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Redactioneel

Herman Wesselink

Het is nu najaar 2011. De wereld 
om ons heen staat niet stil. De 
miljoenennota van het kabinet 
heeft zojuist de revue gepasseerd. 
Die bevat sombere berichten. Het 
is te begrijpen dat mensen in 
deze tijd onzeker zijn. Het gaat 
om vertrouwen in elkaar en de 
zekerheid voor onze toekomst en 
die van onze kinderen. Mensen 
zijn niet zozeer bezorgd over 
zichzelf, maar wel over de 
samenleving waarin ze leven. In 
zekere zin heeft ook de kwaliteit 
van de leefomgeving invloed op 
de stemming onder mensen die 
erin wonen. De zorg voor ons 
erfgoed, zowel het oude als het 
jongere, speelt hierin een 
belangrijke rol.
Ook in de erfgoedwereld staat de 
tijd niet stil. We hebben vorig jaar 
in de kabinetsplannen kunnen

lezen dat monumenten zoveel 
mogelijk in bezuinigingsplannen 
worden ontzien. Nu blijkt 
mogelijk dat de economische 
groei zal tegenvallen en dat er 
nog meer bezuinigd moet 
worden. Hier komt weer het 
klassieke verhaal van de twee 
kanten van de medaille naar 
voren: in tijden van crisis kunnen 
plannen die ons erfgoed niet 
onverlet laten in de ijskast terecht 
komen, waardoor uiteindelijke 
behoudskansen toenemen. Juist 
in economisch mindere tijden 
wordt een groot beroep gedaan 
op de creativiteit van mensen. 
Tijdelijk gebruik en hergebruik 
van leegstaand erfgoed biedt dan 
soms soelaas. Maar helaas 
hebben bezuinigingen ook 
negatieve effecten. Zowel de 
kennis van als de zorg voor ons 
erfgoed kunnen hierdoor 
verschralen.
De plannen van het kabinet 
hebben, zoals vorig jaar al werd 
aangekondigd, ook gevolgen 
voor de speelruimte van 
verenigingen als het 
Cuypersgenootschap. Per 1 
januari 2012 kunnen wij 
bijvoorbeeld geen zogenaamde 
artikel-3-aanvragen voor nieuwe 
rijksmonumenten uit de 
wederopbouwperiode meer 
indienen. We zijn momenteel 
bezig met het inventariseren van 
de situatie rond belangwekkende 
panden uit de
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wederopbouwperiode. In veel 
gevallen resulteert dit in 
verzoeken tot aanwijzing als 
gemeentelijk monument, maar 
wij zullen komende maanden 
mogelijk nog voor bepaalde 
objecten een rijksaanvraag 
indienen voor zover wij dat 
nodig achten. Hoe alles verder 
zal verlopen, zal in 2012 blijken. 
Uiteraard houden wij u van alle 
ontwikkelingen op de hoogte. 
Graag maak ik u attent op de 
najaarsexcursie van zaterdag 29 
oktober a.s. naar Eindhoven. U 
vindt verderop in dit nummer 
meer informatie hierover, 
alsmede een bijgevoegde brief. 
Tijdens de excursie vindt ook de 
Algemene Ledenvergadering 
weer plaats.

Tenslotte wijs ik u op de vele 
nieuwe interessante 
boekverschijningen, waarvan in 
dit nummer weer een selectie is 
opgenomen. De universiteit van 
Leuven heeft bovendien het 
nieuwe boek Living with history, 
1914-1964, uitgegeven. Niet 
goedkoop, maar wel zeer de 
moeite waard. U kunt het boek 
bestellen via de bijgevoegde 
folder.

In memoriam Cees Waal 1943-2011

Op 11 juli j.1. is tijdens een boottocht op de Kagerplassen ons prominent- 
lid Cees Waal op 67-jarige leeftijd onverwacht overleden. Hij was 
wethouder van Leiden, burgemeester van Deventer en vervolgens 
waarnemend burgemeester van Castricum, Sassenheim en Delfzijl. 
Daarnaast had hij ook vele landelijke en plaatselijke nevenfuncties zoals 
voorzitter van de KNOB en de historische Vereniging Oud-Leiden. Hij 
was één van de eerste bestuurders die openlijk opkwam voor het behoud 
van het erfgoed. Tijdens zijn wethouderschap in Leiden, heeft hij het 
voor elkaar gekregen dat verpauperde oude stadsdelen weer in oude 
luister hersteld werden in plaats van te kiezen voor sanering en sloop, 
wat begin jaren '70 gebruikelijk was.

