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Redactioneel

Het tweede nummer van De Sluitsteen 
staat in het teken van de actualiteit. 
Dit komt met name tot uitdrukking in 
de bijdragen over de zeer kwestieuse 
'verbouwing' van het Concertgebouw te 
Amsterdam, de stormachtige ontwikke
lingen rond de H.Hartkerk te Breda - 
wie heeft niet de Journaalbeelden van 
de bezetting gezien - maar ook de koe
handel rond een van de oudste 'Water
staatskerken in Nederland te Bergen 
op Zoom. Hoewel de huidige plaatsver
vangend hoofddirecteur van de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg, jhr ir 
L.van Nispen tot Sevenaer, naar aan
leiding van de studiedag "Beheer en 
behoud van 19de-eeuwse kerken", aan 
zijn bericht van verhindering toevoeg
de, dat hij de subtitel, "De rafelrand 
van de monumentenzorg", niet thuis 
kon brengen, moet hij na lezing van de 
gelijknamige rubriek in dit nummer 
toch wel tot andere inzichten komen.
Het CG is voorlopig nog niet overbodig!
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het CG zijn aftrekbaar voor de belasting!

De acceptgirokaart... 
een balans
Eens in het jaar zendt het CG acceptgi
rokaarten rond om zijn leden en andere 

symphatisanten te bewegen tot het hel
pen instandhouden van een gezonde finan 
ciële balans. U weet het nog: ƒ 25,- 
voor leden, ƒ 15,- voor gezinsleden 

(zelfde adres), ƒ 10,- voor jeugdleden 

(tot 21 jaar; gelieve geboortedatum te 

vermelden) en ƒ 35,- minimaal voor be
gunstigende leden. Grote dank aan hen, 
die reeds spontaan hun bijdrage hebben 

overgemaakt.
Van deze gelegenheid is tevens gebruik 

gemaakt om een aantal, wellicht potenti 
ele leden aan te schrijven. U behoeft 
dus niet verbaasd te zijn, indien deze 

attentie van het CG geheel onverwacht 
Uw brievenbus komt binnenvallen, en mag 

haar negeren, doch liever honoreren.
Een aantal geïnteresseerden ontvangt 
het lidmaatschap voor 1986 ten geschen
ke (de sprekers van de studiedag "Be
heer en behoud van 19de-eeuwse kerken") 
en enkele kopstukken van onder meer de 

pers krijgen terwille van een goede in
formatiestroom "De Sluitsteen" automa
tisch toegezonden. Deze behoeven niet, 
maar mogen uiteraard wel een tot niets 

verplichtende donatie aan het CG rich
ten. Dat zou, alleen al met het oog op 

de verzendkosten, een zeer vriendelijke 
en welkome geste zijn.
Het bestuur hoopt op grote en enthousi
aste medewerking, opdat ook het derde 

nummer van deze jaargang in 1986 het 
licht mag zien.

Regionalisering, 
een voorstel...
Het tweede levensjaar van het Cuypers 
Genootschap, 1985, is in veel opzichten 

een bewogen jaar geweest. We beleefden 
een groeiende belangstelling voor onze 
doelstelling: behoud van 19de en vroeg 

-20ste eeuws cultuurgoed; enkele ge
slaagde tentoonstellingen, een leerzame 

themadag. Onze voorzitter en secretaris 

zijn beiden te beluisteren geweest in ra
dioprogramma's van formaat. Het tijd
schrift, waarin U nu dit artikel leest, 
werd geboren en heeft inmiddels al zijn 

plaats in de documentatie van allerlei 
bestuurders en collegae-verenigingen ge
kregen. Als 'buitenstaanders' deze op
somming lezen, zullen zij (misschien be
grijpelijk) wat jaloers zijn, zeker indien 

zij zélf een vereniging besturen: lande
lijk opererend, zich manifesterend in 

pers en de audiovisuele media, eigen 

tijdschrift, gestaag groeiend ledental, 
dan denk je al gauw: "Dat kan eigenlijk 

niet meer fout gaan."
Toch gaat er straks wel degelijk iets 

fout. En omdat we dat nu nog kunnen 
voorkomen, ben ik als 'kerkbewaarder' 
van Cuypers'St.-Vituskerk te Bussum in 

de pen geklommen, om U een voorstel te 

doen om te komen tot regionalisering 

van het Cuypers Genootschap.
Want er ging ook iets mis in het 'jubel
jaar' 1985! De Dominicuskerk in Alkmaar 
werd gesloopt. En hoewel wij allen als 

Cuypers Genootschap van deze plannen op 

de hoogte waren, zagen we de sloop nade
ren. We hebben de sloop zelfs op dia's 

en video staan. En tóch konden wij al

niets meer doen. 0, we hebben Bart Jan
sen en de zijnen niet in de kou laten 

staan! Vooral Wies van Leeuwen heeft 
zich als voorzitter van het bestuur op
geworpen als steun en toeverlaat van de 

groep in Alkmaar, tot de eerste moker
slag viel. Voor deze inzet niets dan be
wondering. Trouwens, het CG bestaat pas 

sinds januari 1984, terwijl de Dominicus 

in 1975 al werd bedreigd.
Neen, de sloop van de Dominicuskerk kun
nen we helaas als een keiharde en meedo
genloze leerschool zien. Maar ... er 

zijn andere en recentere voorbeelden!
Hoe denkt U, dat het in 1986 zal ver
gaan met de Posthoorn of de HH.-Nico- 
laas-en-Barbara (De Liefde) in Amster
dam, of met de beide Vituskerken van 
Bussum en Hilversum? Wist U, dat er in 

1986 van de in totaal acht katholieke 
kerken in Hilversum er maar liefst zes 

gesloten worden! En dat daartussen de 

St.-Vituskerk van Pierre Cuypers uit 
1892 een serieuze kans maakt? Dat dit 
bovendien de dekenale kerk is voor het 

dekenaat Gooi- en Vechtstreek? Wist U 

dat? Waarschijnlijk niet. Ondergetekende 

wel, omdat het in zijn regio afspeelt. 
Hoewel ik momenteel m'n beide handen 

letterlijk vol heb aan het redden en res
taureren van de St.-Vituskerk in Bussum, 
ben ik toch eens gaan informeren, hoe
veel mensen in Hilversum op de hoogte 

waren van deze snode plannen van bisdom 

en dekenaat.
Na een half jaar schrijven, bellen en in
formeren tegen de verdrukking in, ben 

ik stomverbaasd gestopt met drie (!), 
drie personen in Hilversum, waarvan er
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twee notabene al lid zijn van het CG of 
de Bond Heemschut! En deze twee waren 
zich van geen kwaad bewust!
Al deze constateringen: langs elkaar 

heen werken, slecht geinformeerd zijn, 
hierdoor kansen missend, zijn de redenen 
waarom het tot regionalisering van het 
CG zal moeten komen. De opzet is op pa
pier eenvoudig; de praktijk zal bewijzen 
of hij daarnaast ook nuttig en werkzaam 
is. Hoe zou nu een en ander in zijn werk 
moeten gaan?

Het CG blijft landelijk gevestigd te Ohé 
en Laak. Deze ’hoofdvestiging' wordt op
gesplitst in vijf regio's. Uitgaande van 
twee voor ons genootschap zeer moeilijke 
gebieden, kom ik tot de benoeming van 
de volgende regio's:
1) Amsterdam
2) Noord: hierin de provincies Gronin
gen, Friesland en Drente.
3) Oost: hierin de provincies Overijssel, 
Gelderland en Utrecht.
4) Zuid: hierin de provincies Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg.
5) Nest: hierin de provincies Noord en 
Zuid-Holland.
Waarom juist deze verdeling?
In Amsterdam staan alleen al de Vondel- 
kerk mét het Vondelstraatkwartier, de 
Posthoorn, de Nicolaaskerk (Bleijs), de 
HH.Nicolaas-en-Barbara (De Liefde), de 
St.-Dominicuskerk. Tesamen met de vele 
niet-genoemde kerken en gebouwen een 
dermate groot probleemgebied, wat boven
dien goede bekendheid ter plaatse vergt. 

