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Redactioneel

Herman Wesselink

In het eerste nummer van het jaar 2013 
is veel aandacht voor het boegbeeld 
van ons genootschap: Pierre Cuypers. 
Het absolute hoogtepunt dat u niet is 
ontgaan is de heropening van het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Het 
bestuur mocht onlangs alvast een kijkje 
nemen en het resultaat van de 
moeizame verbouwing van bijna tien 
jaar mag er echt zijn! Het Cuypershuis 
in Roermond wijdt dit jaar een 
expositie aan het Rijksmuseum. 
Verderop in dit nummer vindt u 
hierover enkele informatie. Ook komen 
enkele kerken van Cuypers aan de 
orde, zoals de pas gerestaureerde St. 
Willibrorduskerk in Sappemeer, 
waarover een fraai boekje is 
verschenen. De St. Clemenskerk op 
Ameland is begin februari helaas door 
brand verwoest. De parochie streeft 
ernaar de kerk te herbouwen. Een 
ieder die dat wil, kan voor de herbouw 
geld doneren.

Binnenkort vinden twee bijzondere 
excursies plaats. Op 8 juni aanstaande 
gaan we naar Friesland, waar we 
onder andere ook een Cuyperskerk 
zullen bezoeken: de St. Vituskerk in 
Blauwhuis. Deze kerk stond 
aanvankelijk in het teken van één van 
de eerste successen van het 
Cuypersgenootschap: zij zorgde ervoor 
dat de kerk als rijksmonument werd 
aangewezen. Een tweede interessante 
excursie wordt van 21 t/m 26 juli 
aangeboden door de Pugin Society uit 
Engeland, in samenwerking met het 
KADOC in Leuven en het
Cuypersgenootschap. Deze excursie 
voert naar het Duitse Rijnland met als 
belangrijk thema de neogotiek onder 
invloed van Pugin in die regio.

Verder is er aandacht voor de nieuw 
aan te wijzen rijksmonumenten uit de 
periode 1959-1965. Het zijn er 
uiteindelijk 89 geworden. Het is wat 
summier, maar dit is zeker een stap in 
de richting van verdere erkenning en 
waardering voor het naoorlogse 
erfgoed. Een aantal objecten is door het 
Cuypersgenootschap voorgedragen. 
Wij hopen dat de gemeentelijke 
overheden aandacht aan deze 
categorie monumenten zullen blijven 
besteden, ondanks het feit dat de 
middelen daarvoor nu meer beperkt 
zijn.

In dit nummer vindt u verder een 
vervolgartikel over de veenkoloniale 
architect Klaas Prummel (zie ook CB 
2012-3/4) en enkele korte berichten. Wij 
wensen u veel leesplezier!
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Excursies

Voorjaarsexcursie naar Zuidwest- 
Friesland en Algemene Ledenvergadering 
zaterdag 8 juni 2013

Zaterdag 8 juni a.s. voert onze excursie 
naar het zuidwesten van Friesland. Het 
is een bijzonder gebied dat wordt 
gekenmerkt door uitgestrekte 
weilanden en meren. De Friese 
identiteit wordt vooral bepaald door 
de vele historische boerderijen in de 
kenmerkende kop-hals-rompvorm.
Ook zien we onderweg een aantal gaaf 
bewaard gebleven terpdorpen met 
middeleeuwse kerken.
We vertrekken per bus vanuit 
Heerenveen en bezoeken het 
Woudagemaal in Lemmer, de St. 
Vituskerk in Blauwhuis en een 
gasthuis in Akkrum.

Het programma, wijzigingen 
voorbehouden:

10.00 of 10.34 uur: aankomst per trein 
op station Heerenveen.

10.45 uur: vertrek per bus naar 
Lemmer. Onderweg zien we onder 
meer de St. Nicolaaskerk in Sint 
Nicolaasga en de televisietoren van 
Spannenburg.

11.15 uur: bezoek aan het 
Woudagemaal met rondleiding. Het 
stoomgemaal bij Lemmer is gebouwd 
in de jaren 1917-1918 naar plannen van 
de D.F. Wouda, hoofdingenieur van de 
Provinciale Waterstaat. Het diende om 
wateroverlast tegen te gaan in 
Friesland en komt nog altijd in actie bij 
extreem hoge waterstanden. Zowel de

architectuur als de techniek van dit 
monument uit de eindperiode van het 
stoomtijdperk zijn het bekijken zeer 
waard. Het gemaal staat op de 
werelderfgoedlijst van de Unesco.

13.30 uur: lunch en Algemene 
Ledenvergadering in café-restaurant 
De Freonskip, Vitusdyk 15, 8615 LL 
Blauwhuis. Tel. 0515 57 93 70.

14.45 uur: bezoek aan de St. Vituskerk 
in Blauwhuis, Vitusdijk 27. Gebouwd 
in 1868-'71 naar ontwerp van P.J.H. 
Cuypers, met C.H. Peters als opzichter. 
Het is een driebeukige basilikale 
kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor, 
dakruiter, aangebouwde kapellen en 
een toren van drie geledingen voorzien 
van een spits met frontalen. Aan de 
zuidzijde staat nog een kleinere toren 
met tentdak. De polychromie van het 
interieur en de muurschilderingen in 
koor en sacristie zijn oorspronkelijk.
De inventaris van atelier Cuypers- 
Stolzenberg is nog grotendeels 
aanwezig. Gebrandschilderde ramen 
van F. Nicolas uit de bouwperiode. 
Ook de naastgelegen pastorie is 
ontworpen door Cuypers. Mede 
dankzij het Cuypersgenootschap staat 
de kerk op de rijksmonumentenlijst. 
Eenentwintig jaar geleden heeft 
Cuypersgenootschap al eens een 
bezoek gebracht aan de kerk. Toen 
stond de toren in de steigers en dat is 
ook nu weer het geval. Het interieur is, 
anders dan toen, steigervrij.

16.00 uur: bezoek aan Akkrum, waar 
we uitstappen bij de Coopersburg, een 
complex dat in 1900-1901 gebouwd 
werd als tehuis voor arme bejaarden.

Dit was mogelijk dankzij een 
schenking van de in Akkrum geboren 
Folkert Kuipers, die fortuin had 
gemaakt in Amerika en daardoor zijn 
naam veranderd had in Cooper. Het 
ontwerp is van de gemeentearchitect 
Folkert Hoekstra. Het gasthuis omvat 
een lange rij van twintig woningen met 
in het midden een hoger hoofdgebouw 
waarin zich, behalve nog twee 
woningen, een regentenkamer bevindt. 
Het complex is omgeven door een 
romantisch park. In 1906 verrees in dat 
park een mausoleum voor de in 1904 
overleden schenker en zijn echtgenote. 
Akkrum heeft nóg een gasthuis: het 
complex Welgelegen dat in 1924-1928 
werd gebouwd voor ongetrouwde 
dames en weduwen. Aandacht 
verdient verder de neoclassicistische 
doopsgezinde kerk met monumentale 
voorgevel.

17.00-17.20 einde excursie bij station 
Akkrum (vertrek trein richting Zwolle: 
17.18 uur) of station Heerenveen 
(vertrek zelfde trein richting Zwolle: 
17.26 uur).
Daarna kan wie dat wil deelnemen aan 
borrel en diner in Heerenveen.

