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Redactioneel

Herman Wesselink

Inmiddels is voor velen de 
zomervakantie begonnen. De 
acties en activiteiten van het 
Cuypersgenootschap kennen 
echter feitelijk geen zomerstop. 
Via het tweede nummer van het 
Cuypersbulletin 2011, dat nu 
voor u ligt, willen wij u op de 
hoogte stellen van de meest 
recente acties en activiteiten. U 
vindt in dit nummer onder 
andere een financieel en 
secretarieel jaarverslag, met een 
update van de acties die 
momenteel aan de gang zijn en 
van de acties die zijn afgerond of 
beëindigd.
Daarnaast is het gelukt om weer 
een achtergrondartikel te 
plaatsen, ditmaal geschreven 
over het ontwerp en de bouw 
van het zuidelijke deel van de 
Amsterdamse wijk Buitenveldert.

2-2011

Architectuurhistoricus en lid van 
ons genootschap Alex 
Hendriksen heeft het artikel 
geschreven. Ik streef ernaar om 
ook in de volgende nummers 
weer achtergrondartikelen te 
laten opnemen. In de rubriek 
"Korte berichten" wordt 
stilgestaan bij de recente gang 
van zaken rondom het jonge, 
gebouwde erfgoed, zowel in 
positieve als in negatieve zin.
Rest mij u nog mede namens het 
bestuur een goede voortgang van 
de zomer toe te wensen.

Secretarieel jaarverslag 
Cuypersgenootschap 2010

Leo Dubbelaar

Dit jaarverslag is een 
gecombineerd verslag over het 
jaar 2010 van de Vereniging en 
Stichting Cuypersgenootschap. 
Zowel vereniging als stichting 
zijn twee afzonderlijke organen 
die gezien hun doelstelling en 
werkzaamheden nauw met 
elkaar zijn verbonden. Beide 
organen hebben afzonderlijke 
statuten.

Landelijke aandacht 
Vanwege de behoudsactie voor 
drie wederopbouwboerderijen 
op het landgoed De Horsten te 
Wassenaar is het
Cuypersgenootschap vanaf 
september 2010 door een groot
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artikel in de Volkskrant in 
diverse landelijke media, zelfs in 
roddelbladen in het nieuws 
gekomen. Dit heeft te maken met 
het feit dat H.M. Koningin 
Beatrix eigenaar van de drie 
boerderijen is. De secretaris is 
namens het genootschap 
woordvoerder en heeft 
meegewerkt bij perscontacten, 
radio-uitzendingen en tv- 
optredens bij het programma 
Shownieuws van SBS6. De 
behoudsactie wordt in 2011 
vervolgd.
Of we nu blij zijn met deze 
landelijke aandacht, valt te 
betwijfelen. Beter is dat er juist 
meer landelijke aandacht komt 
voor het erfgoedbehoud dat door 
het terugtredend rijksbeleid en 
bezuinigingen onder druk staat. 
De meeste behoudsacties komen 
niet verder dan de plaatselijke of 
regionale pers.

Beleidsplan 2011-2016 
Op 28 november 2010 is in een 
locatie op het landgoed 
Mariënwaerdt te Beesd een zgn. 
heidag gehouden. Het doel van 
dit overleg is de ambities en 
uitdagingen van het 
Cuypersgenootschap voor de 
komende vijf jaar te 
inventariseren, met als 
uiteindelijk doel een 
'vijfjarenmasterplan' voor het 
Cuypersgenootschap vast te 
stellen. Op deze manier kan
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Cuypersgenootschap binnen een 
overzichtelijke tijdshorizon de 
ambities concreet maken, 
knelpunten constateren en zo 
gemakkelijker (strategische) 
keuzes maken. Onder leiding van 
communicatieadviseur /lid 
Edwin Schoemaker namen, naast 
het dagelijks bestuur, Norman 
Vervat en David Mulder als 
vertegenwoordigers van de 
jongere generatie, deel aan het 
overleg.

Van het overleg is een zgn. 
Startdocument vijfjarenplan 
Cuypersgenootschap gemaakt 
waarin de volgende vijf punten 
aan de orde komen:
1. Werkveld en ambities
2. Organisatie
3. Leden
4. Communicatie
5. Inkomsten

Deze vijf punten zijn uitgewerkt 
in het Startdocument en worden 
in de komende
bestuursvergaderingen verder 
ingevuld. In 2011 zal het één en 
ander aan de leden worden 
teruggekoppeld.

Rijksbeleid
Door wijziging van de 
Monumentenwet 1988 is het 
Cuypersgenootschap per 1 
januari 2009 niet meer 
ontvankelijk om objecten van 
vóór 1940 voor te dragen voor

plaatsing op de 
rijksmonumentenlijst (de zgn. 
artikel 3-aanvragen). Er kunnen 
wel suggesties voor bescherming 
bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) worden 
ingediend. Op de website van de 
RCE staat een lijst van 
ingediende suggesties waarbij de 
stand van zaken wordt 
bijgehouden. Een enkeling kan 
door de RCE worden 
voorgedragen tot plaatsing op de 
rijkslijst. In het verslagjaar zijn er 
door het genootschap geen 
suggesties bij het rijk ingediend.

In september 2009 heeft minister 
Plasterk de beleidsbrief 
Modernisering van de 
Monumentenzorg (MoMo) naar 
de Tweede Kamer gezonden. 
Nadat het wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer is aangenomen, is 
het voorstel in het verslagjaar 
doorgestuurd naar de Eerste 
Kamer voor verdere 
behandeling. In 2011 is het 
wetsvoorstel aangenomen. 
Nadere gegevens over het 
rijksbeleid zijn te vinden op de 
website
www.cultureelerfgoed.nl.

Ontvankelijkheid
Cuypersgenootschap in bezwaar- en 
beroepsprocedures
In een bezwaarprocedure zijn we 
in november 2008 door het 
college van B&W van de

gemeente Lisse niet ontvankelijk 
verklaard. Het college wil 
afrekenen met lastige 
belangengroeperingen en 
verwijst naar recente uitspraken 
van de Raad van State. Het 
college vindt dat onze statutaire 
doel zo veelomvattend en ruim 
geformuleerd zijn dat ze 
daardoor onvoldoende concreet 
en onderscheidend zijn om aan te 
kunnen nemen dat ons 
genootschap rechtstreeks in het 
belang wordt getroffen door het 
besluit tot het niet aanwijzen van 
objecten als gemeentelijke 
monumenten. Verder vindt het 
college dat de werkzaamheden, 
genoemd in onze statuten, 
eveneens te ruim geformuleerd 
zijn en geen inzichtelijke 
afbakening van de belangen, die 
ons genootschap in het bijzonder 
behartigt, bieden. Ook zijn 
volgens het college geen andere 
feitelijke werkzaamheden 
bekend.
Tegen het besluit van de 
gemeente zijn we bij de 
Rechtbank Den Haag in beroep 
gegaan omdat wij geen 
organisatie zijn die niet anders 
doen dan dwars liggen, of 
procederen om het procederen, 
maar daarentegen een 
constructief gremium zijn, dat in 
de afgelopen 26 jaar blijkt op vele 
manieren en vaak met succes zijn 
positieve doelstellingen heeft 
proberen te verwezenlijken. Het
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beroep is door de Rechtbank in 
mei 2010 behandeld. De rechter 
heeft ons genootschap in het 
gelijk gesteld. Met deze uitspraak 
is het Cuypersgenootschap 
juridisch gezien ontvankelijk in 
bezwaar- en beroepsprocedures.

Ledenadministratie 
Per 31 december 2010 waren er 
433 leden ingeschreven. Dat zijn 
er 9 minder dan een jaar 
daarvoor. In 2010 hebben zich 17 
nieuwe leden aangemeld. Dat 
zijn 7 meer dan in 2009.12 leden 
die in 2009 hebben opgezegd zijn 
per 1 januari 2010 uitgeschreven. 
14 leden zijn in 2010 
uitgeschreven waaronder 2 door 
overlijden. In 2010 hebben 12 
leden aangekondigd om het 
lidmaatschap te beëindigen. 
Aangezien statutair het 
verenigingsjaar vanaf 1 januari 
loopt, zijn deze leden vanaf 1 
januari 2011 uitgeschreven. We 
kunnen uit dit alles concluderen 
dat het ledenaantal daalt. Om het 
gewenste aantal van 500 leden 
weer terug te krijgen, moeten we 
actief leden gaan werven en ook 
vasthouden. In het eerste 
kwartaal van 2010 hebben zich 
nog nauwelijks nieuwe leden 
aangemeld.

Bestuurssamenstelling 
In 2010 is het verenigingsbestuur 
van zes leden gekrompen tot 
vier. Bij de Algemene

Ledenvergadering op 24 april 
2010 hebben dr. Hugo Landheer 
(redacteur
Cuypersbulletin/jaarboek en 
ledenadministrateur) en Pien 
Elout (tweede secretaris) het 
bestuur verlaten. Er zijn geen 
nieuwe bestuursleden benoemd. 
Op 31 december 2010 bestaat het 
bestuur uit: prof. dr. Vladimir 
Stissi (voorzitter), Leo Dubbelaar 
(secretaris), drs. Jan Dekkers 
(penningmeester) en mr. Marcel 
Richter (portefeuillehouder 
Limburg).

Door het terugtreden van Hugo 
Landheer zijn er vacatures 
ontstaan die ingevuld dienen te 
worden.
Voor het redacteurschap van het 
Cuypersbulletin heeft Herman 
Wesselink zich bereid verklaard 
om dat van Hugo over te nemen. 
Per 1 januari 2010 fungeert 
Herman als redacteur voor het 
bulletin.
De ledenadministratie is tijdelijk 
waargenomen door de secretaris. 
Bij de Algemene
Ledenvergadering van 30 
oktober 2010 heeft Mare 
Stegemann zich bereid verklaard 
om de ledenadministratie over te 
nemen. Per 1 december 2010 
fungeert Mare als 
ledenadministrateur. De functie 
van redacteur jaarboek wordt 
waargenomen door de voorzitter. 
Zowel Herman Wesselink als

Mare Stegemann zijn niet 
toegetreden tot het bestuur. Voor 
het eerst zijn binnen de 
vereniging de openstaande 
vacatures ingevuld door leden 
die geen
bestuursverantwoordelijkheid
dragen.

De Stichting bestaat in haar 
tweede verslagjaar uit de 
bestuursleden: prof. dr. Vladimir 
Stissi (voorzitter), Leo Dubbelaar 
(secretaris), drs. Jan Dekkers 
(penningmeester) en mr. Marcel 
Richter (portefeuillehouder 
Limburg). Dr. Hugo Landheer is 
per 1 januari 2010 uit het 
stichtingsbestuur getreden.

Het bestuurslidmaatschap wordt 
door de bestuursleden 
gecombineerd met hun dagelijkse 
werkzaamheden wat soms niet 
eenvoudig is en veel tijd vraagt. 
We hopen dat u daarvoor begrip 
toont en dat sommige zaken 
noodgedwongen niet vlekkeloos 
gaan, zoals het eigenlijk zou 
moeten gebeuren. Uitbreiding 
van het bestuur of hulp aan 
activiteiten door leden wordt 
zeer op prijs gesteld.

De behoudsacties in Amsterdam 
en directe omgeving worden 
geleid door een actieve 
werkgroep die door een aparte 
secretaris en voorzitter (Ludy 
Giebels) wordt gecoördineerd.

Het bestuur blijft 
verantwoordelijk voor de 
activiteiten van de werkgroep.
De behoudsacties elders in het 
land, worden geleid en 
gecoördineerd door de secretaris, 
bijgestaan door Herman 
Wesselink en Norman Vervat.

Huisvesting secretariaat 
In 2010 is de huisvesting van het 
secretariaat in Boskoop 
ongewijzigd gebleven. Het 
postadres (postbus 575, 6800 AN 
Arnhem) blijft ondanks de hoge 
kosten gehandhaafd om 
verwarring in de adressering te 
voorkomen. Statutair is de 
vereniging het
Cuypersgenootschap nog steeds 
gevestigd in Ohé en Laak. De 
Stichting Cuypersgenootschap is 
statutair gevestigd in Linne. 
Zowel de plaatsen Ohé en Laak 
alsmede Linne vallen onder de 
gemeente Maasgouw.