Reden genoeg er een aparte 'regio' of 
'kring' van te maken. De nummers 2,3 en

4 spreken voor zich. In regio 5 zit het 
bisdom Haarlem verweven, waaronder Am
sterdam overigens óók valt; ook wel het 
'sloopbisdom' genoemd. Hoewel al ruim
schoots bewezen (Amsterdam, Alkmaar), 

sluimeren in dit bisdom alweer de groot
ste problemen, die we echter door deze 
regionalisering nog voor kunnen zijn.
In elke regio dienen vervolgens een re- 
giocommissaris, een bouwkundige en, in
dien mogelijk een kunsthistoricus be
noemd te worden. Tesamen met een 'regio
naal -tweerechterhanden-team' en andere 
belangstellende 'werkbijen' vormen zij de 
regiocommissie (RC).
Via inventarisatie, daartoe geholpen 
door CG en Monumentenwacht, dient de RC 
zich zo snel mogelijk op de hoogte te 
stellen rond de stand van zaken rond de 
19de en vroeg-20ste éeuwse gebouwen- 
groep in haar regio. Via een eenvoudig 
kaartensysteem kan men inventariseren 
op het gebied van: huidige bestemming, 
(achterstallig) onderhoud, etc. Het 're
gionaal -tweerechterhanden-team' kan, 
waar dit mogelijk en noodzakelijk is, 
zich verdienstelijk te maken met kleine 
reparaties. De RC's staan te allen tij
de telefonisch of schriftelijk met het 
bestuur van het CG in contact.

Deze vorm van opsplitsing heeft mijns in
ziens de volgende voordelen:
1) snellere signalering in geval van 
dreigende sluiting, verval, verkoop of 
sloop, met name waar dit kerkgebouwen 
betreft.
2) door de RC's beperkte beslissingsbe
voegdheid te geven, kan er op plaatselij-

Het complex van De Liefde met scholen, zusterhuis en pastorie aan de Da Costa- 
kade te Amsterdam: gedoemd om vervangen te worden door bejaardenwoningen.
Uit: A.Drubbel, Tweehonderd jaar statie "De Liefde" 1784-1984, Amsterdam 1984.

ke of regionale precaire situaties snel
ler en efficiënter gereageerd worden.
Ik denk aan het opstellen en versturen 
van bezwaarschriften, correspondentie 
met plaatselijke burgerlijke of kerkelijke 
overheden, begeleiding van behoudsgroe- 
pen, alsmede kerkbewaarders.
3) door onderling contact van de RC's 
kan er een waardevolle en nuttige uit
wisseling ontstaan van ervaringen en ad

viezen.
4) het 'twee-rechterhanden-team' kan op 
vrijwillige basis vaak duur uitziende re
paraties via uitwisseling van gereed
schap en met steun van de provinciale 
monumentenwacht voorkomen dat (kerkge

bouwen "om mede onoverkomelijke financië
le lasten" ineens gesloten worden, of 
buiten gebruik worden gesteld.
5) het bestuur van het CG is vaak niet 
genoeg op de hoogte van de plaatselijke 
problematiek rond gemeente- en rijksmonu
menten; indien de RC's door het bestuur 
regelmatig op de hoogte worden gehouden 
van de landelijk geldende regels rond be
roepsprocedures, subsidieregelingen etc. 
kan de RC kostenbesparend en efficiënt 
reageren op geplande besluiten van ker
kelijke of gemeentelijke overheid.

Natuurlijk zijn er nog meer positieve (of 
negatieve?) punten te noemen, waarom
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het CG al dan niet tot regionalisering 
zou moeten overgaan. Duidelijk is hope
lijk, dat we via dit regiovoorstel effi

ciënter en allerter op de vaak dreigen
de, uitzichtloze situatie van de vele 
19de en vroeg-20ste eeuwse monumenten 
kunnen reageren. Als 'proeftuin' voor 
dit regionaliseringsvoorstel dient mo

menteel, mede op verzoek van het be
stuur van het CG, een onderdeel uit de 
regio west: Gooi- en Vechtstreek. Eind 
januari 1986 vindt er een kennismakings- 
vergadering plaats, georganiseerd door 
ondergetekende, met 'kerkbewaarders' en 
restaurateurs uit: Hilversum, Bussum, 
Laren, Nederhorst den Berg en Blaricum. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 
26 april a.s. te Haarlem hoop ik U over

Amsterdam,
die grote stad...

Bijeenkomst voor Amsterdam en omgeving, 
zaterdag 22 maart a.s. in de pastorie 
van de St.-Nicolaaskerk, Prins Hendrik
kade 73 (020-248749) om 14.00 uur.

In Amsterdam en zijn directe omgeving 
heeft het CG alleen al ca 70 leden, het
geen één derde is van het ledenbestand. 
Het ligt voor de hand dat het de moeite 
waard zal zijn deze leden met elkaar in 
contact te brengen én te houden, via de 
oprichting van een kring. Enerzijds kan 
hieruit in het kader van de regionalise
ring een commissie ontstaan, die het ac
tievoeren voor haar rekening gaat nemen 
- in het CG gelukkig géén vies woord! -

de resultaten van deze 'proeftuin', als
mede over de regionalisering, nader in 
te lichten.

Jeroen Houweling, 
Ankeveen 12 januari 1986

Naschrift: belangstellenden binnen en 
buiten deze 'proeftuin' kunnen nadere 
gegevens verkrijgen bij: J.A.Houweling, 
Cannenburgerweg 63-b, 1244 RH Ankeveen. 
Het bestuur hoopt dat vooral de leden 
met 'twee rechterhanden' zich in con- 
tact zullen stellen met dhr Houweling, 
om een inzicht te krijgen in de mogelijk
heden op dit gebied. Dit mag overigens 
geen belemmering betekenen voor de le
den, die op andere wijze hun bijdrage zou
den willen leveren aan de regionalise
ring van het CG. Hoe groter de inzet 
van de eigen leden, hoe groter de slag
vaardigheid van het CG.

anderzijds een praktische groep mensen 
in de zin van Jeroen Houwelings 'twee- 
rechterhanden-team' (zie de voorgaande 
bijdrage). Het minste wat zo'n kring te 
bieden heeft, is de mogelijkheid om erva
ringen uit te wisselen en hulpkrachten 
te mobiliseren. Een breed samengesteld 
'kringbestuur' zal met het Amsterdamse 

potentieel aan leden zeer veel mogelijk
heden hebben. De bijeenkomst 22 maart is 
bedoeld om deze en andere mogelijkheden 
te inventariseren. Van de opkomst en de 
te verwachten voorstellen zal afhangen 
in welke vorm en op welke termijn de 
'kring Amsterdam' te realiseren is. 

Namens het bestuur zullen Wies van Leeu
wen, Bernadette Hubar en Arie Boezaard 
de bijeenkomst bijwonen en begeleiden.

Bezwaren tegen de
’verbouwing’ van het Concert
gebouw te Amsterdam 
De reddingsactie van het concertgebouw 
is dankzij de overweldigende publiciteit 
niemand onopgemerkt voorbij gegaan. Min
der opvallend is de planbeoordeling van 
de restauratie aan het belangstellende 
- muziekminnende - publiek gepresen
teerd. Het Concertgebouw moest gered, 
hoe vormde geen punt van discussie, zo
lang de veel geroemde acoustiek van de 
Grote Zaal maar niet op het spel gezet 
werd.

De opdracht voor de plannen ging naar 
architect Pi de Bruijn te Amsterdam. De
ze had reeds eerder een staaltje van 
z|jn kunnen ten beste gegeven bij de ver- 
bouwingsplannen voor de Tweede Kamer.
Ter uitbreiding stelde hij voor om het 
neorenaissancistische Departement van 
Justitie, een beschermd monument van 
rijksbpuwmeester C.Peters uit 1877, als 
een broodje halfom te behandelen: het 
1inkergedeelte vanaf het Plein gezien 
mocht blijven staan, terwijl de rechter
helft die vanwege de symmetrie voor de 
belevingswaarde niet strikt noodzakelijk 

leek, vervangen zou worden door een a- 
morfe glazen massa. Dit speelde in 1980, 
juist toen verontruste collega-architec- 
ten een brief hadden gestuurd aan het 
ministerie van CRM en de Tweede Kamer 
over de ontbrekende wettelijke bescher
ming van 'jonge monumenten'. De onderte
kenaars schreven o.m. "de samenhang tus
sen de buitenkant en de binnenkant be
langrijk" te vinden en zetten zich af te
gen het toespitsen van de aandacht op

facades . Tenzij niet alle 'jonge monu

menten' gelijk zijn - misschien zijn de ge
denktekens van het Nieuwe Bouwen waarop 
de brief betrekking had, wel méér monu
ment dan die uit de vorige eeuw - heeft 
De Bruijn zich toen net zomin als nu 
iets aangetrokken van de inhoud van de 
brief.
Voor het Concertgebouw ontwierp De 
Bruijn een aanbouw aan het Jan-Willem- 
Brouwersplein, die tamelijk eufemistisch 
wordt gepresenteerd als een glazen log
gia of peristyle. Een wat optimistische 
verwijzing naar de zuilengalerijen uit de 
klassieke oudheid en de renaissance. In 
de monumentenwereld is het plan van De 
Bruijn welbeschouwd niet zozeer enthousi
ast als wel gelaten ontvangen. Zowel de 
Amsterdamse als de landelijke monumenten- 
raad waren van mening dat zo'n functio
nele eigentijdse toevoeging moest kunnen. 
Ondertussen speelde de directie van het 
Concertgebouw handig op de sentimenten 
in door de koningin bij de maquette van 
de aanbouw te fotograferen.
Daarmee was evenwel niet alle weerstand 
tegen het ontwerp uit de weg geruimd.