Wilt u aan deze excursie deelnemen, 
dan kunt u zich aanmelden via dhr.
Jan Dekkers, Hogestraat 20, 6651 BL 
Druten, 0487 51 24 82, e-mail: 
dekkersdruten@hetnet.nl. Graag onder 
gelijktijdige overmaking van het 
excursiegeld, € 35,— per persoon, op 
rekeningnummer 483 50 02, t.n.v. 
Cuypersgenootschap te Druten.
Als u aan het diner wil deelnemen, 
kosten € 30, dan verzoeken wij u dit te 
vermelden bij uw aanmelding en het 
bijkomende bedrag gelijktijdig over te 
maken.

Belangrijk (!): in verband met een 
beperkt aantal plaatsen sluit de 
inschrijving op 2 juni a.s.

*Voor wie de bus mist: openbaar 
vervoer van Heerenveen naar het 
Woudagemaal mogelijk (2 busritten en 
dan nog 20 minuten lopen), maar 
duurt wel zo lang dat men erg laat in 
Lemmer is. Andere mogelijkheid: de 
lijnbus nemen naar Balk, om daar door 
onze bus te worden opgepikt ca. 13.15 
uur. Tijdens de excursie zijn wij 
telefonisch bereikbaar via 06-23398363 
(Leo Dubbelaar) of 06-20816448 
(Herman Wesselink).
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Woudagemaal in Lemmer. Opname: Wikimedia Commons/U. Ockema, 2007

Aanbieding: excursie Kadoc en Pugin 
Society naar neogotiek in België en 
Duitsland

De Pugin Society organiseert van 
zondag 21 t/m vrijdag 26 juli a.s. 
samen met het Kadoc van de 
Universiteit Leuven een meerdaagse 
excursiereis naar het Duitse Rijnland. 
Deze reis wordt ook (beperkt) 
opengesteld voor leden van het 
Cuypersgenootschap. Prof. dr. Jan de 
Maeyer, directeur van het Kadoc en 
internationaal expert van de neogotiek, 
zal de reis begeleiden. Ook emeritus 
prof. Luc Verpoest (Faculteit Techniek 
en de Architectuurschool in Leuven) 
en ons lid dr. Antoine Jacobs zullen als 
gids meegaan. Deze studiereis staat in 
het teken van de invloed van de Gothic 
Revival in Engeland op de neogotiek 
op het Europese vasteland, in het

bijzonder in België en Duitsland. 
Hoofddoel van de reis is het 
gebouwencomplex in Kiedrich am 
Rhein, dat werd opgericht door de 
vermogende Engelse baron Sir John 
Sutton, een vriend van Pugin. De 
voertaal tijdens de excursie is Engels.

1. Voorprogramma: bezoek aan 
Vivenkapelle (nabij Brugge) en Loppem

Vivenkapelle: compleet en nog intact 
gebleven ensemble in neogotische 
trant, onder invloed van Pugin, 
gerealiseerd door Florimond van de 
Poele en Arthur Verhaegen. (kerk, 
kerkhof, broederhuis, zusterhuis en 
scholen)

Loppem: het kasteel van de familie 
Van Caloen, ontworpen en gebouwd 
door Edward Welby Pugin en Jean 
Baptiste Bethune. Het kasteel is een 
uniek ensemble dat gaaf behouden is 
gebleven; dat geldt in het bijzonder 
voor het interieur.

Zondag 21 juli 2013

Aankomst te Leuven op zaterdag 20 
juli. Overnachting in het Irish College. 
Voor degenen die dat willen kunnen 
we een wandeling en welkomstborrel 
organiseren (dranken en broodjes 
worden door het Kadoc aangeboden).

2. Hoofdprogramma: excursie naar het 
Rijnland

Aankomst: zondag 21 juli 2013 in de 
middag
Verblijf in het Irish College.
19.00 uur: welkom, borrel met 
broodjes, introductie van het 
programma (dranken en broodjes 
worden door het Kadoc aangeboden).

Maandag 22 juli 2013 
Excursie naar Luik en Aken. In Luik 
bezoeken de ruïne van de kathedraal 
die tijdens de Franse Revolutie 
gesloopt is, en de huidige kathedraal. 
In Aken bezoeken we de Dom en 
Paltskapel en het stadhuis inclusief 
keizerzaal.
Verblijf en overnachting in de 
Katholische Akademie, diner aldaar. 
Lezing door Luc Verpoest en Wolfgang 
Cortjaens over de invloed van de 
Gothic Revival in Engeland op de 
neogotiek in het Rijnland.

Dinsdag 23 juli 2013
Excursie naar Keulen. Bezoek aan de
Dom (inclusief rondleiding door de
bouwloods (Dombauhütte) en boven
de gewelven) en aan het Schnütgen
Museum.
Rond 18.00 uur vertrekken we naar 
Bad Honeffe, aldaar verblijf in hotel, 's 
Avonds diner.
Woensdag 24 juli 2013 
Vertrek naar Remagen. Aldaar bezoek 
aan de vroegneogotische St. 
Apollinariskirche (1857, E.F. Zwimer) 
's Middags lunch en bezoek aan de 
abdij van Maria Laach.
Daarna bezoek aan het neogotische 
kasteel Stolzenfels en klooster 
Johannisberg-Geisenheim.
's Avonds diner. Aansluitend lezing 
door Rosemary Hill over de invloed 
van Pugin in Duitsland (onder 
voorbehoud).

Donderdag 25 juli 2013 
Vertrek naar Kiedrich. Aldaar 
bezichtiging kerk met werk van 
August Martin, huis van baron Sutton 
met daarin zijn graftombe.
In de kerk geeft Antoine Jacobs een 
lezing over August Martin en diens 
connecties met Pugin, Bethune en 
Sutton.
Vertrek naar Eltville. Aldaar 
bezichtiging kerk met werk van 
August Martin

Daarna naar Geisenheim. Aldaar 
bezoek aan de kerk, een interessante 
kleine kopie van de Dom in Keulen.
's Avonds aankomst bij klooster 
Johannisberg bij Geisenheim. Aldaar 
diner om 20.00 uur.
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Vrijdag 26 juli 2013
8.00 uur: vertrek uit Geisenheim naar 
Brussel.
Onderweg lunch in restaurant aan de 
snelweg.
Rond 16.00 uur aankomst in Brussel 
(station Brussel-Zuid/Midi, aansluiting 
op Eurostar trein naar Engeland).

De kosten bedragen € 700,00 (inclusief 
begeleiding, overnachting en diners). 
Lunches zijn niet inbegrepen.
Hetzelfde geldt voor koffie en thee 
tijdens stops onderweg.

De kosten van het voorprogramma 
bedragen € 150 (inclusief kamer, lunch 
in Loppem en entreegeld).

Er is plaats voor max. 10 personen.

Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u contact opnemen met 

prof. dr. Jan de Maeyer

KADOC-KU Leuven
Vlamingenstraat 39
B-3000 Leuven
Tel. 003216 32 35 00
e-mail: postmaster@kadoc.kuleuven.be

St. Apollinariskirche in Remagen, een ontwerp 
van E.F. Zwirner, voltooid in 1857. Opname: 
Wikimedia Commons/Beckstet, 2010

Rijksmuseum heropend; expositie 
Cuypers en Rijksmuseum in 
Roermond

Zaterdag 13 april is het Rijksmuseum 
na een verbouwing van bijna tien jaar 
feestelijk heropend door koningin 
Beatrix. Gedurende die dag mochten 
bezoekers gratis naar binnen. Het 
museum is voor een groot deel 
teruggebracht in de oorspronkelijke 
staat, waarbij de decoraties van 
Cuypers in de voorhal en eregalerij zijn 
gerestaureerd. Een ander spectaculair 
onderdeel van de verbouwing door het 
Spaanse bureau Cruz & Ortiz is de 
monumentale entree die zich in de 
twee binnenhoven van het museum 
bevindt. Vanuit de onderdoorgang 
daalt de bezoeker af en wordt 
getroffen door de grootsheid van het 
majestueuze gebouw. Via de 
monumentale trappenhuizen aan de

voorzijde betreedt hij de eregalerij en 
begint de ontdekkingstocht langs tien 
eeuwen vaderlandse geschiedenis. Het 
bestuur van het Cuypersgenootschap 
mocht op dinsdagavond 16 april een 
kijkje nemen. Hieronder vindt u enkele
impressies van dat bezoek.

Zuidelijke entreehal
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Wandschilderingen van Cuypers aan de zuidzijde van de voorhal

Eregalerij. Midden onder de Nachtwacht van Rembrandt

Detail vloer in de voorhal

Beschilderde troggewelven in de gang naast de bibliotheek
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Bibliotheek

Expositie ‘Cuypers en het Rijksmuseum' in 
het Cuypershuis

Hoe haal je als architect de 
belangrijkste opdracht van Nederland 
binnen? Vanaf 8 juni 2013 t/m 11 mei 
2014 toont het Cuypershuis in 
Roermond de expositie 'Cuypers en 
het Rijksmuseum'. Het museum haakt 
daarbij in op de opening van het 
gerenoveerde Rijksmuseum, dat na 10 
jaar verbouwen weer open is sinds 13 
april j.L. Een belangrijk besluit tijdens 
het renovatieproces is het project 
'Verder met Cuypers' geweest, 
waardoor er veel decoraties en 
oorspronkelijke ontwerpplannen van 
architect/ontwerper Pierre Cuypers 
(1827-1921) zijn teruggebracht in oude 
glorie. Een bijzondere keuze, want het 
ontwerp en de bouw van het

Rijksmuseum waren aan het eind van 
de 19de eeuw onderwerp van discussie.

Het Rijksmuseum was bij oplevering 
in 1885 het grootste gebouw van 
Nederland en ook één van de duurste, 
gebouwd op een drassige polder aan 
de rand van Amsterdam. Volgens 
ingewijden verkeert het gebouw nu 
pas in de staat zoals Cuypers het 
bedacht had, ruim 135 jaar later.

Maar wat had Cuypers dan als 
ontwerp bedacht? Hoe haalde hij (als 
katholieke architect) deze prestigieuze 
opdracht binnen? Hoe is dit magistrale 
gebouw uiteindelijk door hem 
gerealiseerd?
Deze vragen zullen niet in het 
Rijksmuseum beantwoord worden,

want het gebouw staat in dienst van de 
kunst en vaderlandse geschiedenis.

De tentoonstelling in het Cuypershuis 
probeert echter met unieke, 
aansprekende en originele 
ontwerptekeningen en documenten uit 
o.a. eigen collectie en in bruikleen van 
het Nederlands Architectuur Instituut / 
Het Nieuwe Instituut deze vragen te 
beantwoorden! In de expositie worden 
interessante anekdotes verteld over het 
Rijksmuseum als 'Gesamtkunstwerk', 
als symbool, als politiek instrument, 
als voorbeeld van cultureel 
ondernemerschap en als twistpunt 
waardoor Koning Willem III niet 
aanwezig was op de opening. Daarbij 
wordt de centrale rol van de 
geboortestad van Cuypers niet 
vergeten.

Pierre Cuypers en Roermond 
Architect/ontwerper Pierre Cuypers 
bouwde in 1853 het woonhuis en 
bedrijfspand aan de Andersonweg in 
Roermond. Hij was toen 26 jaar oud. 
Dit was de start van een turbulente 
carrière die hem nationaal en 
internationaal naam zou geven. Zijn 
geboortestad Roermond bleef altijd 
van belang.

In het gebouw van het Cuypershuis is 
bijna 100 jaar lang het bedrijf 
gevestigd, van waaruit werd gewerkt 
aan honderden kerken en opdrachten 
als het Rijksmuseum en het Centraal 
Station van Amsterdam, maar ook aan 
de restauratie van kasteel De Haar in 
Haarzuilens (bij Utrecht), het laatst 
gebouwde kasteel van Nederland.

In de ateliers en werkplaatsen werkten 
de medewerkers aan de ontwerpen 
van gebouwen, interieurs, 
kunstvoorwerpen en meubels, allemaal 
naar de visie van Pierre Cuypers. Hij 
leidde zijn 'kunstwerkplaatsen' op een 
zakelijke en moderne manier, iets wat 
voor die tijd ongekend was.

Meer over Cuypers in Roermond staat 
op:
www.vwmiddenlimburg.nl/Cuypers-
in-Roermond.aspx

Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, 
6041 XG Roermond 
T: (0475) 359102 E: 
museum@roermond.nl 
W: www.cuypershuisroermond.nl

Nieuwe rijksmonumenten uit de 
periode 1959-1965

De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed heeft een selectie van 89 
meest waardevolle en kenmerkende 
gebouwen en ensembles uit de periode 
1959-1965 voorgedragen voor plaatsing 
op de rijksmonumentenlijst. Dit 
aanwijzingsprogramma is een vervolg 
op de 'Top 100' uit de jaren 1940-1958. 
Ook voor deze periode gaat het om 
excellente objecten in de ontwikkeling 
van de architectuur, bouwtechniek of 
ruimtegebonden kunst. Deze 
toonbeelden zijn geselecteerd aan 
de hand van verschillende categorieën, 
waaronder economie, verzuiling, 
onderwijs en verzorgingsstaat. Ook is 
gekeken naar verschillende 
architectuurstromingen en het oeuvre 
van architecten. Er is aandacht besteed 
aan groenaanleg, afwerking,
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materiaalgebruik en een evenwichtige 
regionale spreiding. De Rijksdienst 
heeft honderden suggesties voor 
nieuwe objecten van overheden en 
erfgoedinstellingen binnen gekregen. 
Deze zijn door de dienst op waarde 
beoordeeld. Uiteindelijk zijn slechts 89 
van de 700 geïnventariseerde objecten 
in aanmerking gekomen voor de status 
van rijksmonument. De definitieve

Het NS-station van Tilburg van K. van der Gaast uit 1965 is één van de 89 nieuwe rijksmonumenten. 
Opname: Wikimedia Commons/M. Minderhoud, 2005

lijst van 89 topmonumenten is op 18 
maart 2013 in het Evoluon in 
Eindhoven bekendgemaakt. De lijst 
met de aan te wijzen monumenten is te 
vinden op de website van de 
Rijksdienst www.cultureelerfgoed.nl. 
In de loop van dit jaar zullen de 
panden en objecten worden 
aangewezen. Tot die tijd kunnen 
eigenaren nog bezwaar maken.

