
ontworpen door Frans van Gooi, 
en tot stand gekomen tussen 1962 
en 1969, wordt gerenoveerd. Het 
betreft een belangrijk voorbeeld 
van sociale woningbouw uit die 
tijd. Qua ontwerp, planning en 
schaal is het complex een 
overgang tussen de landelijke 
tuindorpen in Noord en een meer 
grootstedelijke woonbebouwing. 
Het veertig jaar oude complex 
moet worden gerenoveerd en 
aangepast aan de eisen en 
wensen van de huidige 
bewoners. Ook moeten de 
woningen energiezuiniger 
worden. Zo worden de 
aluminium kozijnen vervangen 
door nieuwe exemplaren met een 
breder profiel, komt er dubbel 
glas en moet er asbest worden 
verwijderd. De plannen worden 
uitgevoerd in opdracht van de 
eigenaren,
woningbouwverenigingen Ymere 
en Eigen Haard.
Er waren eerder al plannen om 
de bovengalerij af te sluiten en 
daarvoor zouden er dertien 
glazen "huisjes" met ingang en 
brievenbussen worden

16

ingebracht. De zienswijze tegen 
nieuwe ingangen is in 2007 
ingediend. Op 5 mei 2008 is bij de 
Stadsdeelraad de gemeentelijke 
monumentenstatus aangevraagd. 
Beroep is ingesteld bij de rechter 
om de galerij aan de publieke 
weg te onttrekken en de glazen 
entrees te plaatsen. Dit beroep 
werd in voorjaar 2009 behandeld. 
Helaas is het
Cuypersgenootschap door de 
rechter in het ongelijk gesteld. De 
plannen zullen daarom, met 
instemming van de bewoners, 
gewoon uitgevoerd gaan 
worden.

Bezwaar Jeruzalem ongegrond; 
tuindorp voorlopig niet gerenoveerd 
Het Cuypersgenootschap heeft 
bezwaar aangetekend tegen de 
gedeeltelijke plaatsing van de 
woningen van Jeruzalem in de 
Watergraafsmeer op de 
rijksmonumentenlijst. Dit 
bezwaar is onlangs ongegrond 
verklaard.
Eind oktober 2010 liet de directie 
van woningbouwvereniging 
Rochdale weten de renovatie van 
de woningen in twee jaar uit te 
willen stellen. De reden is dat de 
corporatie voorlopig geen geld 
heeft om de plannen uit te
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voeren. Het is nog niet duidelijk 
wat het besluit van Rochdale 
betekent voor de uitvoering van 
het Stedenbouwkundig Plan 
Jeruzalem. Stadsdeel Oost, 
Rochdale en De Key 
inventariseren nog alle 
consequenties.

Het tuindorp dateert uit 1949-'51 
en werd ontworpen door B. 
Merkelbach en Ch. Karsten. De 
tuinaanleg was van de hand van 
M. Ruys. Het is in 2007 als eerste 
naoorlogse stedenbouwkundige 
plan op de rijksmonumentenlijst 
geplaatst, in het kader van de 
wederopbouw top honderd. 
Uiteindelijk worden delen ervan 
beschermd. De cultuurhistorisch 
minder waardevolle delen zullen 
worden vervangen door 
passende nieuwbouw. In 2010 
werd het gebied aangewezen als 
voorbeeld voor klimaatneutraal 
bouwen. Begin november van dat 
jaar maakte het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu nog 
bekend dat Jeruzalem als 
voorbeeldproject € 971.928 
subsidie ontvangt in het kader 
van de tender 2010 van de 
Innovatieregeling Mooi 
Nederland. Met dit programma 
wil het Rijk zorgvuldig 
ruimtegebruik en ruimtelijke 
kwaliteit stimuleren.