Een kleine harde kern heeft in het ka
der van de bestemmingsplanwijziging en 
de bouwpl anprocedure haar bezwaren bij 
de gemeente kenbaar gemaakt. Van de eer
ste mogelijkheid hebben uitsluitend CG- 
lid Jos Smit en Co Woudsma gebruik ge
maakt. Aangezien het bouwplan gelijktij
dig ter visie lag, is hun bezwaar
schrift tevens daarop van toepassing 
verklaard. Dit krachtig geformuleerde 
stuk is ter verduidelijking van de plan
beoordeling hieronder in extenso opgeno-
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Maquette van het Concertgebouw met de 'peristyle' van Pi de Bruijn.
Uit: Renovatie Concertgebouw, (1985), uitgave van Het Concertgebouw NV.

men. Direct gericht tegen het bouwplan 
is het bezwaarschrift van Renée Stotijn, 
die als dochter van een aan het Concert
gebouw verbonden musicus, bijzonder ver
trouwd is met dit monument. Het trio 
Smit, Woudsma en Stotijn is van plan de 
'renovatie' van het Concertgebouw zo 
mogelijk aan te vechten. De volgende fa
se in de procedures behelst de behande
ling van de bezwaarschriften bij de pro
vincie, 30 januari a.s. Het CG zal pro
beren in deze zaak zoveel mogelijk steun 
te geven met extra argumenten.
Daartoe leverde de secretaris een bijdra
ge over de nieuwe vleugel van De Bruijn, 
bezien vanuit hedendaagse 'restauratie'- 
opvattingen en de stijlkritiek. Ironisch 
genoeg hebben de beide architectuurthe- 
oretici, die deze opvattingen formuleer
den, zeker niet afwijzend op de 'peristy
le' van De Bruijn gereageerd. De secreta
ris daarentegen komt op grond van hun i-

Het Concertgebouw te Amsterdam van A.L.van Gendt rond de eeuwwisseling: de nok- 
kammen op de hoekpavi1joens, verwijzend naar het Rijksmuseum tegenover, keren he
laas niet terug. De balkons op de uitbouwtjes aan het J.W.Brouwersplein werden 
in de jaren '50 'verzwaard' door een verdieping.
Foto: Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam, historisch topografische atlas.

Niet doorzichtig, 
wél opzichtig

Bezwaarschrift tegen de voorgestelde 
aanbouw aan het Concertgebouw

"Architecten neem ik niets kwalijk. Ai— 
chitecten bouwen. Architecten blijven 
bouwen. Architecten bouwen voort. Dat 
ligt in hun aard. Waar ze de kans krij
gen, vullen ze lege plekken in. Het zijn 
de bestuurders, het zijn de ambtenaren 
die de bouwers moeten tegenhouden en re
guleren." (Gerrit Komrij, Heremijntijd)

deeen tot de conclusie dat deze 'eigen 
tijdse toevoeging' beneden de maat is.
Of dit tekenend voor de rekbaarheid, 
dan wel veelvormigheid van de moderne 
'restauratie'opvattingen is ...?
Het CG betreurt het in hoge mate, dat 
het in deze zaak zo weinig alert is ge
weest. De gelegenheid om de rijkscommis- 
sie voor de monumentenzorg, afd.II van 
de monumentenraad, te bestoken met 
kunsthistorisch goed gefundeerde argu
menten, heeft het ongebruikt voorbij la
ten gaan. Nu de vergunning reeds lang 
verleend is, kan ook van de beroepsmoge 
lijkheden in de monumentenwet geen ge
bruik meer worden gemaakt. Het is dan 
ook te hopen dat het streven van het ge
noemde trio effect zal sorteren.

1) W.van Leeuwen, Broodje Monument, 
Kunstwerk (blad van het KHI van 
Nijmegen), april 1980, 55.

Het Concertgebouw is opgetrokken in een 
unieke laat-19de-eeuwse stijl waarbij 'in
ternationaal classicistische'-elementen 
gecombineerd worden met 'neohollandse 
renaissancistische'-elementen. Het ge
heel, symmetrisch van opzet en min of 
'gesloten' van karakter, is één van de 

mooiere, zeldzaam voorkomende grotere 
'vrijstaande' openbare gebouwen in Am
sterdam, en georienteerd op het Museum
plein.
Het Concertgebouw, gebouwd in de perio
de 1883-1886, behoort tot de meestal 
als 'jongere bouwkunst' aangeduide 
groep monumenten. Een groep waarvoor

8 9
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waardering en bescherming nog niet van
zelfsprekend is. Op het ogenblik zijn ve
le 19de-eeuwse monumenten aan een grote 
onderhouds- opknapbeurt toe. In de idee- 
en over monumentenzorg is in de loop 
der jaren de gedachte ontwikkeld dat er 
sprake moet zijn van 'levende monumenten' 
-bescherming: gewijzigd gebruik is niet 

bij voorbaat uitgesloten. Voeg daarbij de 
in de Monumentenwet opgenomen belangen
afweging en, met op zich juiste uit
gangspunten ziet men in de praktijk al 
snel kans de primaire doelstellingen 
van monumentenzorg - "Het is verboden 
een beschermd monument te beschadigen 
of te vernielen" - te ondergraven.
Meest recent voorbeeld van een 'levend' 
monumentenbegrip: de sloop van de St.- 
Dominicus te Alkmaar. Onder de gemakke
lijk omgeslagen mantel van 'bouwvallig
heid' dienen verwaarlozing door en fi
nancieel belang van de eigenaar verbor
gen te blijven.
(Jonge) monumenten: een kwestie van 
(leef)tijd of mentaliteit? Dat is de ach
tergrond van monumenten uit de 19de en 
begin 20ste eeuw. Door het Cuypers Ge
nootschap treffend aangeduid als "de ra
felrand van de monumentenzorg". Aan vei— 
nieuwing toe en door vernielzucht be
dreigd.

In De Volkskrant van 5 juli 1985 wordt 
het belang van de Concertgebouwplannen 
voor de monumentenzorg helder weergege
ven. Restauratie-architect Pi de Bruijn: 
"Ik beschouw deze opdracht als een uit
daging, als een pioniersgeval. Niet al
leen het Concertgebouw maar honderden

gebouwen zullen we de komende jaren 
gaan tegenkomen die aanpassing behoeven 
Er is domweg te weinig geld om nieuwe 
gebouwen neer te zetten en daarbij zijn 
inderdaad gebouwen van honderd jaar oud 
nu aan renovatie toe."
D.Dooijes, voorzitter gemeentelijke inven 
tarisatiecommissie monumentenzorg, "be
schouwt de gang van zaken met het rijks
monument Concertgebouw als een test 

voor wat de bescherming van de monumen
tenwet waard is. Hij vreest dat 19de- 
eeuwse gebouwen vogelvrij worden ver
klaard. "
Dankzij de funderingsubsidie van de ge
meente is het gevaar van een in tweeen 
gescheurd Concertgebouw nooit aanwezig 
geweest. Wijziging van de Grote Zaal was 
al op voorhand uitgesloten dankzij de 
veel geroemde akoestiek. Het Concertge
bouw bevindt zich dientengevolge in de 
voor een jong monument comfortabele po
sitie dat het niet met sloop of ingrij
pende functiewijziging bedreigd wordt. 
Monumentenzorg heeft op geen enkele wij
ze van deze situatie geprofiteerd.