De éénbeukige kerk was door de hoge 
kap met dakruiter opvallend voor het 
aangezicht van het eiland en werd 
door Cuypers daar wonderwel 
ingepast. Cuypers toonde zich vooral 
vanaf de jaren 1870 meester met het 
inpassen van zijn kerken in een 
landelijke omgeving. In dit geval koos 
hij bij het ontwerp voor motieven uit 
de Scandinavische bouwkunst en de 
inheemse boerderijbouw. De 
Scandinavische invloed was te zien 
aan details van de kap, zoals de 
overstek boven de westgevel. Een 
dergelijke detaillering zien we ook bij 
de houten stavekerkjes in Noorwegen. 
Een vergelijkbare éénbeukige 
dorpskerk op landelijke schaal 
ontwierp Cuypers tien jaar eerder voor 
Ruurlo. Deze kerk is in tegenstelling 
tot de Amelandse kerk voorzien van 
een fronttoren.

Qua vormgeving was de opvallende 
dakruiter van het kerkgebouw op 
Ameland vrijwel identiek aan die van 
de St. Petruskerk, die Cuypers een 
aantal jaar eerder tijdens zijn verblijf in

Noorwegen had ontworpen in de 
plaats Halden. In 1885 werd het 
hoofdaltaar, dat eveneens uit het 
atelier van Cuypers afkomstig was, 
geplaatst. Rond 1960 was architect 
Herman van Wissen verantwoordelijk 
voor een flinke uitbouw van de St. 
Clemenskerk. Hij voegde twee 
dwarspanden toe, evenals een dag- en 
een doopkapel.

Het verlies van de St. Clemenskerk 
betekent volgens burgemeester De 
Hoop een 'enorme klap' voor de 
katholieke gemeenschap van Ameland. 
Zij streeft ernaar de kerk te 
herbouwen. De restanten behouden 
waarschijnlijk de
rijksmonumentenstatus. Wilt u de 
herbouw financieel steunen, kimt u 
geld doneren op het hierover vermelde 
rekeningnummer van de parochie.

Bankrekening 1018.457.58 tn.v. herstel 
Sint Clemenskerk
IBAN NL 07 RABO 01018 457 58. BIC: 
RABONL2U

Clemenskerk op Ameland door brand 
verwoest

In de nacht van 4 op 5 februari 2013 is 
de monumentale St. Clemenskerk in 
Nes op Ameland door een felle brand 
verwoest. Het kerkgebouw, waarvan 
nu nog slechts enkele muren overeind 
staan, werd in 1878 gebouwd naar een 
ontwerp van architect Pierre Cuypers. 
Van de zeven kerken die hij in

Friesland bouwde, stond er één in het 
Amelandse plaatsje Nes. Deze kerk 
verving een bescheiden kerkje uit circa 
1640, dat toen door de rooms
katholieken was gebouwd en was 
gewijd aan de patroon van de 
zeevaarders, de heilige Clemens.

De Clemenskerk nam een bijzondere 
plaats in het oeuvre van Cuypers in.
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St. Clemenskerk in Nes op Ameland. Situatie voor de brand van 5 februari 2013. Opname: Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed

Korte berichten
Kloostercomplex Mater Dei aangewezen 
als gemeentelijk monument

Het Kloostercomplex Mater Dei in 
Breda is aangewezen tot gemeentelijk 
monument. Daarmee krijgt het een 
beschermde status. De aanwijzing tot 
gemeentelijk monument vloeit voort 
uit de inventarisatie van het religieus 
erfgoed zoals beschreven in de 
Erfgoedvisie 'Erfgoed in context'. De 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
fungeert tevens als
monumentencommissie en heeft 
positief geadviseerd.

De Erfgoedvisie 'Erfgoed in context' 
geeft kaders voor het gemeentelijk 
erfgoedbeleid. Zo bepaalt de 
erfgoedmeetlat dat bij een score van 3,5 
of meer een object tot gemeentelijk 
monument kan worden aangewezen. 
De erfgoedmeetlat (score 4,01) laat zien 
dat het kloostercomplex een hoge 
cultuurhistorische waarde heeft. In 
theorie kan een monument maximaal 
de score 5 krijgen. Kloostercomplex 
Mater Dei behoort daarmee tot de 10% 
meest waardevolle panden.

Wethouder van cultuur, Selfuk Akinci, 
stelt dat een complex dat zo gaaf is als 
dit zeldzaam voor Breda is. Het

kloostercomplex is het beschermen 
waard, zowel in cultuurhistorisch als 
in stedenbouwkundig opzicht. Er zijn 
plannen van de Hogeschool Breda 
(voor internationaal onderwijs) voor 
het complex. Het is goed dat er een 
nieuwe bestemming gegeven kan 
worden, maar het moet wel met 
respect gebeuren. De aanwijzing tot 
gemeentelijk monument zorgt voor die 
bescherming. Ontwikkelingen kunnen 
nog steeds, maar met de gemeentelijke 
monumentenstatus kunnen we toetsen 
of eventuele plannen de
cultuurhistorische waarden 
respecteren. Alkinci heeft er alle 
vertrouwen in dat de plannen voor dit 
pand niet alleen de cultuurhistorische 
waarden respecteren, maar deze ook 
kunnen versterken.

Het kloostercomplex dateert uit 1953. 
In de jaren 1950 richtten veel 
Franciscaanse congregaties in 
Nederland zich op onderwijs, zieken
en ouderenverzorging. De Bredase 
congregatie Franciscanessen 'Alles 
voor Allen' speelde een belangrijke rol 
in de ziekenzorg in het bisdom Breda. 
Het ontwerp was afkomstig van 
architect W.G. Oomen (1879-1963) uit 
Oosterhout. Het complex is 
traditioneel opgebouwd met twee 
rechthoekige bouwdelen met een 
binnenhof en kloostergang, een kapel 
en een rectoraat. De traditionalistische 
Delftse school, kenmerkend voor het 
naoorlogse werk van Oomen, met 
baksteen en betonelementen bepaalt de 
monumentale aanblik van het 
complex. Dit complex behoort tot de 
grootste werken uit het oeuvre van 
Oomen.

Besluit station Den Helder uitgesteld 
Het besluit van de gemeente Den 
Helder om het NS-station als 
monument aan te wijzen laat nog even 
op zich wachten. De gemeentelijke 
adviescommissie voor ruimtelijke 
kwaliteit heeft positief geadviseerd. De 
normale termijn is allang verstreken, 
maar het Cuypersgenootschap heeft 
het college uitstel verleend.
"Het stationsgebouw is van ongekende 
monumentale waarde en moet dan ook 
behouden blijven", zo stelde de 
commissie in oktober 2012. Zij had zich 
op verzoek van het
Cuypersgenootschap over het gebouw 
gebogen, omdat dit genootschap wil 
dat Den Helder het aanwijst als 
gemeentelijk monument.
Na het uitbrengen van een dergelijk 
advies moet het college beslissen of zij 
dit advies ovemeemt of niet. Normaal 
gesproken had dit besluit uiterlijk in 
december genomen moeten worden, 
maar het college heeft het 
Cuypersgenootschap om extra tijd 
gevraagd. "En daar hebben we positief 
op gereageerd", laat Norman Vervat 
van het genootschap weten. "We 
hebben ze uitstel gegeven tot uiterlijk 
juni 2013."