Verzoek plaatsing St.
Nicolaaslyceum en klooster op 
gemeentelijke lijst 
Het Cuypersgenootschap en de 
Bond Heemschut hebben onlangs 
een gemeentelijke 
monumentenstatus aangevraagd 
voor het monumentale scholen
en kloostercomplex uit 1959-'62 
aan de Prinses Irenestraat in 
Amsterdam-Zuid. De scholen 
(Nicolaaslyceum en Middelbare 
Meisjesschool Pius) staan op de 
nominatie gesloopt te worden ten 
behoeve van een 
groenvoorziening ter 
compensatie van groen dat voor 
kantoren aan de Zuidas moet 
worden opgegeven. Het complex 
is van belang als voorbeeld van 
naoorlogse katholieke 
scholenbouw onder invloed van 
het modernisme.

Bezwaar tegen vervanging puien 
Vinkzicht
Betreffende de renovatie- en 
nieuwbouwplannen ten behoeve 
van een hotel in de blokken 
sociale woningbouw, Da 
Costakade 166-170 en 
Kinkerstraat 56-72A, heeft het 
Cuypersgenootschap aangegeven 
tegen vervanging van de 
bestaande puien aan de 
Kinkerstraat door nieuwe 
exemplaren te zijn. Dit betekent 
een te grote aantasting van het 
complex. Het Dagelijks Bestuur 
van het Stadsdeel Oud-West

heeft de monumentenvergunning 
hiertoe geweigerd.
De blokken vormen een 
inmiddels zeldzaam voorbeeld 
van sociale woningbouw van 
omstreeks 1900 en zijn bovendien 
bijzonder door zeldzame 
metselverbanden.
In 2008 heeft het 
Cuypersgenootschap het 
stadsdeel verzocht het complex 
aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. Begin 2011 heeft het 
CG het stadsdeel verzocht 
historisch onderzoek achter de 
gevelpuien uit te voeren opdat er 
voor een restauratieve aanpak 
van de gevels wordt gekozen.

Binnengasthuis wordt niet gesloopt 
Onlangs heeft de rechtbank de 
bezwaren tegen sloop van het 
Binnengasthuiscomplex in 
Amsterdam, die onder andere 
door het Cuypersgenootschap 
waren gemaakt, gegrond 
verklaard. Het CG voert al tien 
jaar actie met onder andere 
Heemschut en de Vereniging 
Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad om de karakteristieke 
panden van het vroegere 
stadsziekenhuis uit begin vorige 
eeuw te behouden. De in 2009 
afgegeven
monumentenvergunning en de 
wijziging daarvan uit hetzelfde 
jaar zijn volgens de rechtbank 
niet op deugdelijke wijze 
gemotiveerd. Het stadsdeel

Amsterdam-Centrum en de 
Universiteit van Amsterdam 
(UvA) kunnen in beroep gaan bij 
de Raad van State, maar de kans 
dat zij dat zullen winnen is klein. 
De UvA wilde twee gebouwen 
van het gasthuis, beide 
rijksmonumenten, slopen en ter 
plaatse een nieuwe 
universiteitsbibliotheek bouwen. 
(Bron: VVAB)

Hogesluis wordt herbouwd 
Op 16 december 2010 heeft het 
college van B & W ingestemd 
met het voorstel om de Hogesluis 
over de Amstel te herbouwen. 
Eventuele vertraging en 
kostenoverschrijding worden 
daarbij op de koop toe genomen. 
De brug, die in het verlengde van 
de Sarphatistraat ligt, is inclusief 
de 17e-eeuwse pijlers gesloopt.
De moderne betonnen wipbrug 
die ter plaatse zou worden 
gebouwd komt er niet.
Het Cuypersgenootschap had 
samen met de Bond Heemschut, 
het Genootschap Amstelodanum 
en de Vereniging Vrienden van 
de Amsterdamse Binnenstad 
(WAB) aangegeven tegen de 
bouw van de eenvoudige 
betonnen wipbrug te zijn. De 
natuurstenen ornamenten van de 
oude brug zijn bij de sloop 
opgeslagen en zullen worden 
herplaatst. Dit hoeft volgens de 
gemeente geen gevolgen te 
hebben voor de
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monumentenstatus van de brug. 
Voorwaarde is dat de pijlers 
technisch worden hersteld en in 
oude verschijningsvorm worden 
teruggebracht.
Hoewel nieuwbouw van een 
eenvoudige wipbrug van beton 
aanzienlijk goedkoper is dan 
reconstructie van de oude brug, 
kunnen de daadwerkelijke 
kostenverschillen tussen de twee 
varianten veel kleiner worden 
door extra kosten die bij de 
nieuwbouw komen, zoals 
bezwaarprocedures. Met het oog 
op aangekondigde
bezwaarprocedures, met name 
van de kant van de WAB, heeft 
de gemeente besloten te kiezen 
voor de reconstructie van de 
brug. (Bron: WAB)