De aanbouw, een kruising tussen een 
steiger en een broeikas, tast de symme
trische opzet aan en vloekt met de stijl 
van het Concertgebouw.
Niet doorzichtig, wél opzichtig.
Even ondoorzichtig is het "Advies over 
het Concertgebouw", van de Amsterdamse 
Raad voor de Monumentenzorg (maart 
1985). Enerzijds maakt hij zich druk over 
het in oorspronkelijke staat terugbren
gen "van delen van het exterieur en het 
interieur". Men moet hier denken aan

het herstellen van de 19de-eeuwse zin
ken dakornamenten en het wegwerken van 
de "toevoegingen en wijzigingen (waaron
der het schilderwerk) die in de jaren 
vijftig zijn aangebracht." Op zich is dit 
laatste al een merkwaardige interpreta
tie van monumentenzorg.
Anderzijds staat hij - gelukkig blijkt 
voor een aantal leden van de raad de 
voorgenomen aanbouw niet aanvaardbaar - 
deze "streep" langs de zijgevel van het 
Concertgebouw toe. "Directeur Martijn 
Sanders zegt dat Monumentenzorg, in eer
ste instantie begaan met de podiumfunc- 
tie van het gebouw, alvast een oogje 
heeft dichtgeknepen bij de glazen zijgale
rij: "Ze vonden het handhaven van de 
frontlijn belangrijker dan de zijkant."" 
(Het Parool) Blijkbaar niet geheel over
tuigd van de verwezenlijking van het uit
gangspunt, "dat de aanbouw zoveel moge
lijk het bestaande gebouw zichtbaar zal 
laten en zo autonoom mogelijk zal zijn", 
vraagt de raad om het vrij zichtbaar la
ten van het gehele hoofdgestel.

' ... Het is een bescheiden toevoeging 
die het gebouw interessanter maakt. Ei
genlijk een soort cellofanen huls. Let 
maar eens op wat voor effect dat geeft 
als er verlichting op staat.", legt een 
geestdriftige Sanders uit bij de maquet
te." (Het Parool) De doorzichtigheid 
van deze kruising tussen een steiger en 
een broeikas zal een illusie blijken. 
Monumentenzorg: hekwerkjes op hoekto
rens, zinken dakornamenten, vrij zicht
baar laten van het hoofdgestel, een de- 
corvoorgevel en daarna mag de restaura
tie-architect met een "grafisch gebaar"

een streep door het hele Concertgebouw 
halen. Een oogje dicht of de oogjes toe?

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 24 
april 1985 pareert De Bruijn de constate
ring "dat door de aanbouw de aanblik 
van zowel het Concertgebouw als van het 
J.W.Brouwersplein er op achteruit gaat" 

met de opmerking, "dat de beoordeling 
van de kwaliteit van het architecto
nisch ontwerp altijd subjectief is".
Hier loert de dooddoener, "Over smaak 
valt niet te twisten". Gelukkig is dat 
wel het geval. Monumentenzorg zou door 
het uitsluiten van zo'n discussie een 
onzinnige bezigheid worden.
De hele Concertgebouw-discussie, waar 
funderingherstel en onderkeldering van
wege de noodzakelijkheid niet ter discus
sie staan, is gebaseerd op stijl- smaak- 
oordelen. Op de al gememoreerde voor
lichtingsbijeenkomst erkent De Bruijn dit 
zelf ook middels de constatering, "dat 
de interieurvernieuwingen van de jaren 
vijftig lelijk zijn". Een reden om maar 
eens "goed in te grijpen".
Ander voorbeeld: het plan van het archi
tectenbureau Bomers, Kool en Neerincx, 
waarbij sprake is van opvijzeling van de 
Grote Zaal in plaats van onderkeldering, 
wordt door de directeur van het Concert
gebouw ook esthetisch volstrekt onaan
vaardbaar geacht. "De Grote Zaal gaat 
er een eind bovenuit steken. Dat is ge
woon geen gezicht, een kind met een wa
terhoofd. Wij willen persé niet dat het 
gebouw hoger wordt. Het is een monu
ment." (De Volkskrant) Uit begeleiden

de afbeelding en tekst valt af te lei—
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Plattegrond van het Concertgebouw en omgeving, met aan het J.W.Brouwersplein 
de geknikte aanbouw van Pi de Bruijn. Uit: Toelichting op de eerste herziening 
van het bestemmingsplan Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Gemeenteblad afd.1, 
bijlage 5, 5664.

den dat het gebouw "in zichzelf geslo
ten" blijft en dat de symmetrie niet aan
getast wordt. Reden genoeg een serieus 
onderzoek naar akoestische gevolgen en 
technische haalbaarheid te overwegen.

Het is jammer te moeten constateren dat 
daar waar men de oren wijd open heeft 
staan, met name voor 19de-eeuwse muziek, 
men de ogen gesloten houdt voor verdien
stelijke bouwkunst uit eenzelfde periode. 
Op het drijfzand van, " ... maar wie 
weet valt het in werkelijkheid nog wel

mee" (Het Parool), is het slecht bo uwen. 
Een ongeschonden Concertgebouw, Amstei— 
dam heeft 't. Nog wel ...

Jos Smit en Co Woudsma

Naschrift:
Bovengaand bezwaarschrift werd naar aan
leiding van het "Ontwerp 1ste herzie
ning bestemmingsplan Vondelpark-Concert- 
gebouwbuurt ingediend bij de gemeente
raad van Amsterdam op 23 september 1985.

Mag het een ietsje 
minder zijn?
Eigentijdse toevoegingen getoetst 
aan het Concertgebouw

Balancerend op het scherp van de snede 
tussen historisch en modern zijn discus
sies over nieuwbouw in de historische 
omgeving en eigentijdse toevoegingen aan 
monumenten vaak uitermate boeiend. Een 

goed verzorgde manifestatie rond deze 
problematiek speelde zich alweer enige 
tijd geleden af onder de veelzeggende 
naam, "moNUment", eerst te Maastricht 
en later in Rotterdam\ Architect en pu

blicist Rainer Bullhorst formuleerde bij 
die gelegenheid als kader:

"Het oude gebouw verdient te worden be

oordeeld in de context van zijn tijd, e- 
venals het nieuwe recht heeft op kwali
ficatie binnen zijn eigen normen. Bewust 
gekozen contrast kan een getuigschrift 
van het verleden in veel gevallen beter 
eerbiedigen of benadrukken. Beheerste 
expressie, ingetogenheid met een neu
traal of zelfs abstract karakter passen 
vaak veel beter in een bestaande con
text. Als nieuwbouw daarin maar niet

o
wil concurreren of overtreffen."

De historiserende toevoegingen die on
der restauratie-architecten nog altijd 
gangbaar zjjn, worden hiermee krachtig 
afgezworen; men denke maar aan het Pa
leis aan de Kneuterdijk met zijn 20ste 
eeuwse 'barokke' trappartij of het in 
Heemschut uitvoerig besproken Paleis 
Noordeinde, beide in Den Haag .

De ideeen van Bullhorst herinneren 
sterk aan de opvattingen van Wiek Rö- 
ling, stadsarchitect van Haarlem en lid 
van de landelijke monumentenraad. In een 
fraai artikel voor Heemschut, "Wie de 
schoen past ... krijgt geen pijn aan de 
voeten", ventileerde hij als mening:

"Het is uitgesloten om een recept te ge
ven hoe te handelen met nieuwbouw in 
een oude stad. Ik meen dat hoe groter 
de vanzelfsprekendheid is waarmee het 
gebouw zich manifesteert, hoe gemakkelij
ker het zich zal voegen in zijn omge- 

.. 4ving.

Onder uitsluiting van het 'herbouwen in 
oude stijl', heeft Roling een eerlijke 
voorwaarde gesteld aan het samengaan 
van oud en nieuw. Maar hoe werkt dit al
les nu in de praktijk?

Functionaliteit versus ijdelheid 
De eerste vraag bij de aanpassing van mo
numenten zou moeten zijn: "Is het wel no
dig?". Voor wat betreft het Concertge
bouw kunnen we kort zijn. In het Heem- 
schutartikei, "Zorgvuldig in oorspronke
lijke geest hersteld", demonstreert Wil
lem Jan Pantus in korte bewoordingen 
dat alle faciliteiten uit het programma 
van eisen op volkomen eigentijdse wijze 
ondergebracht kunnen worden in een uit
gebreide onderkeldering. In verband met 
de funderingsaanpak zal deze er in ie
der geval komen. Het gaat om ruimten 
voor kassa, garderobes, accomodatie 
ivoor personeel en musici, en een foyer 
met uitgebreide horeca-voorzieningen.
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Vooral deze laatste, altijd weer een ver
hoopte bron van grote inkomsten, wil 
men niet wegstoppen onder de grond maar 
het liefst als één grote lichtreclame 
aan de zijgevel van het Concertgebouw 
laten uitstralen. Al vaker is gebleken 
dat architecten het niet aantrekkelijk 
vinden om in minder opvallende delen 
van het monument, als zolders of kel
ders, 'eigentijds' bezig te zijn .