De gemeente wil niet melden wanneer 
het besluit wordt genomen. "We zijn 
met het dossier bezig en zodra we er 
klaar mee zijn zullen we dat eerst 
communiceren richting het 
Cuypersgenootschap", aldus 
woordvoerster Regina van de Berg. 
"Ook wij weten niet veel meer", zegt 
Vervat, "maar we vinden het niet erg 
als het allemaal wat langer duurt. We 
hebben liever een zorgvuldig
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overwogen besluit dan een vlugge 
afwijzing."
Het Cuypersgenootschap hoopt dat het 
college het advies van de 
monumentencommissie ovemeemt, 
want het is een waardevol gebouw. 
Mocht het college het verzoek 
afwijzen, dan is de kans groot dat het 
genootschap in beroep gaat. Dat kan

Het station van Den Helder. Opname Wikipedia.n1/H. de Kroon

Crisis legt vinger op zere plek in 
monumentenzorg

De klassieke geldstromen voor 
restauratie van monumenten slinken. 
Daardoor ontkomt ook
monumentenzorg niet aan de gevolgen 
van de crisis. Er zijn ook lichtpuntjes, 
betoogt Frank Bijdendijk, thans 
voorzitter van het Nationaal Renovatie 
Platform (NRP). Maar dan moeten er 
wel een paar heilige huisjes omver.

uiteindelijk een stap naar de rechter 
betekenen.
Het NS-station van Den Helder is een 
kopstation en dateert uit 1958. Het 
vervangt het oude station uit 1865, dat 
een stukje verderop lag. Het ontwerp 
was afkomstig van G.J. van der 
Grinten.

De enorme voorsprong die 
monumenten hebben op gewone 
oudere gebouwen of op nieuwbouw, is 
dat veel mensen ervan houden. 
Monumenten zijn ankers in de 
leefomgeving, dikwijls dierbare 
objecten. Dat trekt ook investeerders 
aan. In de grachtengordel van 
Amsterdam bijvoorbeeld rijden 
containerwagens af en aan voor de 
verbouwing van 17e-eeuws erfgoed. 
Veel prachtige voorbeelden van 
geslaagd hergebruik zie ik bovendien

jaarlijks binnenkomen voor de prijs 
van het NRP, de Gulden Feniks, 
waarvoor de inzendtermijn nog tot 
eind januari 2013 loopt.

Als er één ding is dat de crisis meer 
dan duidelijk maakt, is dat de 
toekomst van monumenten in handen 
is van deze gebruikers en 
investeerders. Gebruikers die plezierig 
willen wonen, werken en recreëren in 
uniek erfgoed. Een andere les uit de 
crisis is die van de vraaguitval. De 
markt, die in het verleden werd 
gedicteerd door de aanbodkant, kan 
alleen nog floreren als zij eindelijk 
wenst te luisteren naar de gebruiker. 
Deze omslag voltrekt zich in het 
normale vastgoed in rap tempo. De 
markt moet wel.

In monumentenland spelen ook andere 
krachten. Publieke en private 
monumentenbeschermers verdedigen 
het collectieve belang van ons cultureel 
erfgoed. Vaak leidt dat tot confrontatie. 
Bovendien is er veel te weinig oog 
voor de gebruiker en investeerder, 
wiens belang onontbeerlijk is. De 
bescherming gaat dikwijls ten koste 
van de toekomstige 
gebruiksmogelijkheden van het 
erfgoed, dat alleen goed in stand blijft 
als het duurzaam wordt gebruikt en 
als investeerders rendement maken. 
Het advies van Bijdendijk aan 
monumentenzorgers is daarom te 
stoppen met achterhoedegevechten en 
te zorgen voor een beschermingskader, 
waarbinnen de gebruiker vrijheid 
krijgt om het erfgoed in stand te 
houden. Hierin biedt de crisis kansen. 
Zorg dat de verleidelijkheid van

karakteristiek erfgoed haar voorsprong 
op het gangbare vastgoed te gelde kan 
maken. Meer ruimte in wet- en 
regelgeving en meer ruimte in het 
denken van handhavers verhoogt de 
kans op rendement en verlaagt het 
investeringsrisico. Een juiste balans 
tussen beschermingsmaatregelen en 
het scheppen van voorwaarden, die 
gebruikers en investeerders nodig 
achten voor toekomstwaarde zal de 
sector een enorme stimulans kunnen 
geven.

Rapport leegstand kerken: beslissingen 
kerkbesturen vaak inadequaat

Alarmerend veel kerkgenootschappen 
bereiden zich onvoldoende voor op het 
afstoten van hun kerkgebouw, dit 
terwijl er de komende vijf tot zeven 
jaar meer dan duizend kerken de 
deuren zullen moeten sluiten. Veel 
kerkgenootschappen kunnen hierdoor 
in financiële problemen raken. Dit 
blijkt uit onderzoek van MV 
V astgoedadvies.

Uit het onderzoek, waar verschillende 
kerkgenootschappen, marktpartijen en 
overheidsdiensten aan hebben 
meegewerkt, blijkt dat beslissingen 
vaak met de beste bedoelingen op het 
verkeerde moment genomen worden. 
Zo houden opvallend veel
kerkbesturen geen rekening met het 
feit dat het steeds groter wordende 
aanbod van kerken de waarde drukt 
van hun eigen gebouw. Ook houden ze 
geen of onvoldoende rekening met de 
tijd die het kost om een kerkgebouw te 
herbestemmen of -ontwikkelen. Een 
monumentale status kan daarbij nog
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eens een extra complicerende factor 
zijn. Gevolg daarvan is dat de 
kerkgebouwen voor een veel kleiner 
bedrag worden verkocht.

In het rapport komt een beeld naar 
voren van kerkbesturen van alle 
gezindten. Eén van de grootste 
financiële besluiten wordt vaak door 
het bestuur zelf genomen zonder tijdig 
advies van professionals, bekend met 
deze specifieke problematiek, in te 
winnen. Omdat dit kan leiden tot 
onnodig waardeverlies, leegstaande 
kerken of zelfs onverkoopbare kerken 
die moeten worden afgebroken, luidt 
MV Vastgoedadvies nu de noodklok.

Het rapport met bevindingen en 
aanbevelingen is op 7 februari 
overhandigd aan prof. dr. J.G.A. 
Bazelmans, hoofd sector Kennis 
Onroerend Erfgoed en directielid van 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Dit gebeurde tijdens een 
bijeenkomst in de Tesselschadekerk te 
Hilversum. Ook heeft de heer E.T.C. 
van der Voort van Kastanje een korte 
presentatie gegeven over de 
herontwikkeling van de 
Tesselschadekerk.

Het rapport is verkrijgbaar via MV 
Vastgoedadvies. Hoge Naarderweg 7 
G
1217 AB Hilversum. Tel: (035) 58 85 
422. www.mwastgoedadvies.nl.