Voor het Cuypersgenootschap heeft hij zich begin jaren '90 ingezet voor 
het behoud van het Koninklijk Militair Invalidenhuis met serre aan de 
Hoge Rijndijk te Leiden, dat toen bedreigd werd. Dankzij zijn inzet en 
hulp kon het behouden blijven en werd door middel van een 
referendum de mening van de bevolking gevraagd over het behoud van 
de serre. Het pand is later als rijksmonument aangewezen. Daarnaast 
heeft hij aan ons genootschap (juridische) adviezen gegeven voor diverse 
behoudsacties.

We hebben een actief strijder voor het behoud van het erfgoed verloren. 
Zonder hem zou de stad Leiden er nu anders hebben uitgezien. Wij 
wensen zijn partner, kinderen, kleinkinderen, overige familieleden 
en vrienden veel sterkte met het verlies van deze bijzondere man.

Namens het bestuur van het Cuypersgenootschap 
Leo Dubbelaar, secretaris
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Najaarsexcursie en Algemene 
Ledenvergadering Eindhoven, 
zaterdag 29 oktober

De najaarsexcursie van het 
Cuypersgenootschap staat 
gepland voor zaterdag 29 
oktober a.s. Wij zullen op die dag 
een bezoek brengen aan 
Eindhoven. Op loopafstand gaan 
we een aantal architectonische 
hoogtepunten uit de periode

1860-2009 verkennen. We maken 
die dag geen gebruik van de bus.

Het (voorlopige) programma 
staat hieronder. Op 
www.cuypersgenootschap.nl 
vindt u een week van tevoren het 
definitieve programma. De tijden 
kunnen op de dag zelf licht 
afwijken. Deelnemers krijgen na 
afloop een overzicht van de 
bouwwerken die op de route 
liggen.

10.30 Vertrek vanaf Eindhoven (hoofdstation). Verzamelen op het 
uur Stationsplein aan de stadszijde van het station (hoofdingang) 

We lopen eerst naar de gebouwen van de Technische 
Hogeschool (TH) aan de noordkant van het station. Na een 
inleiding met een kleine dialezing over de geschiedenis van de 
school, worden we over het terrein rondgeleid langs o.m. het 
hoofdgebouw, het Auditorium en het gebouw Elektrotechniek. 
Deze gebouwen zijn in de periode 1958-1966 gebouwd na 
ontwerp van S.J. van Embden & J.L.C. Choisy. Recent heeft 
architect Rudy Uytenhaak nog een aantal gebouwen 
toegevoegd zoals het Cascade en Technologiegebouw.

13:00 Lunch in het restaurant op het TH-terrein. Aansluitend wordt 
uur er een korte ledenvergadering gehouden. De agenda voor de 

vergadering is elders in het Cuypersbulletin opgenomen.
14.00 Rondwandeling door de stad. We lopen langs de H. Hart- of 
uur Paterskerk (1897-1898 P.J. Bekkers), Klooster Mariënhage (1420- 

1926 met Verrijzeniskapel van Dom. P. Bellot), Woontoren 
(2004-2006 Jo Coenen) Stadhuis (1949/1955, J. van der Laan/J. 
Kirch), Sint Catharinakerk (1860-1876 P.J.H. Cuypers) en de 
Philipsfabrieken aan de Emmasingel

16.00 Indien we tijd hebben lopen we door Philipsdorp langs de 
uur Steentjeskerk (1917-1919 J. van Groenendael) en de nog 

aanwezige arbeidershuizen uit 1909 tegenover het 
Philipsstadion. Als we geluk hebben kunnen we ook nog een 
blik werpen op de zgn. Industrieboulevard met Philips 
Glasfabrieken en Veemgebouw aan de Glaslaan. Al deze

gebouwen uit 1927-1942 (architect A.I.J. de Broekert) zijn 
inmiddels rijksmonument.

17.00 We lopen terug naar het station. Onderweg lopen we nog langs 
uur het warenhuis de Bijenkorf aan de Piazza (1965-1970 Gio Ponti 

& Theo Boosten), Warenhuis C&A en het Piazza
winkelcentrum (2000-2004 Massimiliano Fuksas)

Wilt u aan deze excursie 
deelnemen, dan wordt u 
verzocht om 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: 06-23398363 (Leo 
Dubbelaar) en 06-20111423 (Jan 
Dekkers).