Nu is het niet de bedoeling om architec
ten die 'creatief' met historische ge
bouwen om willen gaan, te ontmoedigen. 
Waar, heel globaal gesteld, 'dienstbaar
heid' het wint van ijdelheid - zonder 
verloochening van de persoonlijke in
breng e.d. - kunnen heel aardige voor
beelden ontstaan. Zo besteedde de mani
festatie "moNUment" aandacht aan de ku
bussen van Wim Quist bij de St.-Laurenti
us te Rotterdam en de helaas niet uitge
voerde middentoren voor de St.-Servaas 
te Maastricht van het duo Dre Devens en 
Han de Vrede.
De kubussen van Quist zijn qua 'dienst
baarheid' het beste vergelijkbaar met de 
nieuwe vleugel van De Bruijn voor het 
Co ncertgebouw. De architect is voor de 
taak gesteld aanvullende ruimte te cre- 
eren met het oog op gebruikerswensen, 
die in de ontstaansperiode van het monu
ment niet of nauwelijks aan de orde wa
ren. In de kubussen wordt de administra
tie gedaan, vinden ontmoetingen plaats, 
kinderopvang en exposities etc.; alle
maal in relatie tot het gebeuren in de 
- overigens na 1950 geheel opnieuw opge
bouwde - 'gotische' kerk®.

Qua groepering doet de serie kubussen

denken aan een reeks schipkapellen, zo
als deze zo vaak, in latere tijd, tegen 
de zijbeuken van een kerk werden opge
trokken. De donkere natuursteen bedoelt 
de afdekking van het dak te herhalen. 
Door een haast sculpturale behandeling, 
iedere kubus lijkt zelfstandig ten op
zichte van het monument te staan, is 
de opdringerigheid van zovele moderne 
toevoegingen minimaal gehouden. De ku
bussen zijn in hun eenvoud klassiek en 
voldoen geheel en al aan de criteria 
van contrast en abstractie, die we bij 
Buil horst en Röling opmerkten.

Het ontwerp voor een eigentijdse midden
toren voor de westbouw der St.-Servaas 
van Dre Devens en Han de Vrede toont 
eveneens een uiterst modern aanzien.
Voor de belangstellende monumentenlief
hebber, gewend om vanuit het architec
tonische idioom van het verleden vormen 
en ontwerpen te beoordelen, zal het net 
zoals bij de kubussen van Quist wennen 
zijn. Maar wie er voor open wil staan - 
bij moderne toevoegingen toch primair 
het probleem - zal op den duur aan de 
kwaliteiten van dit ontwerp niet kunnen 
ontkomen. Het is een puur abstract, op
tisch spel dat onder iedere gezichts
hoek weer een ander beeld biedt, binnen 

een vast raamwerk van zes stalen buizen 
die elkaar onder scherpe hoeken snijden. 
Door de in elkaar geweven, pyramidale 
opzet - element uit het verleden - is 
het gelijktijdig ingetogen' en zeer inge
nieus. Opmerkelijk aan de presentatie 
van het project is het boekje, "Ter ge
legenheid van de 1393e verjaardag van 
fe Sint Servaaskerk" uit 1980 , waarin

De kubussen van W.Quist bij de St.-Lau
rentius te Rotterdam: abstract, sculp
turaal en niet-opdringerig.
Uit: MoNUment 1984, a.w., (14).

de beide ontwerpers hun op en top eigen
tijdse middentoren presenteren vanuit 
een historisch perspectief. De band met 
het verleden en de aloude symbolische 
betekenis komen evengoed aan de orde 
als de problematiek van moderne binnen— 
stadsarchitectuur. Helaas was er in 
Maastricht tijdens de huidige restaura
tie onvoldoende moed om dit project een 
kans te geven.
Even verderop in de stad staat sinds e- 
nige jaren een zeer functionele c.q. 
'dienstbare' lifttoren tegen de tot the

ater verbouwde, 17de-eeuwse Jezuiten
kerk. Er is geen neobarok jasje omheen 
gefabriceerd. Het ding staat gewoon te 
wezen wat het is, een staal skelet met 
kunststofbekleding. Net zo neutraal en

Fotomontage van de helaas onuitgevoer
de middentoren van Devens en De Vrede. 
Uit: Ter gelegenheid van de 1393e ver
jaardag van de Sint Servaaskerk, a.w.

eigentijds als een bouwkraan.
Verleden jaar heeft het CG gesuggereerd 
om op soortgelijke wijze de Keizerzaal in 
de westbouw der St.-Servaas toegankelij
ker te maken. Deze ruimte zou zich uit
stekend lenen voor bijeenkomsten, concer
ten, lezingen e.d., maar is van binnen
uit slechts bereikbaar via twee krappe, 
romaanse wenteltrappen. Een lift verber
gen in de westbouw is technisch, gezien 
de complexe geleding van dit bouwdeel, 
onmogelijk. Oudheidkundig bezien zou dit 
ook teveel offers eisen. Wel zou het 
haalbaar zijn om in de hoek van de west
bouw en het Bergportaal een lifttoren 

op te trekken. De kolossale romaanse 
westbouw is dermate dominerend dat hij 
een dergelijke eigentijdse toevoeging bij—
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zonder goed zou kunnen verdragen .
Maar ook hiervoor ontbreekt de moed.
Met de boven besproken voorbeelden heb
ben we getracht de 'eigen normen' te om
lijnen, waarbinnen, zoals Bullhorst 
stelt, 'het nieuwe recht heeft op kwali
ficatie'. Hiermee zou een onpartijdige 
beoordeling van de 'peristyle' van het 
Concertgebouw mogelijk moeten zijn.

Visioenen ter visie 
De beoordeling van niet-uitgevoerde 
plannen valt of staat met de wijze van 
presentatie. Als leek moet men wel erg 
'ruimtelijk' kunnen denken om uitslui
tend afgaande op tekeningen en verbale 
toelichtingen een beeld van het gebouw 

in spe te kunnen vormen. Niet zelden 
moet dan ook een maquette dit gebrek 
aan inzicht compenseren. Daarmee start 
vaak de grote mystificatie. Maquettes 
hebben met statistieken gemeen dat ze 
net zo onthullend als verhullend werken. 
De werkelijkheid die ze pretenderen weer 
te geven wordt slechts fragmentarisch 
benaderd. Zo ook bij het Concertgebouw.
De eerste reactie bij het zien van de ma
quettes zal voor menigeen geweest zijn: 
"Is dat nu alles, waar maken ze drukte 
over." Zowel de eerste als de afgeslank- 
te versie tonen een dubbele galerij, ge
plakt tegen de gevel aan het J.W. Brou- 
wersplein, waar doorheen men de spekla
gen en afwisselende vensterpartijen van 
de oorspronkelijke façade ziet. Het ge
heel doet tamelijk doorzichtig aan, lijkt 
net zo onschuldig en even verwijderbaar 
als het steigerwerk met het schavot dat 
in het verleden tegen het Stadhuis op

de Dam werd opgetrokken bij terdoodvei— 
oordelingen.
Ironisch genoeg hebben juist voorstan
ders van de 'peristyle' gezorgd voor 
een zeer verhelderende aanvulling op de 
maquettes. Namens de Vereniging Vrien
den van het Concertgebouworkest kreeg 
N.Karpov de opdracht om een impressie 
te maken van de toekomstige situatie. 
Dit visioen siert de omslag van het au
gustusnummer '84 van het verenigings
blad, "Preludium", waarin Pi de Bruijn 
zijn plannen nader toelicht . De zeer ge
slaagde aquarel mag dan misschien niet 
als absolute maatstaf gebruikt worden, 
zij demonstreert wel in volle omvang het 
effect van de 'peristyle'. Om Smit en 
Woudsma te citeren: "Niet doorzichtig, 
wél opzichtig!" Het argument dat juist 
het werken met glas de gevel aan het J. 
W.Brouwersplein onaangetast laat, wordt 
in Karpovs impressie volstrekt gelogen
straft. Terecht stelt Willem Jan Pantus 
in het Heemschut-artikel: "Glazen wan
den zijn slechts schijnbaar onzichtbaar, 
want hun spiegelende oppervlakken heb
ben, psychologisch gezien, een even gro

te ruimtebegrenzende werking als stenen 
muren." Dat dit overdag zeker zo 

sterk geldt als 's avonds bewijzen de 
talloze glazen kantoorzuilen, die in on
ze metropolen monsterachtig hoog oprij
zen.