Overige plaatsen:

Christus Koningkerk Heerlen 
gemeentelijk monument 
De Christus Koningkerk in 
Heerlen-Vrieheide wordt op de 
gemeentelijke monumentenlijst 
geplaatst. Daarmee lijkt er een 
voorzichtige doorbraak naar een 
betere toekomst voor het 
kerkgebouw te zijn. Het 
Cuypersgenootschap voert sinds

Cuypersbulletin

2007 actie voor het behoud van 
de karakteristieke moderne kerk 
uit 1962, ontworpen door J.J. 
Fanchamps. De kerk is in 2004 
aan de eredienst onttrokken.
De parochie kan wel een nieuwe 
sloopvergunning aanvragen. De 
kerk staat in een
achterstandswijk die met 
leegstand en bevolkingskrimp 
kampt. Hierdoor is het vinden 
van een herbestemming een 
lastige opgave, terwijl de 
onderhoudskosten gewoon 
doorlopen en voor de parochie 
onbetaalbaar worden. Er wordt 
overleg gevoerd met lokale 
comités voor een snelle oplossing 
en het vinden van een passende 
nieuwe bestemming.
De kerk, opvallend door haar 
zeer moderne vormgeving en 
detaillering, behoort tot de 
belangrijkste rooms-katholieke 
kerkgebouwen uit de 
wederopbouwperiode, in het 
bijzonder uit het oeuvre van 
architect Fanchamps. Dit laatste 
vooral omdat andere kerken van 
deze belangwekkende architect, 
zoals de Maria Gorettikerk in 
Kerkrade, reeds gesloopt zijn.
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Kerkgebouwen in Land van Maas en 
Waal bedreigd
In het Land van Maas en Waal 
worden meerdere rooms
katholieke parochiekerken in hun 
voortbestaan bedreigd. Onder 
andere in de gemeente Druten 
worden komende jaren kerken 
aan de eredienst onttrokken. Dit 
valt samen met een algeheel 
fusieproces van parochies in het 
bisdom Den Bosch, dat 
momenteel aan de gang is.
Kerken in grotere plaatsen, zoals 
de H.H. Ewaldenkerk in Druten 
van bouwmeester Cuypers, 
zullen als centrale parochiekerk 
blijven fungeren.

Voor de kerken in de omliggende 
dorpen, zoals de H. Victor in 
Afferden en de H. Antonius in 
Horssen, is de toekomst onzeker. 
De kerken in Afferden en 
Horssen zijn alleen beschermd 
vanwege een belangrijk 
inventarisstuk. Het bisdom wil 
de niet als monument 
aangewezen kerken die hun 
functie verliezen het liefste 
slopen.
De gemeente Druten wilde de 
subsidie voor onderhoud van 
kerkgebouwen stopzetten, maar 
heeft onlangs bekend gemaakt bij 
uitzondering toch geld voor de 
restauratie van de kerk van 
Afferden vrij te maken. Behalve
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de kerk te Afferden wordt 
mogelijk ook de H. 
Willibrorduskerk in Boven 
Leeuwen op termijn gesloten.

Actie wederopbouwwijk Meppel 
Het Cuypersgenootschap voert 
actie tegen sloop van een 
woonwijkje van architect Romke 
de Vries (1908-1997) in Meppel. 
De gemeente wil de woningen 
aan de Woldkade en 
Evertsenstraat uit begin jaren 
1950 slopen, omdat ze te klein en 
gehorig zijn. De woningen zijn 
karakteristiek voor de periode 
vlak na de oorlog en precies 
vormgegeven voor deze locatie 
in Meppel. Architect De Vries 
wilde ze laten aansluiten bij 
bestaande typen woningbouw in 
die wijk. Die woningen waren 
gebouwd van het type Airy, het 
bekende type systeembouw, en 
staan al op de provinciale 
monumentenlijst. Het CG 
verzocht de gemeente te kiezen 
voor plaatsing op de 
monumentenlijst, behoud en 
herstel van de woningen van 
architect De Vries. Inmiddels 
heeft de gemeente ons laten 
weten niet te zullen kiezen voor 
bescherming van de woningen.