UITNODIGING

Voor de Algemene Ledenvergadering van het Cuypersgenootschap, te 
houden op zaterdag 29 oktober 2010 in het restaurant van de TH te 
Eindhoven, aanvang 13.00.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de vergadering d.d. 11 juni 2011 te Druten
4. Vaststelling begroting 2012
5. Besteding Prins Bemhard Cultuurfonds Monumentenprijs 1997
6. Rondvraag
7. Sluiting

Prof. dr. V.V. Stissi, voorzitter 
L.W. Dubbelaar, secretaris
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St. Catharinakerk te Eindhoven (1859-'67), ontworpen door Pierre Cuypers. Opname 
Leo Dubbelaar, 2007

De Lichttoren van Philips uit 1921, ontworpen door L. Scheffer. Opname Leo 
Dubbelaar, 1998

NS-station te Eindhoven, een werk van K. van der Gaast uit 1956. Opname 2010
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Gebouwen van Philips in Eindhoven-Strijp. Opname 2007

Voormalig Stedelijk Museum 
Roermond heropend als 
Cuypershuis
Leven en werk van architect 
Cuypers centraal in nieuw 
museum

Op zondag 30 oktober 2011 
wordt het nieuwe museum 
Cuypershuis geopend voor 
publiek. In 2010 en 2011 vond er 
een metamorfose van het 
Stedelijk Museum Roermond 
plaats, waarbij gemeente 
Roermond het museum 
verbouwde tot Cuypershuis. De 
verbouwing gebeurde volgens

T

ontwerp van het Roermondse 
architectenbureau Kern 
architecten. Het Cuypershuis laat 
de bezoeker het leven en werk 
van de Roermondse 
architect/ontwerper Pierre 
Cuypers beleven. In die lijn 
wordt de bezoeker ook verrast 
met actuele interieurontwerpers 
en hun werkwijze.

Architect/ontwerper Pierre Cuypers 
en Roermond
Architect/ontwerper Pierre 
Cuypers (1827-1921) was geboren 
en getogen in Roermond. In zijn 
tijd is hij geroemd en verguisd,

r

maar in eigen stad is hij altijd 
groot gebleven. Anno 2011 is 
Cuypers weer alom salonfähig, 
en terecht. Zijn oeuvre, bestaande 
uit gebouwen, interieurs, 
kunstvoorwerpen en meubels is 
bijzonder groot. Zijn 
nadrukkelijke werkwijze is 
bijzonder. Hij gebruikte een 
kunststijl als programmatisch 
issue en weet door zijn contacten 
de ene opdracht na de andere in 
de wacht te slepen. Cuypers was 
een cultureel ondernemer avant- 
la-lettre die met zijn werk de 
horizon en het binnenhuis van 
Nederland in de 19e eeuw stevig 
heeft bepaald.
Roermond heeft daarbij een groot 
pre. Cuypers is hier geboren en 
getogen en hij is er na zijn verblijf 
in Amsterdam en Valkenburg 
weer teruggekeerd. Het contact 
met zijn geboortestad heeft hij 
nooit verloren. Hij realiseerde 
hier en in de omgeving diverse 
werken. Bovendien heeft hij in de 
stad een statement achtergelaten 
over zijn kunstopvattingen: het 
vroegere Stedelijk Museum 
Roermond en binnenkort dus het 
Cuypershuis. Dit gebouw 
realiseerde hij in 1853 om er te 
wonen en te werken. Verder 
fungeerde het als staalkaart van 
zijn bouwopvattingen. Dé plek 
dus om zijn leven en werk te 
tentoonstellen.

Karakter van het Cuypershuis 
Het Cuypershuis gaat een impuls 
geven aan het toeristisch aanbod 
en aan de culturele infrastructuur 
van de stad. Die lijnen zijn 
uitgezet in de notitie 'Naar een 
ander museum in Roermond' uit 
2009, waarin het museumbeleid 
in Roermond is vastgelegd. Het 
museum richt zich op Cuypers in 
zijn context en, om de lijn van 
Cuypers door te trekken naar de 
huidige tijd, op actuele 
interieurvormgeving. Zo staat er 
in de museumpresentatie ook het 
denken en doen van een 
hedendaags ontwerper centraal. 
Deze kamer wordt elk jaar 
opnieuw ingericht om actueel te 
blijven.