Excursies en lezingen 
Op 24 april 2010 werd de 
voorj aarsexcursie met Algemene 
Ledenvergadering gehouden in 
Kerkrade. Met de opkomst van 
21 deelnemers was het een 
geslaagde excursie dankzij het 
mooie weer en de interessante 
objecten die we hebben bezocht. 
Centraal was het bezoek met 
rondleiding aan het 
indrukwekkende abdijcomplex 
Rolduc. Op de wandeltocht van
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het station naar de abdij werd 
door de secretaris uitleg gegeven 
over de monumentale objecten 
op de route in het centrum van 
Kerkrade, zoals de Sint 
Lambertuskerk.

Op 30 oktober 2010 werd de 
najaarsexcursie met Algemene 
Ledenvergadering gehouden in 
de Zaanstreek en Amsterdam- 
Noord. Met een zeer hoge 
opkomst van 41 deelnemers was 
het een zeer geslaagde excursie. 
Het ochtendprogramma bestond 
uit een wandeltocht onder 
leiding van de secretaris langs 
monumentale objecten in het 
centrum van Zaandam. Tijdens 
de wandeltocht werd de 
neogotische Bonifaciuskerk 
bezocht en een korte Algemene 
Ledenvergadering in de pastorie 
gehouden. De lunch werd 
gehouden in de voormalige 
fabriek van Verkade, die een 
geslaagde herbestemming heeft 
gekregen.
Het middagprogramma bestond 
uit een bustocht naar 
Wormerveer. De tocht ging langs 
een groot aantal monumentale 
objecten in Koog a/d Zaan en 
Zaandijk, zoals de typische 
houten Zaanse huizen. In 
Wormerveer werd onder leiding 
van de secretaris een 
wandeltocht gehouden langs de 
monumentale objecten die aan de 
Zaan zijn gelegen. Met name de

oude rijksbeschermde 
fabriekscomplexen van 
rijstpellerijen en pakhuizen aan 
de overkant in Wormer en de 
voormalige chocoladefabriek De 
Arend in het centrum zijn van 
belang. Na de tocht in 
Wormerveer ging de bus naar 
Amsterdam-Noord. Onder 
leiding van de voorzitter werd 
een wandeltocht gehouden langs 
monumentale objecten in 
Tuindorp Oostzaan dat in ca. 
1925 is gebouwd voor 
werknemers van de NDSM- 
scheepswerf. De najaarsexcursie 
werd afgesloten met een bezoek 
aan de rijksbeschermde opstallen 
van de oude NDSM-werf, 
gelegen aan het IJ. Een aantal 
leden gingen huiswaarts via het 
pont naar het Centraal Station 
van Amsterdam. De overigen 
gingen met de bus terug naar 
Zaandam.
Er zijn in het verslagjaar geen 
lezingen georganiseerd.

Publicaties
Ook in 2010 is het dankzij de 
inzet van redacteur Herman 
Wesselink gelukt om vier 
Cuypersbulletins uit te brengen. 
De bulletins zijn ook integraal 
geplaatst op de website.
In het verslagjaar is geen 
jaarboek verschenen.
De reeds aangekondigde en 
langverwachte uitgave van de 
door de secretaris vervaardigde

DVD "3500 Katholieke 
Parochiekerken in Nederland 
1853-1995" over de Rooms 
Katholieke kerkbouw in 
Nederland is in 2008 
gereedgekomen. Een 
voorgenomen presentatie tijdens 
ons 25-jarig jubileum in januari
2009 moeten we noodgedwongen 
uitstellen omdat het 
redigeerwerk en het installeren 
van een gebruiksvriendelijke 
zoekfunctie nog niet gereed is.

Algemene ledenvergaderingen 
Op 24 april 2010 werd de 
Algemene Ledenvergadering 
gehouden in een zaal van de 
abdij Rolduc te Kerkrade. In de 
vergadering werd o.m. de 
jaarrekening 2009 en de 
begroting 2010 vastgesteld. 
Verder traden Pien Elout en 
Hugo Landheer af als bestuurslid 
en werd er afscheid genomen van 
Hugo Landheer.
Op 30 oktober 2010 werd in de 
pastorie van de Bonifaciuskerk te 
Zaandam een korte Algemene 
Ledenvergadering gehouden 
waarbij o.m. de begroting voor 
2011 is vastgesteld.

Financiën
Voor het financieel jaarverslag
2010 wordt verwezen naar het 
verslag en uitleg van de 
penningmeester (zie blz. 19).

Website
Per 1 december 2010 is het 
contract met de provider Two 
Creative (Bas Tempelman) 
beëindigd en is een contract 
gesloten met provider Pulida 
New Media Design (Vincent 
Derks). De bedoeling is dat de 
websites www.cuypersjaar.nl 
/ www.pierrecuypers.nl onder de 
website
www.cuypersgenootschap.nl 
zullen worden ondergebracht.
De ombouw van de website is 
nog niet helemaal vlekkeloos 
gegaan. Totdat de nieuwe 
website klaar is, moeten wij het 
nog doen met de versie van de 
site d.d. 1 december 2010 waarbij 
nog geen mutaties kunnen 
worden aangebracht. De nieuwe 
bijgewerkte website zal in de 
zomer 2011 in de lucht gaan.

Federatie Instandhouding 
Monumenten (FIM)
In april 2010 is het 
Cuypersgenootschap op verzoek 
toegetreden tot de Federatie 
Instandhouding Monumenten 
(FIM). Voorheen werden de 
gezamenlijke belangen van de 
landelijke, regionale en 
plaatselijke erfgoedorganisaties 
vertegenwoordigd door de 
Nationale Contactcommissie 
Monumentenbescherming 
(NCM). Door de opheffing van 
de NCM was er geen 
gezamenlijke
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belangenbehartiging. De FIM, 
opgericht in 2009, heeft tot doel:

1. De uitwisseling van alle 
zaken van beleid en 
uitvoering inzake de 
bescherming, 
instandhouding en/ of het 
beheer van gebouwde, 
archeologische, groene en 
mobiele monumenten.

2. Het bepalen van 
gezamenlijke visies over 
beleid inzake bescherming, 
instandhouding en/ of 
beheer.

3. Het actief uitdragen van die 
visies op politiek en 
ambtelijk niveau.

Deelname in werk-
klankbordgroepen
In het verenigingsjaar heeft het 
genootschap deelgenomen in 
gemeentelijke werk-, 
klankbordgroepen en commissies 
voor bijvoorbeeld uitbreiding 
gemeentelijke
monumentenlijsten, 
monumenten- c.q. erfgoedbeleid. 
In de gemeenten Amsterdam, 
Bloemendaal, Katwijk, 
Wassenaar, Voorschoten en 
Roermond zijn door het 
Cuypersgenootschap 
vertegenwoordigers namens het 
bestuur afgevaardigd.

Limburge Kasteelruïnes 
Op een verzoek van de Stichting 
Limburgse Kastelen, waarin een 
mening van het
Cuypersgenootschap wordt 
gevraagd over reconstructies en 
consolidaties van kasteelruïnes in 
Limburg, is het genootschap van 
mening dat ingrepen die in de 
196- en de eerste helft van de 
2Ote-eeuw zijn uitgevoerd, bij 
eventuele reconstructies 
behouden dienen te blijven en 
niet worden weggepoetst. Dit 
geldt ook voor eventuele 
reconstructies van bouwwerken, 
ouder dan 1800, waarin rekening 
wordt gehouden met een 
eventuele ingrijpende 
restauratie/reconstructie uit de 
periode 1800-1940.

Behoudsacties
Voor het verloop en
ontwikkeling van de
behoudsacties in 2010 verwijs ik 
u naar de website. Doordat de 
website nog wordt omgebouwd, 
zal het geactualiseerde overzicht 
vanaf zomer 2011 op de website 
worden geplaatst. Op aanvraag 
kan het overzicht in papiervorm 
verzonden worden.
De meeste behoudsacties zijn 
georganiseerd in samenwerking 
met diverse locale 
behoudsorganisaties, Bond 
Heemschut, FIEN en Task Force 
Toekomst Kerkgebouwen.

Religieus erfgoed
De ontkerkelijking in Nederland 
is inmiddels een bekend gegeven. 
De grote kerkgenootschappen 
reageren op de krimp van het 
ledenaantal met de afstoting van 
gebouwen, vaak uit puur 
economische overwegingen. 
Daarnaast speelt het
priestertekort ook een grote rol, 
waardoor parochies moeten gaan 
fuseren. Veel monumentale 
kerkgebouwen verliezen hun 
oorspronkelijke functie en staan 
voor de uitdaging om een 
nieuwe functie te krijgen, wat 
niet eenvoudig is. Met name 
monumentale kerken die geen 
monumentenstatus bezitten 
worden bij sluiting direct in hun 
voortbestaan bedreigd. Vooral bij 
de Rooms Katholieke Kerk is 
vanuit het Vaticaan
voorgeschreven dat als een 
kerkgebouw haar 
oorspronkelijke functie verliest, 
geen ruimte is voor een andere 
functie en dat het gebouw 
gesloopt dient te worden. Voor 
het Cuypersgenootschap is het 
een grote uitdaging om met 
name de bedreigde "parels" van 
de ondergang te redden. Er is een 
start gemaakt met het selecteren 
van monumentale onbeschermde 
RK-kerken in Noord-Brabant en 
Limburg. De eerste 
aanwijzingsverzoeken zijn al 
ingediend. Verder zijn de 
provincies Noord-Holland,

Noord-Brabant en Limburg 
benaderd om te komen tot 
bescherming van bedreigd 
religieus erfgoed.
Door een flinke toename van 
bedreigde of op termijn 
bedreigde monumentale 
kerkgebouwen worden de 
behoudsacties van het 
genootschap voor het grootste 
deel gedomineerd door 
religieuze gebouwen ten opzichte 
van overige categorieën 
monumenten die bij leegstand 
makkelijker kunnen worden 
herbestemd. Met de Task Force 
Toekomst Kerkgebouwen wordt 
intensief samengewerkt.

Wassenaar
Bij het overzicht van de in het 
verslagjaar gehouden 
behoudsacties, neemt de 
gemeente Wassenaar een 
opvallende rol in. Het 
Cuypersgenootschap neemt sinds 
2008 deel aan een 
Klankbordgroep, dat door de 
gemeente Wassenaar is ingesteld, 
om te adviseren inzake de 
voorgenomen uitbreiding van de 
gemeentelijke monumentenlijst. 
Met de wethouder Monumenten 
zijn in 2009 diverse vruchtbare 
overlegrondes geweest waarbij 
vorm werd gegeven aan de 
uitbreiding van de lijst. Er is een 
zogenaamde Gemeentelijk 
Inventarisatie Project (GIP) 
gehouden waarbij ongeveer 800
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objecten zijn geselecteerd en 
geplaatst op de zgn. GIP-lijst Dit 
is de Wassenaarse variant op het 
MIP. Uit de GIP-lijst worden 
potentiële gemeentelijke 
monumenten geselecteerd.
Na het aantreden van het college 
in april 2010, is de wil tot behoud 
en bescherming van het 
Wassenaarse erfgoed ingrijpend 
gewijzigd. Op voorstel van een 
andere wethouder Monumenten 
heeft het college besloten dat het 
sinds 2008 nieuwe, voor het 
genootschap positieve, 
monumentenbeleid opnieuw 
herijkt dient te worden, de 
gemeentelijke monumentenlijst 
uit slechts maximaal 100 objecten 
mag bestaan, het beschermd 
dorpsgezicht dient te worden 
opgeheven en ruimte wordt 
gecreëerd voor nieuwe 
monumenten waarbij niet 
moeilijk wordt gedaan om 
bestaande monumenten te 
vervangen. Het college voegt 
meteen daad aan het woord. Zo 
krijgen twee monumentale 
wederopbouwboerderijen van 
het landgoed De Horsten, 
ondanks positief advies van de 
plaatselijke
monumentencommissie, geen 
monumentenstatus om de 
eigenaar ruim baan te geven in 
haar wens om nieuwbouw te 
realiseren. Ook wil het college 
medewerking geven aan plannen 
van een projectontwikkelaar

waarbij twee aangewezen 
monumenten worden opgeofferd 
ten behoeve van een grootschalig 
nieuwbouwcomplex in het 
beschermde dorpsgezicht. 
Daarnaast heeft het college 
besloten om de
monumentenverordening buiten 
spel te zetten op twee 
aanwijzingsverzoeken van het 
genootschap. De plaatselijke pers 
doet hierover vrijwel wekelijks 
verslag. Ook de landelijke pers 
besteedt hier aandacht aan. 
Verder heeft het genootschap 
gebruik gemaakt van de in 2009 
bij wet ingevoerde mogelijkheid 
om dwangsommen te vorderen 
bij niet tijdig beslissen door een 
overheidsorgaan. In december 
2010 heeft het genootschap, het 
college "in gebreke" gesteld 
wegens het niet besluiten op het 
bezwaar dat het genootschap 
heeft ingediend om de Sint 
Jozefkerk niet aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. Dit 
heeft geresulteerd dat de 
gemeente Wassenaar aan het 
Cuypersgenootschap een bedrag 
van € 1260,-- dient over te maken. 
In 2011 worden de behoudsacties 
in Wassenaar verder voortgezet.