Nieuwe uitgaven

Makkumer Sier: Bedehuizen. 
Kerken in Makkum van Baptisten, 
Doopsgezinden, Gereformeerden en 
Katholieken

Het zesde en dikste deel uit de 
serie Makkumer Sier gaat over de 
kerkgebouwen van de stad, in dit 
geval de vier nieuwere uit de 19e 
en de 20e eeuw. Het betreft die 
van de Baptisten gemeente, de 
Doopsgezinden, de
Gereformeerde en de Rooms
katholieke kerk. Het rijk 
geïllustreerde boek is geschreven 
door Dolf van Weezel Errens.
In het boek komen de vier 
kerkgebouwen uitgebreid aan de 
orde. Er wordt stilgestaan bij de 
ontstaansgeschiedenis van de 
betrokken kerkgenootschappen 
in de stad, bij de totstandkoming 
van de gebouwen, de 
architectuur en kunstwerken die 
er zich bevinden. Niet alleen de 
huidige kerkgebouwen, maar 
ook hun verdwenen voorgangers 
komen aan bod. De auteur 
plaatst het ontstaan van de 
kerkgebouwen op interessante 
wijze binnen de lokale en 
bovenlokale kerk- en 
architectuurhistorische context.

D. van Weezel Errens 
Bedehuizen. Kerken in Makkum van 
Baptisten, Doopsgezinden, 
Gereformeerden en Katholieken

Uitgave Stichting Tichelaars 
Historisch Bezit, Makkum 
2010
Aantal pagina's: 144 
ISBN 978 161 627 8656

Sanatorium Zonnestraal 
Geschiedenis en restauratie van een 
modem monument

Paul Meurs en Marie-Thérèse 
van Thoor (red.) I.s.m Landgoed 
Zonnestraal en
Onderzoekscentrum MIT, 
Faculteit Bouwkunde, Technische 
Universiteit Delft.

Voormalig sanatorium 
Zonnestraal is een 
rijksmonument van 
internationale betekenis en een 
wereldwijd icoon van het 
Nieuwe Bouwen. Het in 1925 
door architect Jan Duiker in 
samen werking met Bernard 
Bijvoet en Jan Gerko Wiebenga

ontworpen gebouw wordt 
internationaal beschouwd als een 
van de hoogtepunten van de 
architectuur van de twintigste 
eeuw.

Het complex was oorspronkelijk 
bestemd voor diamantslijpers die 
tuberculose hadden opgelopen.
In sanatorium Zonnestraal 
konden zij onder medisch 
toezicht een langdurige kuur 
volgen. De witte gebouwen van 
beton, staal en glas werden in 
1928 in gebruik genomen in de 
verwachting dat ze een beperkte 
periode dienst zouden doen. 
Begin jaren zestig verviel het 
complex tot een ruïne. In 2009 zal 
de restauratie van het complex, 
uitgevoerd door de architecten 
Hubert-Jan Henket en Wessel de 
Jonge, worden voltooid. De strijd 
om erkenning van de 
onvergankelijke waarde van 
Zonnestraal en de complexe 
restauratie leest als een spannend 
boek, maar vormt ook een 
cruciaal dossier voor de omgang 
met jonge monumenten.

De bijzondere geschiedenis van 
het sanatorium wordt in beeld 
gebracht met historisch 
beeldmateriaal. Tevens laat dit 
zien hoe indrukwekkend het 
resultaat van de restauratie is 
geworden. (Internationale 
deskundigen beschrijven de 
ontstaansgeschiedenis van het
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Zonnestraalcomplex, het 
landschap en de architectonische, 
technische, landschappelijke en 
bestuurlijke aspecten van het 
restauratieproces. Het resultaat is 
een kleurrijk portret van een 
monument van het Nieuwe 
Bouwen.