Nieuwe uitgaven

Spaanse uitgave van „Gewelven - hun 
constructie en toepassing in de historische 
en hedendaagse bouwkunst" door ir.
H.J.W. Thunnissen" (1950)

Jos Tomlow

Thunnissen, H.J., Bóvedas: su 
construcdón y empleo en la 
architectura. Instituto Juan de Herrera 
(Madrid 2012) 372 pag. (16,5 x 23,7 
cm), 24 € soft cover / 32 € hard cover, 
ISBN: 978-84-9728-425-7 email: 
libros.juandeherrera@gmail.com

Het stenen gewelf is on-Nederlands, zo 
wordt over het algemeen gedacht. Al 
in de gotiek werd een kerk ook wel 
met een kopie van de welfvorm in 
hout gebouwd. Gedegen studies van 
het welven en zijn mechanische 
principes zijn in Nederland navenant 
zelden. En tóch, een paar 
onverschrokken vaklieden waagden 
zich eraan, deze universele technische 
bouwwijze te willen beheersen, zoals 
Pierre Cuypers. Internationaal gezien 
kunnen als vergelijkbaar begaafd 
gelden bouwmeesters en architecten 
als de Parler dynastie, Mimar Sinan, 
Balthasar Neumann, Alessandro 
Antonelli, de Guastavinos, en Antoni 
Gaudi. De geringe aandacht, die de 
meesterlijke gewelfkunst van Cuypers 
en van zijn zoon Joseph in de 
publicaties rond het Cuypersjaar 2007 
in Nederland kreeg, spreekt boekdelen 
over de eenzijdige, vooral 
kunsthistorisch gerichte

geschiedschrijving over deze 
belangrijke architecten.1

De Universidad Politécnica Madrid, 
aan het Instituto Juan de Herrera rond 
prof. dr. Sanitiago Huerta, is een 
centrum van onderzoek naar de 
geschiedenis van het construeren en 
gewelven vormen het zwaartepunt. 
Naast congressen vormen een reeks 
boekuitgaven het resultaat. Belangrijk 
werk van A. Choisy, E. Viollet-le-Duc, 
J.P. Rondelet, L. Moya en J. Heymann 
vonden een heruitgave. Uitgerekend 
hier kreeg men smaak aan het idee een 
volstrekt onbekend juweel van een 
boek vertaald in het Spaans uit te 
geven: „Gewelven - hun constructie en 
toepassing in de historische en 
hedendaagse bouwkunst" door ir. 
Hendricus Johannes Wilhelmus 
Thunnissen (1890-1978) vescheen bij 
N.V. Wed. ƒ. Ahrend & Zoon, 
Amsterdam 1950, met een voorwoord 
van prof. ir. M.J. Granpré Molière, 351 
pagina's

Na een voorwoord van Santiago 
Huerta, volgt een bijdrage van de 
vertaler Rafael Garcia Garcia2 over de

1 In tegenstelling daartoe: Poulus, M., Jos Cuypeis. 
Centrale koepelbouw in de periode 1900-1940, 
Cuypersbulletin jaargang 15 - nr. 2 - augustus 
2010,22-28, Tomlow, J., Ontwerpvoorstel voor een 
parochiaal dienstencentrum aan de Laurentiuskerk 
in Dongen, Cuypersbulletin, jaargang 5 - nr. 3 - 
september 1999,9-14. Tomlow, J., Dr. Pierre 
Cuypers & Sohn & Co. und Ihre Rolle bei der 
Entwicklung vom Gewölbe zur Schale in den 
Niederlanden um 1900, in: architectura - Zeitschrift 
für Geschichte der Baukunst 1998,40-60.

Over de kwaliteit van de vertaling kan de 
recensent niet oordelen omdat zijn technische 
talenkennis niet genoeg ontwikkeld is. Uit 
gesprekken met de constructiespecialist Santiago 
Huerta wordt geconcludeerd, dat Huerta - zonder 
speciale kennis van het Nederlands - en op basis

architect en publicist, en een 
biografische schets door de 
kleindochter van Henri, Claudia 
Thunnissen. De zorgvuldige grafische 
vormgeving volgt de unieke trant van 
Thunnissen, die zijn paginagrote 
platen met gedetailleerde tekeningen 
van gebouwen combineerde met 
verklarende teksten in handschrift. De 
139 platen kunnen als verkorte versie 
van het hele boek worden gezien. 
Garcia heeft veel bewondering voor de 
heldere didactiek van Thunnissen. 
Claudia Thunnissen verhaalt hoe het 
grote boekproject ontstaat tijdens de 
Duitse Bezetting in 1942 ten gevolge 
van een verbod door de 
"Nederlandsche Kultuurkamer", om 
het architectenberoep uit te oefenen. 
Terwijl de chef de bureau V.d. Hof in 
het architectuurbureau aan de Carel 
van Bijlandtlaan 6 in Den Haag de 
meeste tekeningen vervaardigde, werd 
ook in de woning boven het bureau 
door Henri's kinderen André (student 
TH Delft) en Lia (studente 
kunstacademie den Haag) geduldig 
aan honderden afbeeldingen in inkt 
gewerkt. Verschillen in lijnvoering zijn 
niet te herkennen. Thunnissens 
wetenschappelijke benadering is op 
grondige literatuurstudie en een 
streven naar heldere weergave in 
woord en beeld gebaseerd. De meeste 
tekeningen zijn isometrieën, 
plattegronden en doorsneden en 
combinaties daarvan in de trant van 
Choisy en Durm, vaak als kopie met 
bronvermelding. Garcia wijst er op dat

van zijn enthousiasme voor het boek aan hand van 
de illustraties en de korte teksten de inhoud 
begreep. Daarna hielp hij Garcia bij 
onduidelijkheden in de vertaling.
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fouten uit verouderde kennis in het 
boek geslopen zijn (Piranesis 
baksteenversterking van de 
Pantheonkoepel in Rome). Een tweede 
voorbeeld is plaat 84, waar een 
tekening van de Neresheim Abtei voor 
een stenen gewelf met ijzerankers 
getoond wordt, als deze als zodanig 
uitgevoerd zou zijn. In werkelijkheid is 
de - inmiddels beroemde - 
ingekleurde tekening een ontwerp van 
de zoon van Balthasar Neumann,
Franz Ignaz Michael, die na de dood 
van zijn vader als architect het project 
wilde afronden. Uiteindelijk kwamen 
hier houten gewelven tot uitvoering.3 
Afgezien van deze incidentele 
dwaalsporen, die bij heruitgaven nooit 
niet uit te sluiten zijn, kan Thunnissens 
werk ook thans nog als ongeëvenaard 
ingeschaald worden.

Het boek begint met een hoofdstuk 
over meetkunde (geometrie en 
stereotomie) en de constructie van 
gewelven in het algemeen, gevolgd 
door een (niet omvattend) overzicht 
van cultuurtijdperken (Rome, 
Middeleeuwen, Renaissance, Barok, 
Islam, Persië en India). 
Hartverwarmend is te zien hoe hij voor 
het "moderne" gewelf een lans breekt 
en de documentatie van voorbeelden 
van ƒ. en P. Cuypers jr., J. van der 
Valk, P. Bellot en H.P. Berlage vullen 
stoere 26 pagina's. Hier komt ook de 
gewelfbouwer Thunnissen, deels in 
coöperatie met andere architecten 
zoals H. Stoks, aan het woord.