Overzicht behoudsacties

Nieuwe behoudsacties in 2010 zijn gestart in:

- Amsterdam-Zuid, RK-Sint Nicolaaslyceum met klooster, Prinses 
Irenestraat 17-21,1955-1960, Lau Peters.

- Amsterdam-Geuzenveld (Bakemabuurt), sloop dreigt voor groot 
aantal woonblokken binnen tuinstedelijke structuur van J.B. 
Bakema

- Amsterdam-KNSM-eiland, Kraan 2850, Surinamekade, 1957
- Amstelveen, RK-Sint Annakerk, Amsterdamseweg 22,1927-1928, 

J.P.L. Hendriks & H.C.M. van Beers (door de gemeente is 
meegedeeld, dat de kerk is aangewezen als gemeentelijk 
monument. Pastorie dient te verdwijnen i.v.m. verbreding rijksweg 
A-9. Kerkbestuur wil de kerk afstoten)

- Halfweg, RK-kerk OLV. Geboorte, Dr. Schaepmanstraat 9,1928- 
1929, J. Kuyt

- Halfweg, Geref. Grote kerk, Amsterdamsestraatweg 18,1918-1919, 
Tjeerd Kuipers

- Bussum, Villa Prinsenstraat 12-14 hoek Torenstraat 1, ca. 1900
- Muiden, Wegverbreding A-l waarbij o.m. houten 

Kringenwetboerderij Vechthoeve (provinciaal monument) dient te 
verdwijnen. Door Rijkswaterstaat is in 2011 verzekerd dat de 
boerderij wordt verplaatst en dat rekening wordt gehouden met de 
inundatievelden van de vm. Nieuwe Hollandse Waterlinie.

- Weesp, RK-St. Laurentiuskerk, Herengracht, 1876/1900, Th. 
Asseler/A.M. Bruning; bezorgdheid wegens slechte conditie 
fundering waarbij de kerk verzakt, kenbaar gemaakt bij de 
gemeente. Kerk is aangewezen als gemeentelijk monument. 
Kerkbestuur neigt naar sloop van de kerk. Door de gemeente is 
geïnformeerd dat ze in gesprek zijn met kerkbestuur en bisdom om 
te komen tot behoud van de kerk.

- Katwijk aan Zee, Geref. Vredeskerk, 1905, H.J. Jesse
- Wassenaar, Drie wederopbouwboerderijen De Horsten, Raaphorst 

4 en 5 alsmede Eikenhorst 3,1950-1955, L. Bok (twee boerderijen 
worden met sloop bedreigd)

- Wassenaar, Objecten in en nabij de Veenzijdse Polder (dubbele 
jachtopzienerswoning Raaphorstlaan 36-37 en kleinschalige 
akkerbouwgebieden nabij Raaphorstlaan 19b)

- Wassenaar, Panden Harry Mens: Huize Den Deijl (Rijksstraatweg
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390) en arbeidershuisje HeHe (Lange Kerkdam 117); gemeente wil 
monumentenstatus opheffen

- Voorschoten, RK-Moeder Godskerk, Bar. Schimmelpennick v.d. 
Oyelaan 18,1966-1967, H. Nefkens

- Rotterdam, bezwaar tegen bouwvergunning voor het oprichten 
van een horecapaviljoen met kantoor en ponton aan de Westerkade 
1 nabij beschermd stadsgezicht en rijksmonument Hoofdkantoor 
Steenkolen Handels Vereniging "Westerkadehuis" (bezwaar is 
door gemeente niet ontvankelijk verklaard wegens
ondeugdelijkheid machtiging. Hierop is beroep aangetekend bij de 
rechtbank)

- Hank, RK-kerk OLV. Onbevlekt Ontvangen, Kerkstraat 15,1912- 
1915/1957-1958, J. van Groenendael/J. de Jong

- Moerdijk, RK-Sint Stephanuskerk, Steenweg 49,1956-1957, J.J.M. 
van Halteren (aanvraag rijksstatus ingediend)

- Tilburg, bescherming wederopbouwerfgoed. Gemeente weigert 
monumentenlijst uit te breiden, terwijl er wel geïnventariseerd is. 
Delen van het NS-station van Van der Gaast mogelijk in gevaar 
door uitblijven bescherming.

- Beek (L), RK-kapel OL. Vrouw van de Wonderdadige Medaille, De 
Counelaan bij 6,1955, J.H.A. Huysmans

- Meerssen, RK-H. Jozef Arbeiderkerk, Pastoor Creusenplantsoen 25, 
1958-1959, Charles Eyck & Harry Koene

- Kerkrade-Rolduckerveld, RK-kerk H. Blijde Boodschap, Dir. Van 
der Mühlenstraat 50,1963-1965, M.G.E. Hoen

- Emmen, Gereformeerde Zuiderkerk, Wilhelminastraat, 1922-1923, 
Y. van der Veen

- Holwerd, Gereformeerde kerk, Elbasterweg/Van Bongastijitte, 
1920, Gebrs. Offringa

In 2010 zijn de volgende behoudsacties beëindigd:

- Amsterdam-Oud West, Sociale woningbouw Vinkzicht, 
Kinkerstraat 56-72 hoek Da Costakade 166-170 (aangewezen als 
gemeentelijk monument, na bezwaar eigenaar blijft alleen de 
voorgevel behouden)

- Amsterdam-Bos en Lommer, RK-Sint Josephkerk, Erik de 
Roodestraat 14-16,1951-1952, G.H.M. Holt & K.P. Tholens 
(aangewezen als rijksmonument)

- Amsterdam-Noord, Shellcomplex, Badhuisweg 3, Groot

laboratorium (1929/1939) blijft behouden, Nieuw Laboratorium 
(1938-1939, C.A. Abspoel) is gesloopt

- Bussum, Villa Prinsenstraat 12-14 hoek Torenstraat 1, ca. 1900 
(wordt beschermd via het bestemmingsplan)

- Hoorn, RK-Engelbewaarderskerk, Johannes Poststraat 28,1960- 
1961, H.A. van Oerle & J.J. Schrama (aangewezen als gemeentelijk 
monument)

- Haarlem, Frederikspark; Plaatsing van noodlokalen in 
rijksbeschermde park (bezwaar tegen tijdelijke plaatsing door 
rechtbank ongegrond verklaard)

- Bloemendaal, complex Provinciaal Ziekenhuis Meerenberg, 1846- 
1848/1853/1856/ 1869/1887-1888 J.D. Zocher jr./A. van der 
Linden (monumentenvergunning voor afbraak zuidvleugel en 
schoorsteen vernietigd door de rechter; door Raad van State alsnog 
sloop toegestaan)

- Heemstede, Geref. Pinksterkerk, Camplaan 18,1957, Chr. Nielsen 
& C.J. Spruit (aangewezen als rijksmonument)

- Katwijk aan Zee, Visserijschool, Sluisweg 98,1953, Ir. J. Jonkman & 
P. van Dorp (aangewezen als gemeentelijk monument)

- Katwijk aan Zee, Geref. Vredeskerk, 1905, H.J. Jesse (aangewezen 
als gemeentelijk monument)

- Voorschoten, Bedrijfswoning met houten opslagschuur en een 
halfopen wagenschuur, Papelaan 59, ca. 1900 (bezwaar na 
afwijzing ongegrond verklaard; geen beroep ingesteld)

- Beek LB, RK-kapel OL. Vrouw van de Wonderdadige Medaille, De 
Counelaan bij 6,1955, J.H.A. Huysmans (aangewezen als 
gemeentelijk monument)

- Beek LB, Fabrieksgedeelte carréboerderij Hennekens, Wolfeynde 6, 
1867 (Rechtbank heeft beroep SMBTZN ongegrond verklaard; de 
gemeente zal het complex behouden en herbestemmen)

Lopende behoudsacties 2010:

- Amsterdam-Centrum, Plannen tot sloop onderdelen 
(rijksmonumenten) Binnengasthuiscomplex.

- Amsterdam-Centrum, Blokken sociale woningbouw Mamixstraat 
200-220,1894-1899, C.F. Bogeholt

- Amsterdam-Centrum, Koetshuizen/stallen Huidekoperstraat 13- 
15,1906, Van Rossem en Vuyk

- Amsterdam-Oud West, Woningblok Jacob Catskade en Fagelstraat
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- Amsterdam-Bos en Lommer, GAK-kantoor, 1956-1960, B. 
Merkelbach & P. Elling

- Amsterdam-De Baarsjes, Chassékerk, Chasséstraat, 1925-1926, K.P. 
Tholens (bezwaar tegen verbouwplannen tot appartementen in de 
kerk)

- Amsterdam-De Baarsjes, Galerij / portiekwoningen Jan 
Evertsenstraat t.o. Lucasziekenhuis, ca. 1960, H. Knijtijzer (bezwaar 
tegen afwijzing monumentenstatus ongegrond verklaard)

- Amsterdam-Slotervaart, Wederopbouwgebied Abraham 
Staalmanplein e.o., ca. 1960

- Amsterdam-Osdorp, Wederopbouw Wildemansbuurt Notweg 32- 
34 e.o.; Lucasschool (1959, PW); Renaultgarage; 
Portieketagewoningen (Schipper); galerij woningen (van Gooi)

- Amsterdam Slotermeer, stadsvernieuwing, o.a. bedreiging 
aireywoningen De Vlugtlaan en tuinstedelijke structuur van gebied

- Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer, overleg met stadsdeel over 
aanwijzing 13 gemeentelijke monumenten, waaronder kerken en 
scholen uit wederopbouwperiode. Panden in 2010 nog steeds alle 
in procedure, april 2011 aangewezen

- Amsterdam-Oud Zuid, Monumentaal gebouw van Van der Mey, 
Hondecoeterstraat (bedreigd door een groot nieuw monsterlijk 
gebouw dat ernaast is geprojecteerd)

- Amsterdam-Oud Zuid, Toezicht op verbouw Rijksmuseum
- Amsterdam-Zuid, Boomschorshuisje, Amstelveenseweg 94-104 

(inmiddels gedemonteerd en opgeslagen; wacht op wederopbouw 
op Schinkelpleintje)\

- Amsterdam-Watergraafsmeer, Complex duplexwoningen 
Jeruzalem, 1949-1951, B. Merkelbach & Ch. Karsten (gedeeltelijk 
aangewezen als rijksmonument; bezwaar aangetekend tegen niet 
aangewezen onderdelen)

- Amsterdam-Noord, Flatwoningencomplex Van Gooi, Het Breed, 
Buikslotermeerpolder, 1966, Frans van Goól

- Amsterdam-Tuindorp Oostzaan, RK-H. Sacramentskerk, 
Kometensingel 150,1951-1952, Evers & Sarlemijn

- Duivendrecht, RK-Sint Urbanuskerk met pastorie, 1877, Th. Asseler
- Hilversum, Geref. Zuiderkerk, Neuweg 148,1923-1924, A. de 