Cuypers' leven en werk komt in 
het Cuypershuis aan de orde. De 
presentatie geeft een indruk van 
zijn persoon, maar ook de 
diversiteit van zijn werk. Juist 
deze breedheid en veelheid 
maken hem tot een interessante 
kunstenaar. Het Cuypershuis laat 
Cuypers zien als ontwerper, 
architect, kunstenaar, 
propagandist, organisator, 
vernieuwend vakman en idealist 
met een ontembare werklust. Zo 
komen zowel de professionele als 
de persoonlijke kant van hem in 
beeld.
Om het Cuypershuis 
aantrekkelijk te laten blijven voor 
regionaal publiek worden er
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activiteiten georganiseerd, die 
een inhoudelijke link met de 
vaste presentatie en de 
wisselexposities hebben. Een vast 
terugkomend item is het 
jaarlijkse Cuypersweekend en de 
biënnale met tentoonstelling 
rond de uitreiking van de 
kunstprijs van de gemeente 
Roermond, Harrie Tillieprijs: 
vormgeving in het voetspoor van 
Pierre Cuypers.

Vanaf zondag 30 oktober 2011:

Cuypershuis
Pieter Cuypersstraat 1,6041XG 
Roermond
Postbus 900, 6040 AX Roermond 
t: (0475) 359102 
e: museum@roermond.nl 
w:
www.cuypershuisroermond.nl

Nieuwe uitgaven

Marie-Thérèse van Thoor, Willem 
A. Maas. Leven en werk van een 
Utrechts architect

Willem Amoldus Maas (1897- 
1950) was een modem en 
vernieuwend architect die in 
Utrecht leefde. Toch is zijn 
boeiende oeuvre niet bij iedereen 
bekend. Maas werkte in de geest 
van de Amsterdamse School en 
Het Nieuwe Bouwen en streefde 
als zodanig naar licht, lucht en 
ruimte. Vernieuwend was hij 
door zijn gebouwen praktisch en 
flexibel te ontwerpen, via het 
zogenaamde systeem Maas: een 
ingenieus klap- en 
schuifwandensysteem, waarmee 
de indeling van een ruimte kon 
worden gewijzigd.

Maas was overtuigd katholiek en 
ontwierp ook enkele kerkelijke 
werken, zoals de inmiddels 
alweer verdwenen St. Jozef- 
kweekschool in Zeist met kapel 
in functionalistische vormen; 
daarmee neemt hij een zeldzame 
plaats in de kerkelijke 
bouwkunst van het Interbellum 
in. Ook zijn KRO-Studio in 
Hilversum, door het 
Cuypersgenootschap bezocht 
tijdens een excursie, behoort tot 
zijn belangrijkste werken.

Dit boek werpt een licht op deze 
boeiende architect en zijn oeuvre. 
Vier hoofdstukken gaan in op de 
belangrijkste aspecten van de 
persoon Maas en zijn werk dat 
vooral in de Utrechtse jonge

bouwkunst nog steeds 
beeldbepalend is.

Uitgeverij Matrijs 
Prijs: € 29,50 
Aantal pagina's: 160 
ISBN 978 90 5345 415 2 
Zie ook www.matrijs.com

David Mulder, K.P. Tholens (1882- 
1971) Moderne architectuur - 
traditionele vormen

Op vrijdag 23 september is in het 
Stadsarchief te Amsterdam het 
boek K.P. Tholens (1882-1971) 
Moderne architectuur - 
traditionele vormen 
gepresenteerd met een korte 
inleiding door historicus Hugo 
Landheer.
Deze uitgave is het resultaat van 
een samenwerking tussen het 
Stadsarchief in Amsterdam, waar 
het archief van het bureau K.P. 
Tholens berust en de Stichting 
BONAS te Rotterdam.
Het boek -nummer 50 in de 
BONAS-reeks- is geschreven 
door David Mulder.
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De in Gouda geboren architect 
Karei Petrus Tholens (1882-1971) 
heeft voor overwegend rooms- 
katholieke opdrachtgevers een 
indrukwekkend oeuvre 
gebouwd, dat bestaat uit kerken, 
kloosters, scholen, woonhuizen 
en bedrijfspanden. Het 
zwaartepunt van zijn activiteiten 
lag in Amsterdam, waar hij sinds 
1904 woonde.
Zijn belangrijkste zelfstandige 
werken zijn tijdens het 
interbellum gerealiseerd: het 
klooster De Voorzienigheid aan 
de Elandsstraat (1924-1926), de 
Chassékerk in Amsterdam-West 
(1926), de monumentale 
Augustinuskerk (1930-1932) en 
de voormalige rooms-katholieke 
Ambachtsschool Don Bosco 
(1933-1935). Tholens' naam is 
tevens verbonden aan twee 
belangrijke naoorlogse 
Amsterdamse kerken: de 
Josephkerk en de Christus- 
Koningkerk, ontworpen in 
samenwerking met