In Karpovs impressie pleegt de 20ste 
-eeuwse 'peristyle' simpelweg vader
moord op het Concertgebouw. Hier is 
geen sprake van de voorgespiegelde sym
biose tussen oud en nieuw, maar van pa
rasitisme. De glazen aanbouw zuigt het

De visie van N.Karpov op het effect van de 'peristyle' op het Concertgebouw:
toPmonume"t gereduceerd tot facadearchitectuur. Uit: Preludium 

4J/1 (1984), augustus: omslag.

Concertgebouw letterlijk leeg. Door zijn 
al te grote nadrukkelijkheid suggereert 
hij - in Karpovs visioen - dat achter de 
behouden 19de-eeuwse voorgevel een ge
heel nieuw glazen gebouw is verschenen, 
dat aan het J.W.Brouwersplein ietwat 
uitkraagt. De autonomie van het monu
ment wordt op flagrante wijze ontkracht. 
Dat wordt nog eens dunnetjes overgedaan 
door de voorgevel van zijn authentieke 
uitstraling te beroven. De monumentale 
toegang immers - als 'tempel' der mu
ziek is het Concertgebouw niet zomaar 
met een klassiek fronton bekroond - 
wordt buiten gebruik gesteld; de beteke
nisdragende kracht van de 'Schauseite', 
en daarmee van het gehele gebouw, tot 
nul gereduceerd. Door de ingang naar de

'peristyle' verplaatsen wordt het Con
certgebouw welbeschouwd een kwartslag 
gedraaid. Paradoxaal genoeg zal dit mo
nument in de nabije toekomst door een 
'toevoeging' uitgehold zijn.

Reminiscenties

De combinatie van glazen constructie en 
stenen architectuur is niet nieuw. In 
zoverre verwijst zij naar het verleden, 
dat hier in omgekeerde volgorde de veel 
beproefde formule voor 19de—eeuwse sta
tions gerealiseerd lijkt te worden. In 
de tijd van ontwerper Van Gendt was het 
- o toeval - gebruikelijk om de puur uti
litaire, 'dienstbare' glas-en-staal o- 

verkappingen van de perrons te verstop
pen achter een monumentaal stationsge-
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bouw. De coproduktie van Van Gendt en 
Cuypers, het Centraal Station te Amster
dam, is in dit opzicht illustratief. Bij 
het Concertgebouw zal via de 'peristyle' 
een dergelijke ambivalentie nog eens am
bivalent gepresenteerd worden. Vanaf 
het J.W.Brouwers-plein lijkt een glazen 
gevel de 19de-eeuwse architectuur te 
maskeren; althans in Karpovs visioen. 
Vanaf de oorspronkelijke 'Schauseite' 
daarentegen wordt door de bedriegelyk 

'uitkragende' nieuwbouw gesuggereerd 
dat achter het neo-renaissancistische 
front iets totaal anders schuil gaat.
Als dit niet het 'toespitsen van de aan
dacht op facades' is, waar De Bruijns 
collega-architècten zich in hun elders 
genoemde brief uit 1980 aan CRM e.a. 
van hebben gedistantieerd!

Rotterdam CS: Van Ravesteyn introduceerde hier 'de blik op de stad'. Deze is 
niet letterlijk geciteerd, maar wel als ikonografisch motief in de 'peristyle' 
overgenomen. Uit: Kijk op stations, a.w., 99.

De associaties met stationsarchitectuur 
gaan veel verder dan men zou vermoeden. 
Ikonografisch gezien toont De Bruijns 
ontwerp grote overeenkomsten met de 
jongste nog écht monumentale spoorwegar 
chitectuur in Nederland: de na-oorlogse 
stations van Van Ravesteyn en Van der 
Gaast . Met de name de parallellen met 
Rotterdam CS van de eerste en Eindoven 
CS van de laatste zijn opmerkelijk. De 
vernieuwende betekenis van het eerste 
station was onder meer gelegen in de in 
troductie van 'de blik op de stad', die 
de aankomende reiziger door de grote 
glazen voorgevel wordt geboden. Dit uit 
gangspunt vinden we onverkort terug bij 
de argumenten, waarmee uitvoering van 
de 'peristyle' is afgedwongen: het 
fraaie zicht op de stad dat de concert-

gebouwbezoeker (lees: restaurantbezoe
ken) heeft vanaf de nieuwe vleugel aan 
het J.W.Brouwersplein. Terecht merkte 
NRC-Handelsblad daarover spottend op: 
"Waarvoor gaat de concertgebouwbezoeker 

nu naar het Concertgebouw? Voor het 
zicht op de stad of voor de muziek?" 
Identiek bij station en 'peristyle' is 
ook het doelbewust nagestreefde licht- 
koepeleffect. Van Ravesteyn creeerde 
voor de reiziger niet alleen een ven
ster op de stad, maar ook een 'gids'. 
Wie de stad 's avonds verlaat vindt 
door de lichtuitstralende hal zonder 
moeite het station. De concertganger 
mag in de toekomst in Amsterdam van de
zelfde service profiteren. Zelfs in de 
niet helemaal concaaf verlopende, ge
knikte voorgevel, die door het J.W. 
Brouwersplein gedicteerd heet, herin
nert de nieuwe vleugel onwillekeurig 
aan Van Ravesteyns ontwerp.

De Bruijn deed zijn lering niet alleen op 
bij Rotterdam CS, maar vermoedelijk ook 
bij Eindhoven CS van Van der Gaast. We 
hebben daar te maken met een monumenta

le architectuur op kolommen - net zoals 
de 'peristyle' met reminiscenties aan 
Le Corbusier - waarbij de 'blik op de 
stad', een rechthoekige glazen gevel, 
gecombineerd wordt met ... een horeca
functie. Een glazen restauratie op ko
lommen siert tot slot ook Tilburg CS 
van Van der Gaast.

De kleren van de keizer 

Hoewel ikonografisch interessant, is 
het de vraag of dit teruggrijpen naar 
stationsarchitectuur uit de jaren '50

gelukkig genoemd kan worden. Hoe indruk
wekkend de genoemde voorbeelden ook zijn
Er is nog zoiets als 'decorum' in de
bouwkunst; bij het plegen van eigentijdse
toevoegingen aan monumenten zou het
niet misstaan om dit oude kunsttheoreti
sche begrip opnieuw als voorwaarde in 

14te voeren . Kort gezegd komt dit er op 
neer dat men niet ongestraft stationsi- 
konografie kan toepassen bij de 'aanpas
sing' dan wel uitbreiding van een con
certgebouw. Ieder type stelt zijn eigen 
voorwaarden en heeft een eigen idioom. 
Nu ook het 'decorum' van het 19de-eeuw- 
se Concertgebouw niet meegeteld heeft, 
wordt door toevoeging van de 'peristyle 
opnieuw een halfslachtig trekje tot uit
drukking gebracht.
Het gebruik maken van verworvenheden 
van Van Ravesteyn en Van der Gaast zou 
het startsein mogen geven tot een dis
cussie over 'originaliteit en ontlening' 
in de huidige architectuurkritiek. De 
Bruijn heeft dan met behulp van de stati- 
onsformule uit de jaren '50, zeker geen 
letterlijk citaten, een overtuigend ge-

Eindhoven CS van Van der Gaast. De 
'blik op de stad' en de horecafunctie 
zijn net als bij de 'peristyle' verenigd. 
Uit: Kijk op stations, a.w., 104.
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heel gecreéerd - dat voordeel gunnen we 

hem - erg baanbrekend of opvallend 'mo
dern' kan het onmogelijk genoemd worden. 

Daarmee is nog geen negatief waarde-oor- 
deel geformuleerd. Berlage stelde al 
dat "absolute onafhankelijkheid (..) een- 
voudig verwildering is . Het proces 
van lijken en vergelijken verschaft de ai— 
chitect een bron aan inspiratie, geeft 
het ontwerp zijn wortels en vormt het on
misbare kader, waarbinnen een oordeel 
gevormd kan worden. De vraag is enkel, 
of De Bruijns nieuwe vleugel die met zo
veel pretenties en poeha is gepresen
teerd, niet een artistieke meerwaarde 
had moeten bezitten die de sterk geda
teerde 'ontleningen' aan de stations 
ver overstijgt.
Het is teleurstellend dat geen enkele 
deskundige, zij het nu als monumentenzor- 
ger, kunstcriticus of zelf architect, 
door jtfe roze wolken van de publiciteits- 
euforie van handige p.r.-jongens heeft 
weten te prikken. Het sprookje van de 
kleren van de keizer lijkt wegens succes 
geprolongeerd.