Maaker
- Bussum, Herv. Verlosserkerk, H.A. Lorentzweg 59 hoek 

Ceintuurbaan, 1956-1957, C.H. Nielsen
- Zaandam, Herv. Zaandijkerkerk, Kerkstraat 10 /Willem

Dreesstraat, 1878-1880 (voorlopig aangewezen als gemeentelijk 
monument; eigenaar heeft beroep rechtbank aangetekend)

- Haarlem, Lagere Technische School Sint Petrus, Berlagelaan 1-3, 
1967, Nico H. Andriessen

- Bennebroek, complex RK-Sint Luciaklooster (bezwaar tegen 
afwijzing rijksbescherming door rechtbank in 2009 gegrond 
verklaard; Rijksdienst heeft beroep aangetekend bij de Raad van 
State)

- Lisse, Oude Openbare School, Heereweg 251-253,1885/1939
- Hillegom, RK-Sint Josephkerk, Hoofdstraat 139,1925-1927, Jan 

Stuyt
- Katwijk, Stuztpunktgruppe Katwijk van de Atlantikwall 

(onderdelen m.u.v. barakken vliegveld Valkenburg aangewezen 
als rijksmonument)

- Valkenburg ZH, Bollenschuur Philippo & Zandbergen,
Hoofdstraat 9a, 1910-1920 (aangewezen als gemeentelijk 
monument; eigenaar heeft beroep bij de rechtbank aangetekend)

- Wassenaar, Sint Jozefkerk, Parklaan 28/ Cranenburchlaan 31,1960- 
1962, J. van der Laan (bezwaar aangetekend tegen niet beschermen 
via de monumentenverordening)

- Hazerswoude-Groenendijk, RK-St. Bemardus of Scheepjeskerk met 
pastorie, Rijndijk 106-108,1854-1855, W.J. van Vogelpoel (beroep 
tegen afwijzing behandeld door rechtbank, door ziekte rechter is 
nog niet tot een uitspraak gekomen)

- Monster, Geref. kerk De Hoeksteen, Kampschoerstraat 25,1935- 
1936, B.W. Plooy (beroepsprocedure bij de rechtbank tegen 
afwijzing gemeentelijke monumentenstatus)

- Rotterdam, Tuindorp Vreewijk, 1920-1935, M.J. Granpré Molière
- Aardenburg, Stadhuis, Markt 7,1950-1951, J.A. Wentink
- Tilburg, RK-Dionysiuskerk (Goirke-kerk), Goirkestraat 68,1835- 

1839/1937-1938, C. de Bever (toezicht op aantasting interieur door 
verbouwingsplannen)

- Kaatsheuvel, RK-Sint Jozefkerk, Wilhelminaplein 2,1935-1936,
C.H. de Bever (Rechtbank heeft bezwaar tegen afwijzing rijksstatus 
gegrond verklaard en de kerk als rijksmonument aangewezen; 
parochie is tegen de uitspraak in beroep gegaan bij de Raad van 
State)

- Uden, RK-Pius-X-kerk, Piusplein 7,1959-1960, J. Strik
- Uden, RK-Sint Pauluskerk, Ereprijsstraat 4,1965-1966, J. de Jong 

(wordt medio 2011 aangewezen als gemeentelijk monument)
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- Vlodrop-Station, Hoofdgebouw College St Ludwig, Station 24, 
1906-1909, Q. Borren (Rechtbank heeft beroep Maharishibeweging 
tegen besluit minister om het hoofdgebouw niet af te voeren van 
de rijksmonumentenlijst ongegrond verklaard. Ook het beroep 
tegen handhavingsverzoek van de gemeente tot herstel schade van 
de illegale sloop is afgewezen. De beweging is tegen de uitspraken 
van de rechtbank in beroep gegaan bij de Raad van State)

- Beek LB., RK-kerk OL. Vrouw van de Wonderdadige Medaille,
O.L. Vrouweplein 2,1961-1962, Harry Koene (bezwaar gemaakt 
tegen afwijzing gemeentelijke monumentenstatus)

- Landgraaf (Schaesberg-Eikske), RK-kerk H. Michaël of Het Eikske, 
De Wendelstraat 16,1955-1956, J.J. Fanchamps (rijksaanvraag door 
rijksdienst afgewezen; bezwaar tegen afwijzing ook door de 
rijksdienst ongegrond verklaard omdat er geen
toekomstperspectief voor de kerk is; beroep is aangetekend bij 
rechtbank)

- Heerlen-Nieuw Einde, RK-kerk Christus Koning Vrieheide, Zes 
Landenstraat 12,1964-1965, J.J. Fanchamps (gemeente heeft ons 
bezwaar tegen afwijzing gem. monumentenstatus niet ontvankelijk 
verklaard. Hiertegen is beroep aangetekend bij de rechtbank. De 
rechter heeft het beroep gegrond verklaard en de gemeente dient 
ons bezwaar inhoudelijk te behandelen. In maart 2011 is de kerk 
alsnog als gemeentelijk monument aangewezen)

- Schaarsbergen en Deelen, zgn. Duitse Fliegerhorst Deelen, 1940- 
1945 (bezwaar tegen afwijzing rijksstatus onderdelen gedeeltelijk 
gegrond verklaard)

- Almelo, RK-Sint Egbertuskerk, Bomerbroeksestraat 160,1922-1930, 
Jan Stuyt

- Zwolle, Herv. Jeruzalemkerk, Windesheimstraat 1,1930-1933, G. 
van Hoogevest en M. Meyerink (in maart 2011 aangewezen als 
gemeentelijk monument)

Boskoop, 2 juni 2011 
Leo Dubbelaar, secretaris

Jaarrekening 2010

Exploitatierekening

Opbrengsten

Begroting

2010

Realisatie

2010

Contributie 2005 -

Contributie 2006 -

Contributie 2007 25

Contributie 2008 l88 -

Contributie 2009 500 75

Contributie 2010 10.700 7.655

Vooruitbetaalde Contributie (2011) 25

Giften 1.000 1.346

Bijdragen van leden t.b.v. excursies 2.000 2.665

Bijdragen van derden t.b.v. symposia - -

Restitutie Griffierechten 300 585

Vergoedingen 350

Onttrekking PBF Vrij besteedbaar deel - 500

Onttrekking Reserve Cuypersbiografie - 2.000

Rente 400 423

Dividend 363

Overig 200 100

Waardevermeerdering effecten '.. 1.566

Totaal 15.450 17.327

Kosten Begroting 2010 Realisatie

Cuypersbulletin en convocaten 3.000 2.655
Reservering Jaarboeken 2.500 3.000
Website 500 1.148
PR 500 -
Bijdrage aan boek Arjen Looyenga 500
Eindafrekening Cuypersbiografie • 2.000
Excursies 2.500 2.054
Symposia 500 -
Juridische kosten

St. Ondersteuning Cuypersgenootschap 1.500 1.570
Reiskosten 1.500 389
Verblijfkosten 500 288
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Telefoon

Porti
Secretariaatskosten 

Contributies en bijdragen 
Kosten betalingsverkeer 

Overige kosten en onvoorzien 
Saldo

Totaal

Toelichting Jaarrekening 2010 
Op 11 juni 2011 heeft de 
Algemene Ledenvergadering de 
Jaarrekening 2010 goedgekeurd. 
Graag willen we u in dit nummer 
op hoofdlijnen over de 
jaarstukken informeren. Het 
complete financieel overzicht 
wordt u op verzoek toegestuurd.

Inkomsten
Het Cuypersgenootschap is voor 
zijn inkomsten grotendeels 
afhankelijk van contributie en 
giften. Het aantal leden is licht 
dalend. Al jaren is er sprake van 
een vrij forse
contributieachterstand. In 2010 
heeft 30% van de leden niet aan 
zijn betalingsverplichtingen 
voldaan. We hebben daardoor € 
3.420 minder aan contributie 
ontvangen dan begroot. We doen 
een dringend beroep op u om ons 
te blijven steunen. Giften aan het 
Cuypersgenootschap zijn fiscaal 
aftrekbaar.
In een ver verleden is een deel 
van de reserves belegd in ING 
Hoog Dividend Aandelenfonds. 
Delend in het herstel van de

Cuypersbulletin

150 -

1.000 452

1.000 505

100 170

150 111

200 353

150- 2.131

15.450 17.327

beurs, hebben we in 2010 op deze 
beleggingen € 1.566 gewonnen. 
Het verlies van voorgaande jaren 
is daarmee ongedaan gemaakt. 
De Algemene Ledenvergadering 
heeft ons - vanwege de risico's 
van de aandelenbeurs - verzocht 
om dit fonds te liquideren.
De interessante excursies naar de 
door Cuypers gerestaureerde 
Abdij Rolduc en het industriële 
erfgoed in de Zaanstreek hebben 
een positief saldo op van € 611 
opgeleverd. Het aantal 
deelnemers aan de excursies 
vertoont een stijgende lijn. 

Uitgaven
In 2010 hebt u vier nummers van 
het Cuypersbulletin mogen 
ontvangen. De kosten bleven 
binnen de begroting. Ten 
behoeve van het Jaarboek hebben 
we een bedrag van € 3.000 
gereserveerd. Voor de komende 
publicatie is een bedrag van € 
21.524 beschikbaar, wat 
voorshands ruim voldoende mag 
worden geacht.
In 2010 verscheen het boek 
"Kijken naar Gebouwen,

Architectuurverkenningen in 
Amsterdam-Zuid", als een 
postuum eerbetoon aan Arjen 
Looyenga, de veel te vroeg 
overleden voorzitter van de 
afdeling Amsterdam. Wij hebben 
ten behoeve van deze uitgave een 
bijdrage van € 500 beschikbaar 
gesteld, waarvoor we een beroep 
moesten doen op het 
gereserveerde, vrij besteedbare 
deel van de Prins Bemhard 
Cultuurfonds Monumentenprijs. 
Voorts hebben we met Waanders 
overeenstemming bereikt over de 
eindafrekening van de 
Cuypersbiografie. De slotbijdrage 
ad € 2.000 is betaald uit de 
daarvoor bestemde Reserve 
Cuypersbiografie.
De monumentenaanvragen en 
juridische procedures zijn

ondergebracht bij de Stichting 
Ondersteuning
Cuypersgenootschap. Wij hebben 
aan deze stichting een bijdrage 
verleend van € 1.570.

Resultaat
De exploitatierekening 2010 sluit 
met een positief saldo van €
2.131. Dit bedrag is toegevoegd 
aan het eigen vermogen om het 
weerstandvermogen te verhogen.
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Verslag kascommissie

Verslag van de kascommissie van het Cuypersgenootschap

Aanwezig op 3 juni 2011:
J. Dekkers penningmeester 

Carst Kijlstra 
Jan Reijnen

De financiële stukken over hetjaar 2010 zijn door de leden van de commissie steekproef 
gewijze gecontroleerd en in orde bevonden.
De administratie maakte een betrouwbare indruk en was overzichtelijk opgemaakt

We willen de leden van Cuypersgenootschap voorstellen om de penningmeester J .Dekkers 
Decharge te verlenen voor de gevoerde administratie van 2010.

Opmerkingen naar aanleiding van de kascontrole:

De contributieopbrengst was lager komt dit door het jaarboek binding met leden 
We moeten onze 430 leden vast houden die we hebben
De beleggingen zo spoedig mogelijk te beëindigen, daar zijn we gaan geen partij voor 
De situatie van de web-site moet worden aangepakt
De besteding van de PB Fondsprijs vraagt aandacht het tijdig op de afgesproken wijze van 
besteden

Bezwaar tegen bepleisteren 
gewelven Rijksmuseum

Het Cuypersgenootschap tekent 
bezwaar aan tegen bepleistering van 
gewelven in de kelder van het 
Rijksmuseum. Onderstaande tekst is 
een brief die de afdeling Amsterdam 
aan het stadsdeel Amsterdam-Zuid 
heeft gestuurd, waarin het bezwaar 
wordt toegelicht.

Onlangs heeft het 
Cuypersgenootschap kennis 
genomen van het voornemen om

in het westelijke souterrain van 
het Rijksmuseum alle gewelven 
te bepleisteren en te 
overschilderen, een ingreep, die 
grotendeels irreversibel is en die 
bij ons op ernstige bedenkingen 
stuit. Wij voelen ons in deze 
mening gesterkt door de 
negatieve adviezen van 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Bureau Monumenten en 
Archeologie en de Commissie 
voor Welstand en Monumenten.