Cuypersbulletin

respectievelijk G.H.M. Holt 
(1904-1988) en H.J. van Balen 
(1915-1999).
'Modem, maar niet 
modernistisch', zo oordeelden 
tijdgenoten over zijn bijzondere 
ontwerp voor de Chassékerk, een 
stempel dat op vrijwel al zijn 
gebouwen van toepassing is. 
Tholens sloot zich niet aan bij de 
belangrijkste
architectuurstromingen van zijn 
tijd zoals de Amsterdamse of 
Delftse School. Sobere, 
geabstraheerde vormen 
kenmerken zijn hoofdzakelijk in 
baksteen opgetrokken 
scheppingen, waarin hij 
bovendien al vroeg op grote 
schaal experimenteerde met 
moderne bouwmaterialen en 
bouwtechnieken.

De auteur heeft na zijn studie 
architectuurgeschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam op 
het Nederlands
Architectuurinstituut in 
Rotterdam bijgedragen aan de 
ontsluiting van het 
Cuypersarchief, en is sinds 
enkele jaren als
collectiemedewerker verbonden 
aan het Stadsarchief in 
Amsterdam.
Dit boek verschijnt op initiatief 
van de Stichting Bibliografieën en 
Oeuvrelijsten van Nederlandse 
Architecten en
Stedenbouwkundigen (BONAS).

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

De Stichting BONAS, gehuisvest 
in het gebouw van het 
Nederlands
Architectuurinstituut, houdt zich 
sinds 1994 bezig met het 
inventariseren van het werk van 
Nederlandse architecten, 
interieurarchitecten, 
stedenbouwkundigen en tuin- en 
landschapsarchitecten uit de 
negentiende en twintigste eeuw.

K.P. Tholens (1882-1971) Moderne 
architectuur - traditionele vormen 
David Mulder
208 pag. geïllustreerd zw/w., 
kleur, ISBN/EAN: 978-90-76643- 
50 prijs € 29,50, uitgave Stichting 
BONAS, Museumpark 25,3015 
CB Rotterdam, bonas@nai.nl, 
www.bonas.nl

M. Farjon, De geheimen van een 
middeleeuws gebouw. De toren van 
Leende in woord en beeld ontleed, 
uitgave stichting De Toren van 
Leende, 2010

Max Farjon 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

3-2011

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,
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maar in 1904 dreigde de 
traptoren los te scheuren. Dit 
leidde tot een grote restauratie in 
de jaren 1904-1911 o.l.v. 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.

(recensie door Marcel Richter)

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.
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De bouw van de toren in Leende, fundament (blz. 17) en torenspits. Tekeningen uit 
het boek van Max Farjon

Menno Jonker, Floris 
Leeuwenberg, Alice Roegholt, De 
Amsterdamse School. Verbeelde 
idealen

De Amsterdamse School is niet 
zonder meer vertegenwoordigd 
in Amsterdam. Verspreid over 
heel Nederland komen we 
voorbeelden van deze bouw- en 
sierkunst tegen. Zowel in de 
bouw- als in de toegepaste kunst. 
In kerken, scholen en 
woningbouw. Van kleerhanger 
tot wandbekleding, van glas-in- 
lood tot keramiek. Tussen 1910 
en 1935 heeft de Amsterdamse 
School het aanzien in Nederland 
sterk veranderd met haar 
oorspronkelijke en expressieve 
architectuur, interieur, 
meubelkunst en vormgeving. In 
het boek komen vele bekende en
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minder bekende architecten die 
in de geest van de Amsterdamse 
School werkten aan bod. Een 
prachtig en rijk geïllustreerd 
boek, voorzien van
beschrijvingen en vele 
kleurenfoto's.
ISBN 978-90-814397-0-1 
Prijs €45,00

De monumenten van de gemeente 
Bloemendaal. Aerdenhout, 
Bennebroek, Bloemendaal, Overveen 
en Vogelenzang

Op initiatief van de gemeente 
Bloemendaal is door NPD 
Communications een boek 
gemaakt met daarin alle 
monumenten in de gemeente. 
Voor € 23,50 is het boek online te 
koop via monumentenboek.nl. 
Verder verkrijgbaar bij 
boekhandels in Bloemendaal en 
Haarlem. Het boek bevat veel
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mooie kleurenfoto's en 
interessante tekst.