3 Zie: Aus Balthasar Neumans Baubüro, catalogus 
Mainftankisches Museum Würzburg, 1987, Kat. 
163, p. 274-276.

Als architect was Thunnissen - 
bevriend met Granpré Molière - 
beïnvloed door de Delftse school. Zijn 
kerkelijke architectuur is enerzijds 
sterk door het conservatief katholieke 
milieu gekleurd, anderzijds is zijn 
streven herkenbaar met gewelven 
expressief licht en tegelijk zakelijk 
terughoudend te bouwen. Het complex 
van de psychiatrische inrichting 
Willibrordusstichting in Heiloo werd 
door Thunnissen en J.H. Hendricks4 
tussen 1928 en 1940 gebouwd. De 
koepel van de O.L. Vrouwe van 
Lourdeskapel (twintig meter 
overspanning, koepelrand op slanke 
pilaren in deels gewapend beton, 
daarboven dun gewelf met een extra 
kegeldak) geldt als meesterwerk van 
de gewelfbou w.

Dat een gerenommeerd internationaal 
instituut "gewelven" herontdekt is een 
eer en late beloning voor Henri 
Thunnissen en een aansporing voor 
het Nederlandse publiek eens vaker 
over de grens te kijken.

De auteur is hoogleraar aan de 
Hochschule Zittau/Görlitz voor het 
vakgebied Grundlagen der Gestaltung 
und Denkmalpflege, Duitsland. 
Kontakt: i.tomlow@hszg.de

4 Garcia schrijft op. pag. xxiv Thunnissens 
bureaupartner als J.P.L. Hendriks. De juiste 
schrijfwijze is J.H. Hendricks.

PLAAT 153. SCHAALKOEPEL TE HEILOO.

Ontwerptekeningen kapel Willibrordusstichting te Heiloo (1938-1940) door H. Thunnissen 
(bron: Gewelven 1950)
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LA MINA 125. CÜPULA NERVADA DE GAJOS EN BUSSUM. ARQ. J. CUYPERS

flf

Cuypers jr. (bron: Bóoedas 2012}

Interieur kapel Willibrordusstichting te Heiloo (bron: Bóvedas 2012, Fig 14}
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De Sint Willibrorduskerk te Sappemeer

Auteurs: Holstein, K. (redactie); Friso, 
W.

Uitgever: Holstein Restauratie 
Architectuur

Verschenen: oktober 2012

Aantal pagina's: 96 

Prijs: € 12,50

ISBN: 978-90-802800-0-7

Ter gelegenheid van de feestelijke 
afsluiting van de restauratie van de St. 
Willibrorduskerk in Sappemeer is 
bovenstaand boek verschenen. De kerk 
dateert uit 1872-1873 en werd 
ontworpen door Pierre Cuypers. Zij 
behoort tot de elf kerken van Cuypers

in het noorden van het land en is 
tevens een belangrijk vroeg voorbeeld 
uit de tweede periode van zijn oeuvre. 
De driebeukige neogotische hallenkerk 
heeft een complete inventaris en 
aankleding, afkomstig uit het atelier 
Cuypers & Stolzenberg in Roermond. 
De restauratie vond in etappes plaats 
tussen 1994 en 2012. Het boek is te 
bestellen via de boekhandel of 
bovenstaande uitgever.

Een toekomst voor kloosters. Handreiking 
voor het herbestemmen van 
kloostercomplexen

Een toekomst voor watertorens. 
Handreiking voor het herbestemmen en 
verbouwen van monumentale watertorens

Beide brochures, onlangs verschenen, 
zijn uitgegeven door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Hierin 
staan richtlijnen en aanwijzingen voor 
herbestemming van kloosters en 
watertorens. Ze zijn verkrijgbaar via de 
RCE of te downloaden via 
www.cultureelerfgoed.nl.

Veenkoloniaal architect Prummel: 
een onontgonnen geschiedenis

Eva Dubbelboer

Ondanks een omvangrijk, boeiend en 
gevarieerd oeuvre dreigen vele 
architecten toch in de vergetelheid te 
raken. Voor mijn studie Bouwkunde 
aan de TU Delft heb ik een scriptie 
geschreven over een historisch 
onderwerp. Het onderwerp heb ik 
bijna letterlijk dicht bij huis gezocht, 
namelijk het huis van mijn voorouders

in het Drentse dorp Tweede 
Exloërmond. Het huis is aan het begin 
van de vorige eeuw ontworpen door 
de architect Klaas Prummel (1884- 
1970). Tot dan was er over hem niet 
veel bekend en er was nog nooit iets 
over hem geschreven, terwijl hij als 
architect in de veenkoloniën van 
Drenthe en Groningen een belangrijke 
rol gespeeld heeft. Mijn scriptie is 
uitgegeven in boekvorm: Klaas 
Prummel [1884-1970] Zijn werk in 
Tweede Exloërmond.

Figuur 1: Klaas Prummel (1884-1970)1

Een vergeten architect
Klaas Prummel was als architect bijna 
in de vergetelheid geraakt, omdat bij 
het opruimen van zijn huis in 1987 al 
zijn tekeningen in een afvalcontainer 
zijn beland. Een particulier viste ze
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eruit en herkende de huizen die erop 
stonden. Hij is de tekeningen deur aan 
deur gaan verkopen. Tot hij bij Jan 
Dubbelboer (mijn oom) aan de deur 
kwam, die kocht alle tekeningen van 
Tweede Exloërmond. Deze honderd 
tekeningen waren de start van mijn 
onderzoek.
Snel werd duidelijk dat er ook nog 
tweehonderd tekeningen van 
Musselkanaal waren, nog in het bezit 
van bovengenoemde particulier. Ik had 
inmiddels contact met de 
kleinkinderen van Klaas Prummel en 
deze waren bereid de tekeningen aan 
te schaffen. Gedurende de rest van 
mijn onderzoek bleken er nog overal 
losse tekeningen te zijn. Ik heb ze zo 
veel mogelijk bij elkaar proberen te 
brengen in het Drents Archief te Assen, 
waar ze zorgvuldig bewaard worden 
en voor het publiek toegankelijk zijn.

Een zittend beroep 
Klaas Prummel (1884-1970) werd 
geboren in een gereformeerd gezin dat 
behoorde tot de notabelen van het 
dorp Tweede Exloërmond. Zijn vader 
was vervener, maar had daarnaast ook 
een winkel, een café en later een 
aannemersbedrijf en houthandel.“ 
Klaas Prummel had een lichamelijke 
beperking, hij was 'mank' zoals ze dat 
in die tijd noemde. Zijn ouders vonden 
het belangrijk dat hij later zijn eigen 
brood zou kunnen verdienen. Daarom 
zochten ze een beroep voor hem dat hij 
zittend zou kunnen uitvoeren. Hij 
werd naar een bouwkundige opleiding 
in Groningen gestuurd.“
Na het afronden van zijn opleiding in 
1905 ging hij eerst bij zijn vader in de 
zaak werken. In 1913 verschijnt er een

bericht in de Veenbode: "De 
ondergetekende maakt aan zijn 
geachte clientèle bekend, dat hij zijn 
aannemers en houthandelaarszaak 
vanaf 1 januari 1913 heeft 
overgedragen aan zijn zoon Klaas 
Prummel. Onder dankbetuigingen 
voor het zoovele jaren genoten 
vertrouwen, beveelt hij zijn opvolger 
ten zeerste aan. Hoogachtend, J.H. 
Prummel."lv