Veel waarde hecht het 
Cuypersgenootschap aan het 
oordeel van de
Welstandscommissie (verslag 13 
april 2011): "De commissie 
onderschrijft de stelling in de 

| notitie en toelichting van BMA,
dat de gewelven juist in hun 
verscheidenheid een waardevol 
onderdeel zijn van het 
monument. Het Rijksmuseum is 
niet alleen een gebouw ten 
behoeve van tentoonstellingen, 
maar is ook zelf onderdeel van 
het museum als uiting van 
nationale cultuurgeschiedenis. 
Met het aanbrengen van 
stucwerk gaat een belangrijk 
onderdeel van het monument 
verloren. Het argument van de in 
de lijn van Cuypers gewenste 
symmetrie gaat niet helemaal op. 
Het gebouw lijkt namelijk 
symmetrisch, maar is dat niet. Zo 
zijn bijvoorbeeld de 
kenmerkende torens niet gelijk. 
Bovendien is het pleisteren van 
de gewelven een fysieke 
aantasting van het monument, 
aangezien het niet onomkeerbaar 
is. Het pleisterwerk zal na 
verwijdering altijd zijn sporen na 
laten".

H Pijbes' nadruk op het
symmetrische karakter van het 
museumgebouw getuigt van een 
zorgwekkend onbegrip van de 
elementaire ontwerpbeginselen 
van Cuypers. Deze verafschuwde 
namelijk symmetrie omwille van

de symmetrie en streefde juist, 
als alternatief voor een rigide 
doorgevoerde symmetrie, naar, 
zoals hij dat noemde 'een 
evenwicht der samenstellende 
onderdelen van een gebouw, 
aangeduid met het aan Viollet le 
Duc ontleende begrip 
'ponderation'. In de praktijk 
kwam dit erop neer dat 
doelbewuste afwijkingen in een 
als symmetrische compositie 
ervaren geheel, voor visuele 
spanning zorgen en het geheel 
een schilderachtige, beweeglijke 
indruk geven. De fronttorens van 
het museum zijn daarvan bij 
uitstek het voorbeeld, maar het 
gebouw zit vol van dergelijke 
bewust aangebrachte 
onregelmatigheden, zoals 
bijvoorbeeld in de 
souterraingewelven. Deze 
verwijzen bovendien direct naar 
de oorspronkelijke functies van 
de ruimten die zij overspannen. 
Het bepleisteren van de 
gewelven om, zoals dhr. Pijbes 
van plan is, de symmetrie te 
versterken, druist dus regelrecht 
in tegen de oorspronkelijke 
ontwerpsystematiek, vormt een 
wezenlijke aantasting van de 
oorspronkelijke bouwsubstantie 
én vernietigt voor altijd de 
afleesbaarheid van de 
oorspronkelijke functies van de 
ruimten in het souterrain. De 
gewenste ingreep druist 
regelrecht in tegen de
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ontwerpvisie 'Verder met 
Cuypers'. Bovendien valt de 
keuze voor het primaat van de 
museale opstelling boven de 
monumentale waarden niet op 
objectieve gronden te 
verdedigen. Immers, meldt het 
Rijksmuseum in een van haar 
eigen renovatienieuwsbrieven 
niet dat 'ideeën over hoe de 
voorwerpen gepresenteerd 
moesten worden, aan de tijdgeest 
onderhevig waren' (bron: 
renovatienieuwsbrief 'Het 
Nieuwe Rijksmuseum', no. 6, 
september 2003). Is dan de eigen 
wensen ten aanzien van de 
museale opstelling niet 
tijdgebonden en kan daarmee 
een ingreep gerechtvaardigd 
worden, contrair aan de 
negatieve adviezen van alle 
bevoegde
monumenteninstanties, waarmee 
het monument aanzienlijk zal 
worden geschaad? In 2007 heeft 
het Rijksmuseum zelfs een 
ontwerp voor de museale 
opstelling in de souterrains 
wereldkundig gemaakt, waarin 
de gewelven onbepleisterd, in 
hun huidige staat in het zicht 
gelaten zijn. De toelichting bij de 
afbeelding luidt: 'Het souterrain 
in de afdeling middeleeuwen 
heeft lage gewelven. De 
bakstenen muren [en de 
gewelven, zoals de bijgevoegde 
afbeelding toont, DM] blijven 
zichtbaar en vitrines worden zo

verlicht dat een intieme sfeer 
ontstaat' (bron: 
renovatienieuwsbrief 'Het 
Nieuwe Rijksmuseum', no. 17, 
maart 2007). Het 
Cuypersgenootschap leest in de 
verslagen niet terug waarom 
deze visie uit 2007 op de 
vormgeving van de ruimte en de 
museale opstelling minder zou 
voldoen dan de nu gewenste 
waarbij het karakter van de 
souterrains volledig verwoest zal 
worden.
Wij willen voorts wijzen op een 
ander punt. In het 
Welstandsverslag van 13 april 
2011 (commissie IIB) is uit de 
toelichting op de plannen het 
volgende citaat van 
rijksmuseumdirecteur Wim 
Pijbes opgenomen: 'als 
uitzondering hierop [het 
integraal bepleisteren van de 
gewelven in het souterrain, DM] 
kunnen de gewelven van de 
zogenaamde picknickruimte, die 
een educatieve functie krijgt, van 
schoonmetselwerk blijven, zodat 
deze voor de liefhebber 
[cursivering DM] toch zichtbaar 
blijven'. Uit dit citaat spreekt 
overduidelijk een zorgwekkende 
minachting voor de 
cultuurhistorische waarde van 
het monument, dat door de 
voorgestelde ingreep grotendeels 
- voorgoed - te niet zal worden 
gedaan. Het lijkt er nu op dat 
men de kans schoon ziet om in

de souterrains, die nog 
grotendeels in authentieke staat 
verkeren, de klus af te maken die 
vroegere museumdirecties zijn 
begonnen, namelijk het slopen 
van alle interieurafwerkingen 
van Cuypers, want dat is de facto 
wat hier dreigt te gebeuren. Het 
is onbegrijpelijk dat enerzijds 
miljoenen euro's zijn 
gespendeerd aan het 
reconstrueren van
overgeschilderde decoraties in 
trappenhuizen, Voorhal, 
Eregalerij en Nachtwachtzaal, 
terwijl elders in het museum op 
achteloze wijze authentieke 
interieurafwerkingen vernietigd 
worden omdat deze de museale 
presentatie in de weg zouden 
zitten.
Nu het Rijksmuseum / de 
Rijksgebouwendienst door deze 
handelwijze te kennen heeft 
gegeven geen boodschap te 
hebben aan de monumentale 
waarden van het gebouw, maken 
wij op voorhand onze zorgen 
kenbaar over enkele andere 
monumentale
interieuronderdelen die, naar wij 
verwachten, ook bedreigd zullen 
worden, namelijk enkele 
kolommen in het souterrain, het 
lavatableau tegen de vroegere 
buitengevel van de
Nachtwachtzaal en natuurlijk de 
zogenaamde Aduardkapel. Wat 
de laatste ruimte betreft spreken 
wij onze verwondering uit over

het voornemen om deze ruimte 
na een kostbare restauratie aan 
het zicht te ontrekken door hier 
een 'doos-in-een-doosconstructie' 
te plaatsen. De
rijksmuseumdirectie is blijkbaar 
de mening toegedaan dat de 
gemiddelde
rijksmuseumbezoeker 
geestesonbekwaam is en zich bij 
de onaangekondigde confrontatie 
met een dergelijk, authentiek 
Cuypersinterieur - buiten het 
veilige kader van de kunstmatige 
aan de huidige Zeitgeist 
onderworpen kunstmatige, 
museale omgeving - in totale 
verwarring en overstuur het 
museum zal verlaten, alles wat 
hij daarvoor gezien heeft 
vergetend.
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HET PARADEPAARDJE VAN 
HETAUP
Wandelen door Buitenveldert- 
Zuid

Alex Hendriksen

Op 29 meij.l. organiseerde de 
afdeling Amsterdam van het CG een 
wandeling door het zuidelijke deel 
van de naoorlogse wijk Buitenveldert 
in Amsterdam. Onderstaand artikel 
is geschreven door Alex Hendriksen 
die tijdens de wandeling uitleg gaf.

De Amsterdamse wijk 
Buitenveldert ligt tussen de 
ringweg Zuid, Amstelveen, de 
westelijke Amsteloever en de 
Amstelveenseweg. Voor het 
zuidelijke deel is in 1957 een 
apart uitbreidingsplan 
vastgesteld door de 
gemeenteraad. Een plan voor het 
noordelijke deel volgde in 1961. 
Buitenveldert-Zuid ligt ten 
zuiden van een groenstrook, het 
Gijsbrecht van Aemstelpark, die 
over de gehele breedte van de 
wijk ligt.
De rechthoekige poldergrenzen 
en verkaveling van de 
Buitenveldertse polder zijn door 
de Afdeling Stadsontwikkeling 
aangegrepen om een zuiver 
rechthoekig ontwerp te maken; 
diagonalen en gebogen lijnen 
komen niet voor. De 
belangrijkste noord-zuid en oost- 
west assen zijn doorgetrokken

rechte lijnen. Het rechthoekige 
raster van hoofdverkeerswegen 
is verder onderverdeeld door 
wijkstraten en woonstraten; een 
onderverdeling die 
verkeersmatige efficiëntie en 
veilige en rustige woongebieden 
opleverde.
Van Eesteren, de hoofdontwerper 
van het in 1935 vastgestelde 
Algemeen Uitbreidingsplan van 
Amsterdam (AUP) - heeft eens 
gezegd dat men voor een goed 
begrip van het AUP naar 
Buitenveldert moet kijken. 
Buitenveldert-Zuid blijkt na 
bestudering een samenhangende 
eenheid te vormen met een grote 
diversiteit aan woonvormen, 
waar grootstedelijke 
voorzieningen zoals langs de De 
Boelelaan in Buitenveldert- 
Noord achterwege bleven.
In het AUP en in het 
uitbreidingsplan Buitenveldert- 
Zuid uit 1957 was Buitenveldert 
verbonden met Amsterdam Oost 
en met het zuiden door de 
Rotterdamseweg. Maar in 1980 
werden de rijksweg naar 
Rotterdam en de verlenging van 
de Van Nijenrodeweg -de 
belangrijkste oost-west 
verbinding- over de Amstel 
geannuleerd. In plaats van 
centraal gelegen, werd 
Buitenveldert een doodlopende 
wijk aan de zuidrand van 
Amsterdam. De zwaarte-as 
verschoof van de

Rotterdamseweg naar de 
Buitenveldertselaan. Sinds de 
aanleg van de ringweg AIO in de 
jaren zestig neemt verkeer van de

Het niet uitgevoerde uitbreidingsplan van o.a. Zanstra en Staal uit 1945. (kopieën van 
kaarten uit collectie A. Hendriksen)

Europaboulevard om via de De 
Boelelaan, de Van Nijenrodeweg 
of de Van Boshuizenstraat 
Amstelveen te bereiken.
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Plan voor uitbreiding Amsterdam, 1935. Uiteindelijk is de naoorlogse uitbreiding in 
hoofdlijnen zo uitgevoerd. Onderaan is Buitenveldert te zien, links de westelijke 
tuinsteden

Middenstandswijk 
Buitenveldert is gepland als een 
middenstandswijk. Dat wil 
zeggen als een wijk met een lager 
gemiddeld aantal woningen per 
hectare dan in de delen van het 
AUP in West, en met luxere 
woningtypen. Kenmerkend is 
verder dat Buitenveldert-Zuid 
voor het overgrote deel is 
gebouwd in opdracht van een 
groot consortium van particuliere 
bouwers: het was en is 
grotendeels particulier bezit, in 
tegenstelling tot de Westelijke 
tuinsteden.