Een optelsom van paradoxen 
Met het voorgaande heeft nog geen beoor
deling plaatsgevonden van de 'peristyle' 
'binnen zijn eigen normen', waartoe we 
de voorbeelden uit Rotterdam en Maas
tricht besproken hebben. De Bruijns ont
werp voldoet zonder meer aan het 'be
wust gekozen contrast' - zij het in de 
zin van conflict - en de voorkeur voor 
abstractie van Buil horst. Nu betoogde 
reeds kunsthistoricus en publicist, E. 
H.Gombrich op overtuigende wjjze, dat

het samenvoegen van bepaalde volgens 
criteria gewaarmerkte componenten nog 
niet leidt tot een meesterwerk . An
dersom kan men staande houden dat het 
niet voldoen aan bepaalde maatstaven 
niet behoeft te beletten dat tóch een 
meesterwerk ontstaat. Enige relative
ring van een te academisch hanteren van 
regels lijkt op zijn plaats.

In de context van 'zijn eigen normen' 
valt echter ook het nodige op De Bruijns 
ontwerp aan te merken. In een tijd dat 
'eerlijkheid' nog steeds een hoog gewaar 
deerde kwaliteit in de architectuur(kri 
tiek) is - wat anders is het streven 
naar contrast, abstractie, duidelijkheid 
en vanzelfsprekendheid? - is de 'peris
tyle' als eigentijdse toevoeging aan een 
historische monument beneden de maat. 
Het vormt een wonderlijke optelsom van 
allerlei paradoxen. De eerder geschets
te ambivalente karaktertrekken maken 
het ontwerp slechts schijnbaar 'eerlijk' 
en doen in grote mate afbreuk aan de 
'vanzelfsprekendheid', waarmee het zich 
tracht te manifesteren. De verwarrende 
transformatie van concertgebouw tot sta
tion is daar in grote mate debet aan: 
er staat niet wat er staat!
Het voornaamste bezwaar is wel, dat de 
'peristyle' niets heeft van Bul Ihorsts 

'ingetogenheid' en wel degelijk concurre
ren wil. De autonomie van het Concertge
bouw heeft in het programma van eisen 
niet meegespeeld, wél de ijdelheid van 
de opdrachtgever en de architect. Be
lust om het gebouw voor de 20ste eeuw 
aantrekkelijk te maken - wat heet! - 
wensten zij het als afgerond en voltooid

kunstwerk uit voorbije tijden niet te ont
zien. De ijdelheid won het van een meer 
'dienstbare' vorm van functionaliteit 

en eigentijds bezig zijn (onderkeldering 
of opvijzeling). Dit is des te meer be
treurenswaardig omdat het Concertgebouw 
een dermate zorgvuldig afgewogen en uit
gebalanceerd geheel vormt - een bewijs 
van Van Gendts vakmanschap - dat het 
zo'n relatief agressieve benadering 

niet kan hebben. We merkten het reeds 
op: hoe geslotener het monument, hoe 
meer het kan hebben zonder zelf verplet
terd te worden.

Tot slot ontbreekt bjj de 'peristyle' de 
haast sculpturale benadering, waar 
de kubussen van Quist en de middentoren 
van Devens en De Vrede hun grote charme 
aan ontlenen. Ook dit behoeft niet als 
een absolute vereiste gezien te worden, 
maar toch ... een zelfstandige, geslo
ten architectuur op het wellicht wat 
krappe J.W.Brouwersplein, met juist dat 
sculpturale accent, zou in ieder geval 
het monument meer kansen geboden hebben.

Wat De Bruijns 'peristyle' aan architec
tonische pretenties niet kan waarmaken, 
tracht het blijkens Karpovs impressie te 
bereiken door overvloedige, sporthalach
tige lichteffecten. Het licht wordt 
sluipend uit de toch al donkere massa 
van het Concertgebouw weggezogen en in 
de 'peristyle' geconcentreerd ... voor 

het monument blijft enkel de rol van cou
lisse. Het had best wat minder mogen 
zijn!

Bernadette C.M.van Hellenberg Hubar

1) MoNUment, manifestatie over het om
gaan met historische monumenten nu. 
Uitgave van de stichting kunstcen
trum Limburg en studium generale van 
de rijksuniversiteit Limburg, Nuth 
1984. D.Boasson, Meer moed met monu
menten, Wonen TABK, nr 21, 1984, 3- 
4. MoNUment, manifestatie over het 
omgaan met historische monumenten nu, 
verslag van de lezingen en de discus
sies in het kader van het studium ge
nerale programma. Uitgave van het bu
reau studium generale rijksuniversi
teit Limburg, Maastricht 1985.

, 2) MoNUment 1984, a.w., (1).
3) S.van Raay, Geschiedvervalsing treft 

ook Paleis Noordeinde, Heemschut 61 
(1984), 170 e.v.; 200 e.v.

4) W.Roling, Wie de schoen past ... 
krijgt geen pijn aan zijn voeten. Heem
schut 61 (1984), 122-123.

5) W.J.Pantus, "Zorgvuldig in de ooi— 
spronkelijke geest hersteld ...", 
Heemschut 62 (1985), 226-236, i.h.b. 
227-228.

6) MoNUment 1984, a.w., (14)-(15). 
MoNument 1985, a.w., 46-57.

7) MoNUment 1984, a.w., (8)-(9).
MoNUment 1985, a.w., 33-37; 54-55.
Dre Devens en Han de Vrede, Ter gele
genheid van de 1393e verjaardag van 
de Sint-Servaaskerk, Nuth 1980.

8) Boasson, a.w., 8. P.Heyboer en I. 
Jungschleger, Romaanse restauratie 
kerk fel omstreden, "Vernis over 
Sint Servaas uit 19de eeuw vraagt om 
behoud", De Volkskrant d.d. 22 sep-^ 
tember 1984. Overgenomen in het Jaar
boekje van het CG over 1984.

9) J.Rubistein, Architect Pi de Bruijn 
over renovatie Concertgebouw, enz., 
Preludium, 43/1 (1984), aug., 2-7.
Ook de gemeentekalender 1986 van 
Amsterdam wordt gevuld met diverse 
aquarellen van N.Karpov.

10) Pantus, a.w., 228.
11) Zie de inleiding in dit nummer tot 

de Concertgebouwkwestie, waarin ver
wezen wordt naar: W.van Leeuwen,
Broodje Monument, Kunstwerk (blad

| van het KHI te Nijmegen), april 1980,
55.

112) Vergelijk P.Saal en F. Spangenberg,
Kijk op stations, Amsterdam-Brussel, 
1983, 85-105, i.h.b.86, 99-101,

) 102-104; met afbeeld i ngen.
,13) Kasper Jansen, Nieuwe zijvleugel 

tast karakter Concertgebouw wezen-
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lijk aan, NRC-Handelsblad d.d. 13 
mei 1985.

14) Voor 'decorum', eertijds synoniem 
met 'stijl', zie o.m. P.Collins, 
Changing ideals in modern architec
ture, 1750-1950, Londen 1965, o.m. 
62-65.

15) H.P.Berlage, Over architectuur. 
Tweemaandelijks tijdschrift voor let
teren, kunst, wetenschap en poli
tiek, 1 (1895), 417-427, en met na
me 2 (1896), 202-235; i.h.b. 222.

16) E.H.Gombrich, Raphael's "Madonna 
del la Sedia", Norm & Form, studies 
in the art of the renaissance, 64- 
80, i.h.b. 73-74.

De werkzaamheden aan het Concertgebouw te Amsterdam gestart: terug naar 'oude 
glorie' met het herstel van de^nokkammen op de paviljoens en verwijdering van 
de aanbouwsels op de balkons, óf een definitief verdwijnen van deze gevel ach
ter de 'peristyle' van Pi de Bruijn?
Foto: Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam , topografisch historische atlas.
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GEMEENTELIJK MUSEUM .HENDRIK LUVTEN - OR. CUYPERS" ROERMOND

Andersonweg 8 
6041 JE Roermond 
Telefoon 04750 - 33496

Gevestigd in de voormalige woning en werkplaats 
van Dr. P.J.H. Cuypers.