Architectenbureau Prummel 
Klaas Prummel had tussen 1913 en 
ongeveer 1960 een eigen en goed 
lopend architectenbureau, eerst in 
Tweede Exloërmond en later in 
Musselkanaal. In zijn carrière maakt hij 
meer dan 300 ontwerpen voor 
woonhuizen, boerderijen, scholen, 
kerken, schuren, bruggen, 
schoolbankjes, silo's en nog veel meer. 
Er zijn maar weinig architecten in 
Nederland met zo'n grote en diverse 
productie. Klaas Prummel heeft dit 
kunnen bereiken doordat hij architect 
was in de veenkoloniën in de tijd dat 
deze ontgonnen en ontwikkeld 
werden. Er ontstonden in relatief korte 
tijd hele nieuwe dorpen. Er was dus 
genoeg te doen voor een architect. 
Klaas Prummel maakte alle ontwerpen 
zelf, hij had soms één of twee mensen 
in dienst om wat tekenwerk te doen, 
maar het meeste deed hij zelf. Hij was 
dan ook een druk man. Hij moest de 
ontwerpen maken en deze uitleggen 
aan de opdrachtgevers. De heer 
Pathuis die in '49-'50 stage liep bij 
Klaas Prummel vertelde hier een 
mooie anekdote over: "Prummel 
vertelde eens hoeveel moeite het soms 
kostte om een tekening uit te leggen

aan een opdrachtgever. Hij had voor 
een boer een ontwerp voor een 
boerderij gemaakt en al meerdere 
keren was hij er geweest om een en 
ander uit te leggen. Na opnieuw een 
hele avond praten, zegt de boerin: 'Ik
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Figuur 2: de gereformeerde kerk van Tweede Exloërmond, 1908 (foto rond 1935)vl

Bouwen voor de eeuwigheid 
Daarnaast ontwierp hij niet alleen de 
gebouwen, hij hield ook toezicht op de 
bouw. Hij ging regelmatig in zijn auto 
naar de bouwplaats en klom dan met 
'zijn kromme benen' op de steigers om 
alles te controleren. Bijvoorbeeld of de 
specie voor het metselen wel goed was. 
Hij voelde dan in de bak en als het niet 
goed was, was hij in staat om de 
emmer van de steiger te schoppen. Alle 
aannemers in de omgeving wisten snel 
genoeg dat je met Klaas Prummel geen 
loopje kon nemen.™
Klaas Prummel stond bekend om de 
stevigheid van zijn bouwwerken. Dit 
komt door zijn strenge toezicht, maar 
ook doordat hij altijd de beste

vind het maar raar dat op onze 
tekening ook de huizen van de buren 
staan, moeten wij soms ook voor hen 
betalen?' Ze wijst daarbij op de rechter
en linkerzijgevel van hun boerderij."v

materialen gebruikte. En als er 
bijvoorbeeld een brug gebouwd moest 
worden, nam hij altijd het zekere voor 
het onzekere. Na berekening bleek 
soms maar de helft aan wapening 
nodig te zijn. Klaas Prummel heeft in 
Musselkanaal een silo van twintig 
meter hoog ontworpen voor Algemeen 
Belang. Het sloopbedrijf dat deze silo 
zou slopen is er bijna op failliet 
gegaan, zo stevig was die silo. De 
gebouwen van Klaas Prummel waren 
bedoeld voor de eeuwigheid, zo 
beamen ook de huidige bewoners van 
zijn huizen.
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Stijlontwikkeling 
In het werk van Klaas Prummel is 
duidelijk een aantal ontwerpstijlen te 
onderscheiden. Tijdens zijn studie 
werd hij onderwezen in de neo-stijlen. 
Deze invloed is goed te zien in zijn 
eerste werken, zo ook in de voormalig 
gereformeerde kerk in Tweede 
Exloërmond die hij in 1908 net na zijn 
studie ontwierp, (zie figuur 2). Voor 
mijn afstuderen heb ik deze kerk nader 
onderzocht en een ontwerp gemaakt 
voor de herbestemming ervan. Over 
mijn afstudeeronderzoek verscheen al 
een artikel in bulletin nummer 3/4 van 
afgelopen jaar.
Maar al snel na zijn studie begon hij te 
ontwerpen in de, op dat moment 
populaire, Jugendstil. In het huis van 
mijn voorouders dat in 1909 is 
gebouwd is deze overgang goed te

zien, (zie figuur 3). Klaas Prummel 
heeft enkele prachtige grote 
boerderijen in uitbundige Jugendstil 
ontworpen. Bijvoorbeeld de 
rijksmonumentale boerderij voor K. 
Jonker in 1912, (zie figuur 4). Na de 
Jugendstil werd de Amsterdamse 
School heel populair op het 
Groningerland en Klaas ontwierp vele 
gebouwen in deze stijl, bijvoorbeeld de 
Nederlands Hervormde kerk in 1938 
en de bijbehorende pastorie in 1927, 
(zie figuur 5). Toch bleef de Jugendstil 
zijn favoriete stijl. Tot zijn dood bleef 
hij ontwerpen in deze stijl maken. 
Klaas Prummel ligt begraven in een 
familiegraf in Musselkanaal. Het 
grafmonument voor dit familiegraf is 
door hem zelf ontworpen in een sobere 
Jugendstil.

Figuur 3: het huis van de familie Dubbelboer, 1909 (foto rond 1920)''“*

Bh

Figuur 4: Boerderij Jonker, 1912 (foto door Eva Dubbelboer en tekening)“

Figuur 5: Nederlands Hervormde kerk met pastorie in Tweede Exloërmond, respectievelijk 1938 en 
1927. Opname: E. Dubbelboer
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Het boek Klaas Prummel [1884-1970] Zijn werk in Tweede Exloërmond is te bestellen via www.bva.dubbelboer.com
Korte biografie:
Eva Dubbelboer (1986) studeerde in 2012 af aan de faculteit Bouwkunde van de TUDelft. 
Tijdens haar studie specialiseerde ze zich in de restauratierichting. Begin 2011 werd haar 
scriptie over de veenkoloniale architect Klaas Prummel als boek uitgegeven. Haar 
afstudeeronderzoek en ontwerp wijde ze aan de herbestemming van kleine dorpskerken. Sinds 
oktober dit jaar werkt ze als assistent ontwerper bij TAK architecten in Arnhem.
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" Pranger, Jacco (2003). 150jaar ? Exloërmond, 1853-2003. Rolde: Uitgeverij en DTP Bureau Servo.
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v Pathuis, Wiebrand (2011). Stagiair bij Klaas Prummel (juli 1945-augustus 1950). Geïnterviewd door Eva 
Dubbelboer, 27-01-2012 te Emmen.
"Foto uit het privéarchief van Jacco Pranger, te Buinen.
v" Prummel, Jan (2010). Neef van Klaas Prummel. Geïnterviewd door Eva Dubbelboer, 11-02-2010 te 
Stadskanaal.
m Foto uit het privéarchief van Jacco Pranger, te Buinen.
“ Drents Archief te Assen.
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