Wel is het uitbreidingsplan 
afkomstig uit dezelfde koker als 
de eerdere gerealiseerde delen 
van het AUP in Amsterdam 
West, de koker van de Afdeling 
Stadsontwikkeling. De Afdeling 
Stadsontwikkeling werd door het 
feit dat het in zee kon gaan met 
particuliere bouwers minder 
gehinderd door de belangen van 
de gemeentelijke Woningdienst. 
Deze dienst dacht in kwantiteit 
en de Afdeling
Stadsontwikkeling in kwaliteit. 
Door het geld van de particuliere 
bouwers was het mogelijk 
stedenbouwkundige en

architectonische progressie te 
boeken.
Een vernieuwing is de toepassing 
van verschillende soorten 
hoogbouw (6,7,8 en 12 
bouwlagen), nog voordat in de 
jaren zestig het rijk grootschalige 
hoogbouw ging subsidiëren en 
de eerste resultaten daarvan in 
Amsterdam Noord verschenen. 
Verder is ook de etagebouw als 
welstandsbouw opgevat en zien 
we een unieke wooneenheid, 
bestaande uit twee typen 
geschakelde eengezinswoningen, 
een torentje en een omzooming 
van villa's en bungalows, die 
gestempeld (herhaald) is. In een 
van de losstaande woningen in 
Buitenveldert Noord heeft Van 
Eesteren zelf gewoond.

Tuinstad
Net als in de Westelijke 
tuinsteden speelt het groen in de 
stedenbouwkundige opzet van 
Buitenveldert een grote rol, 
waarmee in het AUP uitdrukking 
werd gegeven aan het idee van 
de tuinstad. Letwel, een tuinstad 
in een aaneengesloten vorm,
'vast' aan de bestaande stad, niet 
in de vorm van groene enclaves 
los van de bestaande stad, zoals

ze zijn gesticht om Amsterdam in 
de jaren twintig en dertig. 
Buitenveldert grenst aan het 
Amsterdamse Bos, dat in de 
groenhiërarchie van het AUP 
bovenaan staat. De Van 
Nijenrodeweg is aan het ene 
uiteinde geschakeld aan de 
hoofdingang van het 
Amsterdamse Bos en aan het 
andere uiteinde aan de 
Europaboulevard, die parallel 
loopt aan de Amsteloever. De 
Amstel en zijn oevers vormen in 
het AUP een groene wig tussen 
de zuidelijke en oostelijke 
bebouwingslobben van 
Amsterdam. Het hele AUP is 
vormgegeven met lobben 
afgewisseld door groene wiggen. 
De Europaboulevard en de Van 
Nijenrodeweg zijn door hun 
brede profiel met 
middenbermen, voetpaden, 
fietspaden en rijen platanen, 
ongekend monumentaal voor een 
naoorlogse uitbreidingswijk en 
dragen -met het andere kleine en 
grote groen in de wijk - sterk bij 
aan de kwaliteit van de wijk. Het 
doet wat vreemd aan dat 
boulevards van deze allure zo 
relatief rustig zijn.
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Ontwerp voor het zuidelijke deel van Buitenveldert. Rechts is de Amstel te zien en 
iets rechts van het midden het tracé voor de Rotterdamseweg die er niet is gekomen. 
De hehouwingshoogte neemt van boven naar beneden, oftewel van noord naar zuid, 
af. Kopie plattegrond uit collectie A. Hendriksen

Woonvormen in geledingen 
Om tot een harmonische opbouw 
van de tuinstad te komen zijn de 
'woonvormen, elk met hun eigen 
voorzieningen als scholen, 
winkels e.d., in duidelijk 
sprekende groepen bijeen 
gebracht, zodat elk zijn eigen 
woonsfeer zal kunnen 
verkrijgen1.1 Deze duidelijke 
verdeling in geledingen is nieuw 
ten opzichte van de Westelijke 
tuinsteden en wordt versterkt 
door de verschillende hoogten 
hoogbouw die systematisch over 
de wijk zijn verspreidt: de 
hoogste gebouwen aan de 
breedste wegen/ groenstrook in 
een aflopend hoogteprofiel.
Langs de monumentale Van 
Nijenrodeweg is een groot deel 
van het hoogbouwprogamma, 
wat de laan een grootstedelijk 
karakter geeft. Schijfvormige flats 
van acht bouwlagen staan om en 
om met witte torens van twaalf

1 C. Van Eesteren, brief van 12-6-1959, BMA.

verdiepingen. Dit ritme wordt 
onderbroken op de plek waar de 
Rotterdamseweg had moeten 
komen. Daar zijn de witte flats 
aan weerszijden van de voor de 
weg geplande strook gespiegeld 
aan elkaar. Ter hoogte van de 
Buitenveldertselaan begint aan 
de parkzijde van de Van 
Nijenrodeweg een tweede 
hoogbouwreeks bestaande uit 
vier torens van twaalf lagen, elk 
verbonden door een corridor met 
een schijfvormige flat.
Vanaf de eerste hoogbouwreeks 
langs de Van Nijenrodeweg loopt 
de bebouwing naar het zuiden 
toe steeds meer in hoogte af, tot 
uiteindelijk eerdaagse bungalows 
aan de parkstrook langs de 
Kalijeslaan, de zuidgrens van de 
wijk en van Amsterdam. 
Hiertussen bevind zich de 
geleding met etagebouw en de 
geleding met
eengezinswoningen. Voordat de 
etagebouw begint, ligt achter de

hoogbouw een ruime 
groenstrook waarin twee lagere 
scholen. De etagebouw is 
verkaveld in gelijkvormige en 
gelijk georiënteerde hoven (twee 
tegen elkaar geschoven L- 
vormen, of haken). De haken 
bestaan uit een plint met 
verplichte autoboxen en 
bergruimten en drie woonlagen, 
in tegenstelling tot de vier 
woonlagen in West. De hoven 
liggen in groepjes van twee tegen 
over elkaar ten opzichte van een 
lengteas, de Kastelenstraat. Twee 
tegenover elkaar liggende 
groepjes, samen vier hoven, 
worden afgewisseld door een 
breedtestrook met bijzondere 
bebouwing. In het midden van 
iedere breedtestrook - op de 
Kastelenstraat- ligt een 
winkelcarré.
Een carré bestaat uit twee 
tegenover elkaar liggende 
stroken met winkels aan 
weerszijden van de 
Kastelenstraat, waarop aan de 
uiteinden twee dwarsstroken 
liggen. De aan vier zijden 
bebouwde ruimte is toch open 
door de opgetilde dwarsstroken. 
De straat heeft geen doorgaand 
verkeer door kleine aluminium 
gebouwtjes op de as maar loopt 
visueel wel door. Op deze wijze 
wilden de ontwerpers pleintjes 
met 'een zekere gezelligheid' 
creëren en een spreiding van de 
winkels voor de dagelijkse

bodschappen, die noodzakelijk 
was door de lage 
woningdichtheid in 
Buitenveldert-Zuid. Bovendien 
zou de Kastelenstraat, 'door zeer 
brede voetpaden, beplant met 
dubbele rijen bomen een naar wij 
hopen aantrekkelijke loop' zijn 
tussen de winkelcarre's en het 
grotere winkelcentrum aan de 
andere kant van de 
Buitenveldertselaan, aldus Van 
Eesteren.
Aan de zuidzijde van de Van 
Boshuizenstraat ligt de geleding 
met eengezinswoningen 
bestaande uit een wooneenheid 
die vijf keer wordt herhaald, of 
gestempeld. Een torentje van zes 
bouwlagen accentueert een 
wooneenheid en ritmeert de 
lange Van Boshuizenstraat.
Ten westen van de
Buitenveldertselaan verschilt de 
stedenbouwkundige indeling 
enigszins. Parallel aan de 
Buitenveldertselaan ligt een 
strook met bijzondere 
bestemming, met onder andere 
een winkelcentrum, kantoren en 
kleinere bedrijven. Dezelfde 
wooneenheid als aan de andere 
zijde van de Buitenveldertselaan 
is hier vier keer herhaalt maar 
met weglating van de losstaande 
woningen erom heen. Deze staan 
apart in de zone langs de 
Kalfjeslaan. De gracht die vanaf 
de Kalfjeslaan naar binnen snijdt, 
scheidt de wooneenheden van
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elkaar, en wordt aan de oostzijde 
begrenst door elf dwarsstrookjes 
eengezinswoningen. In de oost- 
west richting ligt tussen de 
wooneenheden een strook met 
scholen en winkels. Etagebouw is 
geplaatst aan de zijde van de 
Amstelveenseweg, geschraagd 
door torens van zeven 
woonlagen.

Verschillende 
architectuuropvattingen 
Het uitbreidingsplan met 
bebouwingsvoorschriften werd 
uitgewerkt door vier architecten, 
W. Dudok, P. Zanstra, B. Bijvoet 
en J.W. Pot, onder leiding van 
een gemeentelijke supervisor B. 
Merkelbach en onder toeziend 
oog van de bouwers. Het streven 
was tot goede plattegronden te 
komen en tot 'een minder 
uitgekleed type' dan in West. 
Interessant is dat de vier 
architecten uit verschillende 
architectuurstromingen komen 
en zich bonden aan een 
functionalistisch 
stedenbouwkundig plan. Uit 
deze tegenstellingen rijzen de 
vragen of het stedenbouwkundig 
plan van de Afdeling 
Stadsontwikkeling enig moment 
tijdens de uitvoering onder druk 
is komen te staan en of dat 
zichtbaar is geworden. En of de 
verschillende opvattingen van de 
architecten tijdens de 
besprekingen van de

bouwcommissie in 1957 en 1958 
naar voren traden/ zichtbaar zijn 
geworden in de gerealiseerde 
architectuur.
De heftigste tegenstrubbelingen 
kwamen van Dudok, die zich 
irriteerde aan de bemoeienissen 
van de bouwers met de 
ontwerpen van de architecten, te 
beginnen de eerste schetsen van 
de plattegronden. De bouwers 
zagen het, tegen de zin van 
Dudok, niet zitten dat de flats 
van acht bouwlagen (de flats 
langs de Van Nijenrodeweg die 
Dudok zou ontwerpen) 
galerijflats zouden worden. 
Dudok, de architect met een 
grote naam en status, dreigde 
met opstappen. Dudok was ook 
een gegadigde voor de 
flankbebouwing van de 
Rotterdamseweg en had bij deze 
ontwerpen ook een poort 
getekend, zoals blijkt uit de 
notulen van de bouwcommissie. 
Maar een poort kwam niet voor 
in het stedenbouwkundig plan en 
werd tegengehouden door 
Merkelbach en de bouwers.
Een poort als entree tot de stad, 
past niet in het gedachtegoed van 
het functionalistische AUP, 
waarin de stad juist uit elkaar 
valt om het groen als het ware 
naar binnen te halen. Het gebruik 
van een poort was in Dudoks 
opvatting niet ondenkbaar en 
voor Zanstra zelfs gewenst, 
afgaande op de publicatie Plan 45

van Zanstra en medearchitecten 
afkomstig uit de Groep 32. In dit 
in 1946 gepubliceerde contraplan 
voor het AUP werd een kopie 
van de zeventiende-eeuwse 
grachtengordel om Amsterdam 
gelegd in plaats van de lobben 
uit het AUP, inclusief 
doorgangspoorten, waarvan een 
poort over de Rotterdamseweg. 
Een vergrote uitsnede van Plan 
45 van het deel waar 
Buitenveldert ligt, bevindt zich in 
de map Buitenveldert van het 
archief Dudok. Het is mogelijk 
dat Zanstra, die jaren daarvoor 
bij Dudok gewerkt had, Dudok 
deze uitsnede heeft gegeven en 
Dudok zo aan het idee van een 
poort bij de Rotterdamseweg 
heeft geholpen. Uiteindelijk 
bouwde Dudok alleen de flats 
langs de Van Nijenrodeweg 
(zonder galerij) en twee haken 
drive in woningen aan de Van 
Boshuizenstraat, die officieel op 
naam staan van de architecten 
Kromhout en Groet.
Zanstra nam een tussenpositie in 
tussen traditionalisme en 
functionalisme. Met enkele 
andere architecten verliet hij in 
1932 de te traditioneel bevonden 
architectenvereniging 
Architectura en Amicitiae om 
zich aan te sluiten bij de moderne 
vereniging De 8. Maar al na 
enkele jaren kwam het tot een 
breuk omdat deze Groep 32 
tegen het zere been van De 8