Marinke Steenhuis en Paul 
Meurs: Herbestemming in 
Nederland. Nieuw gebruik van stad 
en land, NAI Uitgevers,
Rotterdam i.s.m. Nationaal 
Programma Herbestemming, 
september 2011, ISBN 978 90 5662 
8291. Prijs: € 24,50 
In tijden van crisis lijkt 
herbestemming soelaas te bieden 
voor leegstaande panden. De 
weg naar goede herbestemming 
is echter lang en kent vele 
hindernissen. Daarnaast is de 
inzet van mensen met 
bevlogenheid en passie 
onontbeerlijk. Dit boek toont een 
aantal succesvolle voorbeelden 
van herbestemming van 
monumentale, historische 
objecten van de afgelopen tien 
jaar. Te denken valt aan de 
Dominicanenkerk in Maastricht 
die tot boekhandel werd 
omgevormd en de voormalige 
DRU-fabriek in Ulft die 
cultuurcentrum werd. Het toont 
de lange, moeizame weg die aan 
de herbestemming vooraf ging 
en de inzet en motivatie van 
ontwikkelaars en architecten die 
de eervolle uitdaging aangingen. 
Het uiteindelijke resultaat lijkt 
prachtig. Het toont aan dat 
herbestemming weliswaar 
moeilijk is, maar uiteindelijk ook 
loont, dat vele lokale partijen
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ermee gebaat zijn. Daarnaast 
daagt de historische context het 
nieuwe gebruik uit en maakt dat 
aantrekkelijk.

Petra Brouwer, De wetten van de 
bouwkunst. Nederlandse 
architectuurboeken in de 
negentiende eeuw. Vormgeving: 
Huug Schipper, Geïllustreerd 
(kleur en zw/w), Gebonden, 464 
pagina's, Formaat: 17 x 24 cm, 
Nederlandse editie, ISBN 978-90- 
5662-771-3, € 44,50, verschenen 
juni 2011
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Wat is goede architectuur? Om 
deze vraag draaide het in de 
negentiende eeuw steeds vaker. 
De belangrijkste vakspecialismen 
de materialenkennis, de 
constructietechniek en de 
schoonheidsleer stonden voor 
grote veranderingen. Nieuwe 
wetenschappen, zoals de 
geologie, de mechanica en de 
architectuurgeschiedenis, stelden 
de traditionele, ambachtelijke 
kennis ter discussie. De klassieke 
architectuur maakte geleidelijk 
aan plaats voor een uitgebreid 
scala aan neostijlen. In De wetten 
van de bouwkunst beschrijft Petra 
Brouwer deze kennisrevolutie op 
basis van de Nederlandse 
architectuurboeken uit de 
negentiende eeuw. Volgens 
Brouwer moeten de handboeken 
niet worden gelezen als een 
afspiegeling van de negentiende-
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eeuwse architectuurpraktijk, 
maar waren ze juist de motor van 
vernieuwing. In het boek is een 
uitgebreide bibliografie van de 
Nederlandse
architectuurhandboeken van de 
19e eeuw opgenomen.
Het kennisideaal van de 
handboeken borduurde voort op 
de ambachtelijke 
architectuurpraktijk die de hele 
negentiende eeuw bleef 
kenmerken. Verder neemt 
Brouwer een aantal clichés over 
de negentiende-eeuwse neostijlen 
onder de loep. Het ontwerpen in 
historische stijlen was 
bijvoorbeeld niet zozeer teken 
van nostalgie, maar wel even 
vernieuwend als het gebruik van 
nieuwe natuurwetenschappelijke 
kennis. Ook was er geen sprake 
van een dilemma binnen de 
keuze van de juiste stijl. Over de 
toepassing van de nieuwe kennis 
van de historische bouwkunst 
werd niet anders gediscussieerd 
dan over de kwaliteit van cement 
of het juist type dakbedekking. 
Alle onderdelen van de 
bouwkunst waren onderwerp 
van debat - een logisch gevolg 
van de diepgaande transformatie 
die het vakgebied in de 
negentiende eeuw doormaakte. 
Het boek is een bewerking van 
het proefschrift van Brouwer (zie 
ook Cuypersbulletin 2010-1, blz. 
11)
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