Vormgeving: Beukers Scholma, 
Geïllustreerd (kleur en zw/ w), 
Gebonden, 280 pagina's,
Formaat: 24,5 x 28 cm 
Nederlandse editie, ISBN 978-90- 
5662-695-2, € 45,00 
Engelse editie, ISBN 978-90-5662- 
696-9, €54,00
December 2010

Jeroen Goudeau en Agnes van 
der Linden (red.), Jan Stuyt (1868- 
1934) een begenadigd en dienend 
architect.

In het vorige nummer kwam Jan 
Stuyt al uitgebreid aan de orde.

Op 25 februari j.1. is
bovengenoemd boek
gepresenteerd op het symposium 
aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Zoals eerder gemeld, 
behoort deze boekverschijning 
tot de reeks activiteiten die 
gedurende dit hele jaar in het 
kader van Jan Stuyt en zijn 
oeuvre plaatsvinden, ter 
gelegenheid van het eeuwfeest 
van de Heilig Landstichting, 
waarvan hij veel gebouwen 
ontworpen heeft.

De titel zegt in een paar woorden 
wat Jan Stuyt voor architect was. 
Als devote katholiek zag hij zijn 
werk als een opdracht en een 
genade. Zes hoofdstukken 
belichten uitgebreid de 
belangrijkste facetten uit zijn 
leven en werk, dat zowel als 
kosmopolitisch als richtingloos 
wordt beschouwd. Er wordt 
prima ingegaan op de historische 
context, waarin Stuyt leefde en 
werkte. Daarnaast krijgt het 
monumentale complex van de 
Cenakelkerk bij de Heilig 
Landstichting, één van zijn 
hoofdwerken, ruime aandacht. 
Het boek is rijk geïllustreerd. 
Achterin staat een vrijwel 
complete lijst van zijn oeuvre, 
zoals nog nooit eerder officieel 
was gepubliceerd.
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Jan Stuyt (1868-1934), een 
begenadigd en dienend architect. 
Onder redactie van Jeroen 
Goudeau en Agnes van der 
Linden. Uitgave: Stichting 
Nijmeegse Kunsthistorische 
Studies. Aantal pagina's: 240. 
Prijs: € 29,50. ISBN 978 94 91226 
014

Willem Wissing stedebouwkundige 
(1920-2008), auteur: E. van Es; 
Verschenen in 2011; aantal 
pagina's: 232; ISBN 978-90- 
766643-39-7; Prijs: € 31,50

Stedenbouwkundige Willem 
Wissing (1920-2008) neemt in de 
naoorlogse ontwikkeling van 
onze ruimtelijke omgeving een 
vooraanstaande plaats in. 
Wissings interesse ging in eerste 
instantie uit naar
volkshuisvesting, maar zijn 
leermeester Willem van Tijen 
herkende in hem een groot 
stedenbouwkundig talent. In 
dienst van Van Tijen werkte 
Wissing aan uitbreidings- en 
structuurplannen voor 
Rotterdam, Vlaardingen en 
Velsen, waardoor hij zich al 
vroeg in zijn carrière in de 
stedenbouwkunde bekwaamde. 
Het bureau dat Wissing in 1955 
oprichtte, had zowel een 
bouwkundige als een 
stedenbouwkundige afdeling. 
Als architect richtte hij zich op 
volkshuisvesting; van zijn
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keuzeplanwoning werden er 
circa 2000 gebouwd. In de loop 
van de jaren zestig verlegde 
Wissing zijn aandacht naar 
stedenbouw en ruimtelijke 
ordening; hij ontwierp 
uitbreidingsplannen en maakte 
structuurplannen voor stads- en 
streekgewesten. Bovendien werd 
hij de vaste adviseur van veel 
gemeenten.
Deze publicatie is de integrale 
beschrijving van Wissings oeuvre 
en beoogt de plaatsing ervan in 
de context van de wederopbouw 
en de naoorlogse ruimtelijke 
ordening van Nederland.
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