stootte door vast te houden aan 
het gebruik van ornament en 
mooie vormen. Zanstra's 
ambivalente positie is in 
Buitenveldert-Zuid te herkennen 
in zijn drive in woningen en in 
zijn hoven. De achtergevels met 
balkons van de drive in 
woningen zijn besloten door een 
dakoverstek en doorstekende 
zijgevels. In zijn hoven 
contrasteren terughoudende 
loggia's aan de straatzijde met 
naar buiten gerichte balkons aan 
de binnenzijde. Zanstra was ook 
supervisor van het gebied dat 
woningbouwverenigingen 
zouden bebouwen en in deze rol 
noemde hij de verschillende 
hoogten hoogbouw in het 
stedenbouwkundig plan 
Buitenveldert-Zuid 'jammer'. Een 
opmerking waarin Zanstra's 
voorkeur voor symmetrie en 
vaste vormen zoals te zien in 
Plan 45 naar voren komt. Behalve 
de hoven staan het overgrote 
deel van de drive in woningen op 
naam van Zanstra en de 
hoogbouw in het Gijsbrecht van 
Aemstelpark.
De overige twee architecten, 
Bijvoet en Pot, zijn wel te scharen 
in de moderne stroming, maar 
verschillen onderling. Bijvoet 
was de medewerker van Duiker, 
wiens werken als de
Openluchtschool in Amsterdam 
(1927) en sanatorium Zonnestraal 
tot de iconen van het Nieuwe
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Bouwen behoren. Daarna was hij 
medewerker van de Fransman 
Chareau met wie hij het 
beroemde glazen huis in Parijs 
ontwierp. Terug in Nederland 
richtte Bijvoet zich op 
woningbouw en theaterbouw.
Pot is in tegenstelling tot de stilist 
Bijvoet de architect van de 
praktische en efficiënte oplossing 
van de bouwopgave: veelal 
woningbouw en
gemeenschapshuizen zoals het 
Vrijgezellenhuis aan de 
Geuzenkade in Amsterdam en de 
Bijlmerbajes.
De verschillen tussen Bijvoet en 
Pot zijn terug te vinden in de 
eengezinswoningen in de U- 
vormen. Pot gebruikte verticale 
bakstenen muurdammen als 
structurerend element van de 
gevel, waarachter zich loggia's 
bevinden. De gevel van Bijvoet 
heeft een sterke horizontale 
werking waaruit balkonnetjes 
steken.

Eenvormigheid 
De particuliere bouw in 
Buitenveldert was afhankelijk 
van rijkssubsidie en deze 
wisselde snel. Uit wanhoop over 
het wissellende subsidiebeleid 
stelden de bouwers voor de 
woningeenheid ten oosten van de 
Buitenveldertselaan te 
vereenvoudigen, maar dat wees 
de Afdeling Stadsontwikkeling 
af. Een extra variatie in de

woningeenheid werd alleen 
toegestaan ten westen van de 
Buitenvelderstelaan omdat daar 
de villa's apart zouden komen te 
staan. Een eis van de bouwers die 
wel is ingewilligd was het 
'doorlichten' van de drive in 
woningen tot doorzonwoningen. 
Stadsontwikkeling eiste dat met 
de torenbouw dezelfde architect 
een type voor zijn rekening nam 
of dat tenminste eenzelfde 
maatmoduul werd gebruikt. En 
aan de laagbouw stelde 
Stadsontwikkeling de eis dat in 
geval van afwisseling tussen rijen 
met een inpandige en een 
uitpandige berging dezelfde 
architect de ontwerpen zou 
maken.
De bouwers konden geen 
beleggingsmaatschappij voor de 
torenbouw -een nog zelden 
gebouwd type- vinden. Zij gaven 
de torens terug aan de gemeente, 
die de torens aan nieuwe partijen 
aanbood. Maar wel zo dat de 
twee torens aan weerszijden van 
de Rotterdamseweg aan dezelfde 
partij toekwamen, zodat ze exact 
op elkaar zouden lijken en de 
spiegeling aan de
Rotterdamseweg intact bleef. 
Door deze handelswijze heeft de 
Afdeling Stadsontwikkeling het 
stedenbouwkundig plan en de 
bebouwingsvoorschriften 
grotendeels ongewijzigd 
gehouden. Een wijziging is de 
flankbebouwing langs de

Rotterdamseweg, die wat later 
tot stand kwam en hoger is 
geworden dan oorspronkelijk 
bedoeld. Over de eerste 
resultaten was de supervisor 
Merkelbach positief. Een eerste 
rondvraag bij bewoners leert dat 
de woningen als flexibel 
indeelbaar en licht ervaren 
worden. Wel zijn er klachten 
over geluidsoverlast, wat 
wellicht een gevolg is van het 
ontbreken van spouwmuren en 
de soberheid die deze periode 
karakteriseert.

Alex Hendriksen studeerde 
geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam en
architectuurgeschiedenis/monumen- 
tenzorg aan de Universiteit Utrecht. 
Hij sloot laatstgenoemde studie in 
2009 af met een scriptie over de 
wording van Buitenveldert-Zuid en 
is thans lid van het
Cuypersgenootschap

Korte berichten

Watertorens worden herbestemd

Het gaat de goede kant op met de 
herbestemming van een aantal 
watertorens in ons land. Onlangs 
werd bekend dat de Nationale 
Maatschappij tot Behoud en 
Onwikkeling van Industrieel 
Erfgoed (Boei) twee watertorens 
ovemeemt, die van Baam en 
Zeist. Het is momenteel nog

onduidelijk welke bestemming 
deze torens krijgen.
Daarnaast wordt de watertoren 
van Sint Jansklooster in de kop 
van Overijssel herbestemd tot 
uitzichttoren. Deze vorm van 
herbestemmen zien we de laatste 
jaren vaker bij watertorens. De 45 
meter hoge toren van Sint 
Jansklooster uit 1931, nu 
rijksmonument, is gebouwd in 
opdracht van de Waterleiding 
Maatschappij Overijssel (WMO) 
en nog in eigendom van 
watermaatschappij Vitens. Hij 
was één van de eerste betonnen 
watertorens die werden 
opgetrokken met behulp van 
glijbekisting. De buitenkant 
bestaat uit baksteen. De toren 
biedt straks een mooi uitzicht 
over het natuurgebied De 
Wieden. Het ontwerp voor de 
verbouwing is afkomstig van 
bureau Zecc Architecten. De 
bezoeker gaat straks omhoog via 
een nieuw ingebouwde trap en 
krijgt informatie over de 
geschiedenis van de 
drinkwatervoorziening en over 
het natuurgebied. Bovenaan het 
reservoir met een inhoud van 400 
m3 komt het uitzichtplatform. 
Naast de toren van Sint 
Jansklooster worden ook de 
watertorens van Bergen op 
Zoom, Groningen en Domburg 
herbestemd en krijgen daarvoor 
totaal € 2,4 miljoen subsidie van 
het Rijk.
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Watertoren Leerdam met sloop 
bedreigd

Het is echter niet overal 
rooskleurig gesteld met de 
watertorens. In Leerdam wordt 
momenteel de markante, ruim 50 
meter hoge watertoren uit 1930, 
ontworpen door het 
Papendrechtse ingenieursbureau 
Visser & Smit, met sloop 
bedreigd. De eigenaar heeft in 
mei een sloopvergunning voor de 
in onbruik geraakte toren 
aangevraagd.
De watertoren is de laatste en 
hoogste die het bureau Visser & 
Smit had ontworpen. Hij bestaat 
uit een in het zicht gelaten 
betonconstructie, opgevuld met 
baksteen. Qua bouwmethode is 
de toren in verhouding tot de 
oudere torens van het bureau dus 
vernieuwend binnen het oeuvre. 
De opbouw, bestaande uit een 
uitkragende top met daarin het 
reservoir en daarbovenop een 
lantaarn, is echter nog 
traditioneel te noemen. De toren 
is beeldbepalend voor Leerdam. 
Het Cuypersgenootschap heeft 
middels een brief aan de 
gemeente het verzoek gedaan tot 
aanwijzing als gemeentelijk 
monument.

Toekomst Paterskerk Eindhoven 
onzeker

In de Paterskerk in de binnenstad 
van Eindhoven worden vanaf dit 
jaar geen vieringen meer 
gehouden. De Orde van de 
Augustijnen trekt binnenkort 
wegens vergrijzing uit het 
aangrenzende klooster. De orde, 
eigenaar van de kerk, probeert al 
jaren tevergeefs subsidie voor 
restauratie binnen te halen. Er is 
onlangs een nieuwe
subsidieaanvraag de deur uit 
gegaan. Er zou ongeveer € 6 
miljoen nodig zijn. De kerk dreigt 
door leegstand te verloederen als 
er niet snel iets gebeurt. De St. 
Catharinakerk zal straks de enige 
binnenstadskerk zijn, waar nog 
vieringen worden gehouden.
De Paterskerk, oftewel H. 
Hartkerk, is gebouwd in 
opdracht van de paters 
Augustijnen en in 1899 in 
gebruik genomen. De kerk was 
naar verluidt de eerste 
(rectoraats)kerk in het bisdom 
Den Bosch, toegewijd aan het 
Heilig Hart. De monumentale 
neogotische kerk was ontworpen 
door architect P.J. Bekkers onder 
sterke invloed van het werk van 
zijn leermeester Pierre Cuypers. 
De kerk is vooral bekend door 
het vier meter hoge 
Christusbeeld op de torenspits 
(zie foto).

De Paterskerk in Eindhoven in 2007

Perronkap Utrecht CS naar Leidsche 
Rijn

De restanten van de oude 
perronoverkapping van het 
Utrechtse Centraal Station 
verhuizen naar de 
nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. 
De kap zal deel uitmaken van het 
toekomstige Cultuurplein op de 
dak boven de Rijksweg A2. Er 
kunnen muziek- en 
theatervoorstellingen worden 
gehouden. Daarnaast kan het als 
markthal fungeren. Andere delen 
van de perronkap verhuizen naar 
het stoomtreinmuseum in Goes. 
De kap staat nu nog op Utrecht 
Centraal en meet 110 bij 9 meter.

Op de nieuwe locatie zullen de 
onderdelen iets anders worden 
neergezet dan op het station het 
geval was. Delen van de kap 
komen niet achter elkaar, maar 
naast elkaar te staan, en de 
toekomstige afmetingen zullen 
daardoor 30 bij 35 meter 
bedragen.
De meer dan honderd jaar oude 
kap vormt het enige restant van 
het oude station van Utrecht uit 
de negentiende eeuw. Dit station 
maakte in de jaren 1930 plaats 
voor een nieuw stationsgebouw, 
ontworpen door Sybold van 
Ravesteyn, welk om die beurt in 
de jaren 1960 weer moest wijken 
voor het huidige station en 
winkelcentrum Hoog Catherijne. 

Akkoord over tuindorp Vreewijk

Er is een akkoord bereikt over de 
toekomst van tuindorp Vreewijk 
in Rotterdam-Zuid. Dit is 
vastbesloten in een overeenkomst 
tussen bewoners, deelgemeente 
Feyenoord en woningcorporatie 
Com. wonen. Enkele jaren 
geleden ontstonden protesten 
tegen de plannen om circa 1300 
woningen in de tuinwijk te 
slopen. In het nieuwe akkoord 
worden de woningen behouden, 
tenzij dat technisch of financieel 
niet mogelijk is.
Eerder werd al besloten dat een 
derde van het tuindorp 
behouden moest blijven, op
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aandringen van onder andere het 
Cuypersgenootschap. Vreewijk is 
officieel een beschermd 
stadsgezicht. Nu blijft dus, als het 
goed is, het gehele tuindorp 
behouden. Om het nieuwe 
akkoord uit te werken is 
financiële steun van het Rijk 
nodig. Behoud brengt extra 
kosten met zich mee, volgens de 
directeur van Com. wonen. De 
gemeente en de
woningbouwcorporatie hebben 
al geld gereserveerd, de 
corporatie zou € 30 miljoen voor 
haar rekening hebben genomen. 
Het karakteristieke tuindorp, 
ontworpen omstreeks 1925 naar 
een stedenbouwkundig plan van 
M.J. Granpré Molière, is al jaren 
het strijdtoneel van belangen 
tussen bewoners, deelgemeente 
en corporatie. De huizen 
verkeren deels in slechte staat. 
Sloop en nieuwbouw tasten 
volgens de bewoners de nog 
altijd aanwezige sociale cohesie 
in de wijk aan. Ook nazaten van 
de stichters en architecten 
hadden zich tegen sloop verzet. 
Vreewijk is één van de weinige 
Rotterdamse wijken met een echt 
dorps karakter.

Gereformeerde Kerk Monster 
voorlopig niet gesloopt

Het bezwaar dat het 
Cuypersgenootschap, de Bond 
Heemschut en de Taskforce 
Toekomst Kerkgebouwen tegen 
de sloop van de Gereformeerde 
Kerk in Monster hadden 
ingediend, is door de rechtbank 
in Den Haag gegrond verklaard. 
De rechter is van mening dat het 
bestreden besluit van het College 
van B & W van de gemeente 
Westland niet op deugdelijke 
wijze was gemotiveerd en in 
strijd was met het ter zake 
gestelde in de Algemene Wet 
Bestuursrecht. Kerkbestuur en 
gemeente gaan in beroep bij de 
Raad van State.
De kerk dateert uit 1936 en is 
ontworpen door architect B.W. 
Plooy. De kerk is van belang als 
gaaf bewaard gebleven werk van 
deze gereformeerde architect, die 
tijdens het interbellum 
voornamelijk onder invloed van 
de Amsterdamse School werkte. 
Het kerkbestuur wil ter plaatse 
een kleinere kerk bouwen.

De Gereformeerde Kerk in Monster. Foto: Leo Dubbelaar

Zijlstra roept op tot cultuuromslag 
bij erfgoedbeschermers

Bij een debat over de 
Modernisering Monumentenzorg 
in de Eerste Kamer op 24 mei j.1. 
kwamen onder andere de SP en 
de PvdA in het verweer tegen de 
ideeën van staatssecretaris 
Zijlstra van Cultuur. Volgens 
Zijlstra is een extra borging van 
cultuurhistorische waarden in 
een Algemene Maatregel van 
Bestuur niet wenselijk. Het zou 
volgens hem te moeilijk zijn 
cultuurhistorische waarden te 
omschrijven. De staatssecretaris 
bleef benadrukken dat het 
belangrijkste instrument van de

cultuurhistorische waarden het 
bestemmingsplan is. Burgers en 
belanghebbenden kunnen in een 
vroeg stadium die waarden laten 
vastleggen. Zijlstra bedoelt dat er 
een cultuuromslag in de wereld 
van erfgoedbeschermers plaats 
moet vinden. Dat kan door 
middel van het vastleggen van 
cultuurhistorische waarden in 
bestemmingsplannen. Maar 
daarvoor is wel onderzoek nodig. 
Zonder de officiële vastlegging in 
bestemmingsplannen heeft de 
cultuurhistorie in de toekomst 
feitelijk geen juridische 
bescherming meer.
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Eindhoven schaft beleid ruimtelijke 
kwaliteit af

De gemeente Eindhoven zal als 
tweede gemeente in Nederland 
haar beleid voor welstand en 
ruimtelijke kwaliteit afschaffen. 
Dit meldt de Federatie Welstand, 
de landelijke organisatie voor 
adviescommissies inzake 
welstand en ruimtelijke kwaliteit. 
De maatregel past binnen de 
trend rond versoepeling van de 
regelgeving binnen de 
ruimtelijke ordening, waaruit de 
overheid zich steeds meer wil 
terugtrekken. In het najaar volgt 
een definitief besluit. Volgens de 
Federatie Welstand zijn 
gemeenten vrij om hierin hun 
eigen keuzes te maken. Er bestaat 
geen wettelijke plicht tot 
handhaving van de 
welstandscommissies. De lokale 
politiek bepaalt of dergelijke 
keuzes verstandig zijn.
Sommige inwoners en 
belanghebbende organisaties 
vrezen voor verloedering van de 
leefomgeving door bijvoorbeeld 
toevoeging van lelijke of 
onsamenhangende bebouwing. 
Daarnaast kunnen
burenconflicten hoog oplopen als 
gevolg van ingrepen in of bij 
woningen, als de gemeente zich 
terugtrekt. Eventuele rechtszaken 
komen voor rekening van 
bewoners te liggen. Ook kan

hierdoor de waarde van 
woningen dalen.
Naast afschaffing van de 
welstandcommissie trekt 
Eindhoven ook haar 
beeldkwaliteitplan in. Deze 
maatregel kan slecht uitpakken 
voor het aanzicht van 
karakteristieke stukken 
stedenbouw, zoals het Witte 
Dorp in Stratum van architect 
Dudok. Recent onderzoek van 
het Centraal Planbureau toont 
echter aan dat 
overheidsinvesteringen bij 
ruimtelijke ingrepen een 
positieve invloed op de 
leefomgeving hebben en de stad 
juist aantrekkelijker maken.

Zijn welstandscommissies betuttelend 
of dragen ze juist bij aan leefbaarheid 
en (economische) aantrekkingskracht 
in moderne industriesteden? Op de 
foto de Vestedatoren in Eindhoven,

ontworpen door Jo Coenen. Opname 
2007

Nieuwe wandelroute op de 
Kranenburg

Op zaterdag 21 mei hebben 
vrijwilligers van Kranenburgs 
Belang de routepaaltjes van de 
"Cuypers" wandelroute 
geplaatst. Een wandelroute van 
ongeveer 14 kilometer (verkorte 
route 10 kilometer) langs door 
architect Cuypers ontworpen 
objecten. Een mooie route op de 
Kranenburg en omgeving. De 
start is bij de kerk op de 
Kranenburg (nu Heiligenbeelden 
museum), Ruurloseweg 101, 
7251 LD Vorden.

Oude tramremise van Salm in 
Amsterdam gerestaureerd

Jarenlang stond de vroegere 
paardentramremise 
"Schinkelhaven" aan de 
Amstelveenseweg in 
Amsterdam, schuin tegenover 
het Vondelpark, er vrij 
onherkenbaar en gehavend bij. 
Het gebouwtje uit 1884, 
ontworpen door Abraham Salm 
(1857-1915), biedt nu onderdak 
aan een concertzaal voor punk- 
en rockmuziek. Punkers en 
vrijwilligers van de concertzaal 
hebben afgelopen voorjaar de 
voorgevel zelf gerestaureerd, 
onder goedkeurend toezicht van

Bureau Monumentenzorg en 
Archeologie (BMA).
De oude verflagen zijn van de 
gevel geschrapt en zo kwamen 
de oorspronkelijke kleuren 
tevoorschijn. Het duurde lang 
voordat het werk kon beginnen, 
omdat er aanvankelijk geen 
subsidie vrijkwam. De 
vrijwilligers hebben de kosten 
steeds voorgeschoten. De 
topgevel is gerestaureerd en de 
deurpartij, die al eerder in verval 
raakte, is vervangen door een 
kopie.
De voormalige tramremise deed 
dienst tot begin vorige eeuw. De 
geheel met hout beklede en 
gedecoreerde gevel is 
karakteristiek, doch heel 
uitzonderlijk in het werk van de 
gebroeders Salm en is beïnvloed 
door de chaletstijl. Sinds 27 jaar 
zit hier de genoemde concertzaal.
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De tramremise na de restauratie in 2011

Nieuwe uitgaven

M. Farjon, De geheimen van een 
middeleeuws gebouw. De toren van 
Leende in woord en beeld ontleed, 
uitgave stichting De Toren van 
Leende, 2010,261 p. + 32 p. 
(Verwijslijsten) + 1 meetstrip + 1 
plaat, ISBN 978-90-812572-4-4. 
Prijs 59,50 euro te bestellen bij de 
boekhandel.

Max Faijon beschrijft in zijn boek 
op een heel levendige manier de 
bouw en de geschiedenis van de 
toren van Leende. Wellicht denkt 
u: waarom alleen de toren?

Welnu, als u het boek gaat lezen, 
komt u erachter op welke 
detaillistische wijze de auteur de 
toren beschreven heeft. Indien 
ook de kerk beschreven was, zou 
het boek dubbel zo dik geweest 
zijn.
Het boek is een lust voor het oog. 
De auteur noemt het dan ook 
terecht dat het tevens een 
kijkboek is. Het is op groot 
formaat uitgegeven en is rijkelijk 
voorzien van kleurenfoto's en 
ingekleurde tekeningen op 
schaal. Zelden zal een 
middeleeuws gebouw zo 
gedetailleerd in kleurprenten zijn

vastgelegd. De auteur is erin 
geslaagd de geschiedenis van de 
toren voor iedereen toegankelijk 
te maken.
In hoofdstuk 2 gaat de heer 
Farjon in op de middeleeuwse 
geschiedenis en hoofdstuk 3 is 
gewijd aan de kroniek (1285- 
2001).
De toren van Leende wordt 
uitvoerig besproken in hoofdstuk 
4. Ook de klokken en het 
uurwerk worden beschreven. 
Verder komt ook het orgel, 
gebouwd in 1863 door F.B. Loret, 
aan bod. In dit hoofdstuk komen 
alle aspecten van de
bouwgeschiedenis aan de orde. 
Hoofdstuk 5 gaat in op de torens 
rondom Leende terwijl hoofdstuk 
6 dieper ingaat op de bouw van 
de toren.
Voor de leden van het 
Cuypersgenootschap is het 
interessant dat Jos Cuypers in 
1904 restauratiearchitect was van 
de toren van Leende. Vanaf 1895 
was er al stutwerk aangebracht, 
maar in 1904 dreigde de 
traptoren los te scheuren. Dit 
leidde tot een grote restauratie in 
de jaren 1904-1911 onder leiding 
van Jos Cuypers. Hij bedacht ook 
het restauratieplan, daarbij 
wellicht geholpen door zijn vader 
Pierre Cuypers. In twee fases 
werd gewerkt aan het herstel van 
de toren. Hij liet daarbij een twee 
meter diepe gemetselde 
fundering onder de toren

aanbrengen, een ongehoorde 
prestatie die in het boek met een 
soort striptekening wordt 
geïllustreerd. Voor meer info 
verwijs ik de lezer graag naar de 
pagina's 3.28 t/m 3.41.
Het boek van Max Farjon is een 
must voor iedereen die 
geïnteresseerd is in
middeleeuwse bouwtechnieken. 
Zo ziet u de zelden beschreven 
techniek bij het metselen van 
twee meter dikke muren.
Bij het lezen wordt u 
meegenomen in de geheimen van 
dit middeleeuwse gebouw. In 
een aparte bijlage, genoemd 
Verwijslijsten, staan de teksten 
die een aanvulling zijn op de 
tekst bij de tekeningen. Het boek 
wordt gecomplementeerd met 
een uitvoerige literatuurlijst en 
index van personen.
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De toren van Leende op een oude 
ansichtkaart

P. Karstkarel, Sierlijk bouwen. 
Jugendstil en Amsterdamse School 
in Friesland, Gebonden: harde 
kaft, 224 pagina's. Verschenen: 
april 2011. Prijs: € 22,50. Gewicht: 
598 gram. Formaat 180 x 175 x 22 
mm

Tussen 1900 en 1940 is veel 
decoratief en sierlijk gebouwd, 
onder invloed van de nieuw 
opkomende stromingen in de 
kunst en architectuur. Ook in 
Friesland verrezen villa's, 
burgerwoningen, scholen, 
gasthuizen, kerken, boerderijen 
en bedrijfsgebouwen die door 
vorm, kleur en detaillering een 
lust voor het oog zijn. De panden 
behoren tot de moderne 
kunststromingen die honderd 
jaar geleden opkwamen, zoals de 
Jugendstil en de Amsterdamse 
School. Kunsthistoricus Peter 
Karstkarel (1945) onderzocht en 
inventariseerde en selecteerde de 
panden. Het resultaat is een 
prachtig boek met informatieve 
teksten en mooie foto's, dat een 
kijkje biedt in een weinig bekend, 
maar zeer boeiend en fraai stukje 
architectuur in Friesland.
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