VASTE COLLECTIE 
Geschiedenis van Roermond 
en Midden-Limburg 
Archeologische vondsten 
Stijlkamers
Kunstuitleen
Collectie Dr. P.J.H. Cuypers 
en Hendrik Luyten

TENTOONSTELLINGEN: 
Sam Middleton: collages 
1 maart t/m 6 april

Fred van Eldijk: Reisverslag 
1 maart t/m 6 april

Mirjam van Asten: Beeldhouwkunst 
12 april t/m 11 mei

Frans Peters: Beelden, Schilderijen 
24 mei t/m 29 juni

OPENINGSTIJDEN:
?ln^a9 vrijdag van 10-12 uur en 14-17 uur. Zaterdag en zondag van 
14 17 uur.Vervolgens zal het museum Goede Vrijdag, 1ste Paas- en Pinkster
dag en hemelvaartsdag gesloten zijn. Iedere tweede feestdag open als o d  
zondag.
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Religieuze kunst
JULIANALAAN 68 - 2628 BJ DELFT - TEL. 015 - 12 47 20

Miskelk

Onze kollektie bestaat uit kerkelijke en ander religieuze kunst zoals 
kelken, cibories, monstransen, kandelaars, altaarbellen, processie- 
kruizen, expositietronen, kleine en grote heiligenbeelden, wierook
vaten, volksdevotionalia, etc.

Tevens zijn wij volledig ingericht op reparatie en restauratie van 
kerkelijk vaatwerk.

Openingstijden:
dinsdag, woensdag en donderdag: 14.00 -17.00 uur 
vrijdag en zaterdag: 10.00 -17.00 uur 
of na afspraak.

Politie als ’mis’dienaars 
van het Bisdom

De Heilig Hartkerk te Breda

Volgens de plannen van architect P.J. 
van Genk bouwde men in 1900 aan de Baro- 
nielaan te Breda de H.Hartkerk. Front 
en schip waren in 1900 gereed, terwijl 
in een tweede fase, 1930-1931, transept 
en koor werden toegevoegd. De neogoti
sche kruisbasiliek is in stijl geinspi- 
reerd door de vroege Franse gotiek en 
wordt in kunsthistorische kringen vanwe
ge het veelvuldig uitwendig gebruik van 
natuursteen naast rode baksteen en hoog
teverschillen tussen de bouwvolumes 
'schilderachtig' genoemd. In het werk 

van de architect vormt dit kerkgebouw 
een van de mooiste, nog compleet overge
leverde voorbeelden van zijn latere oeu
vre.

De H.Hartkerk wordt, zoals bekend, in 
haar bestaan bedreigd. Nadat in juni 
1984, F.Mensink en P.Nobelen, beide pa
rochianen van deze kerk, bekend maken 
dat het bisdom overweegt de kerk te 
sluiten, wordt duidelijk dat het kerkbe
stuur hiervan al op de hoogte is, maar 
dit voor de buitenwereld stil houdt.
Zich beroepend op twee bouwtechnische 
rapporten van het bisschoppelijk bouwbu
reau van Breda (d.d. 4 november 1980 en 
22 maart 1983), met als conclusie dat 
het gebouw nog in goede staat verkeert 
en met het gebruikelijke onderhoud nog 
lange tijd zo kan bljjven, verzet een aan

tal parochianen zich tegen de eventuele 
sluiting in de toekomst. Intern heeft 
men bij het bisdom de kaarten echter al 
geschud. Niet de voor de hand liggende 
keuze voor de Sacramentskerk wordt ge
volgd, maar de H.Hartkerk wordt gekozen 
te verdwijnen. Een groep parochianen ver
enigt zich vanaf augustus 1984 in de 
"Vereniging tot behoud van het kerkge

bouw H.Hartkerk, Baronielaan Breda". 
Intussen bereidt het bisdom de parochia
nen in de krant voor op sluiting. 4 Sep
tember 1984 verschijnt in Dagblad De 
Stem een artikel onder de kop: "Ophef
fing H.Hartparochie in stroomversnel
ling.", terwijl volgens afspraak de dag 

erop het parochiebestuur reageert onder 
de kop: "H.Hartkerk zwicht voor gezag 
bisschop.", en: "Parochiebestuur aan
vaardt opheffing noodgedwongen.". Daar
mee was voor het bisdom de zaak afge
daan.

Veel inwoners van Breda accepteren de 
sluiting niet zomaar. Op gang gekomen 
protesten van de zijde van parochianen 
en voorgestelde alternatieven tot her
bestemming van de kerk worden door het 
bisdom echter afgewezen of gewoon gene
geerd. 6 November 1984 deelt de bis
schop mee dat sluiting van de kerk on
vermijdelijk is.

Een voorstel van ondergetekende om de 
kerk te herbestemmen tot religieus muse

um is er de oorzaak van dat de pers 
zich met de kwestie gaat bemoeien. De 
plaatselijke heemkundekring richt in ja
nuari 1985 een verzoek aan het college 
van B&W om de kerk te behouden voor Bre
da, terwijl ook mgr Ernst wordt gevraagd
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te streven naar behoud van het kerkge
bouw. De bisschop echter houdt, alle 
verzoeken ten spijt, vast aan sluiting.
29 April 1985 deelt hij de parochianen 
in een open brief officieel mede dat de 
kerk per 1 januari 1986 gesloten zal 
worden. Een van zijn argumenten luidt, 
dat vele parochianen zich gestoord zou
den voelen en verontwaardigd zouden zijn 
over een eventueel hergebruik van het 
kerkgebouw. De parochianen zijn woedend 
over de houding van de bisschop. In de 
hele kwestie zijn juist zij het geweest, 
die niets te vertellen hadden en waar
aan niets is gevraagd. Zij beantwoorden 
de uitlatingen van de bisschop door een 
petitie te ondertekenen (méér dan 2300 
in getal), welke ze hem na een stille 
optocht door de stad op 30 mei 1985 aan
bieden. Maar ook voor hen heeft mgr 
Ernst geen gewillig oor. Hij legt alle 
verzoeken naast zich neer, hetgeen de 
buitenstaander doet vermoeden dat het 
bisdom óf al een koper voor de kerk 
heeft, óf verregaande toezeggingen 
heeft gedaan aan derden, waardoor het 
niet meer kan onderhandelen. Wanneer 6 
juni 1985 in de krant het bericht ver
schijnt dat de H.Hartkerk misschien op 
de provinciale monumentenlijst zal komen, 
reageert één dag later het bisdom al 
dat het daarvan niets wil weten en zich 
dus van alle medewerking aan behoud van 
de kerk onthoudt.

Vóór 1 april 1986 alles of niets?
In de maanden november en december 1985 
hebben zich in de kwestie rond het be
houd van de H.Hartkerk enkele opmerke

lijke ontwikkelingen voorgedaan. Begin 
november is de "Vereniging behoudt kerk
gebouw H.Hartkerk Baronielaan Breda" ge
start met het samenstellen van een comi
té van aanbeveling. Een aantal prominen
te kunsthistorici en in het sociale le
ven van Breda bekende personen hebben 
hun medev-erking toegezegd om bij te dra
gen tot het behoud van de kerk. Onder 
hen professor C.Peeters uit Nijmegen, mi
nister dr O.Ruding, dr Karthaus en dr 
Van Aalst, de notarissen Van Vlokhoven 
en Van Es, en ook ondergetekende. Op 29 
november 1985 heeft het comité in de 
personen van notaris Van Vlokhoven en 
dr Van Aalst en J.Laurjjssen jr een ge
sprek gehad met de beleidscommissie van 
het bisdom betreffende het behoud van 
de H.Hartkerk. Het gesprek heeft echter 
niets opgeleverd. Een week later ver
schijnt in dagblad De Stem het bericht, 
dat bisschop Ernst na overleg met de be
leidscommissie bij zijn besluit blijft de 
kerk per 1 april 1986 definitief te 
sluiten. Dat neemt niet weg dat de bis
schop de vereniging tot behoud aan het 
lijntje denkt te kunnen houden. In dag
blad De Stem van 30 november 1985 geeft 
hij te kennen alsnog een keer met de vei— 
eniging te willen praten.
Intussen werken de architect F.P.M. Fro- 
ger en prof.ir J.A.H. Hartman, gevestigd 
te 's-Gravenhage, in opdracht van de 
vereniging een rapport uit, waarin zij 
hun bevindingen vastleggen van het on
derzoek naar de beweerde 'bouwvallige' 
toestand van de H.Hartkerk (dagblad De 
Stem, 7 juni 1985). Alle bescheiden be
treffende de H.Hartkerk, zowel ambteljj-

De H.Hartkerk aan de Baronielaan te Breda: niet alleen kunsthistorisch inte
ressant, maar tevens als stedebouwkundig accent onmisbaar. Herkomst: auteur.

ke, bouwtechnische, kunsthistorische 
etc. worden in hun onderzoek betrokken. 

Conclusie: het kerkgebouw bevindt zich 
in prima staat. De uitslag van hun on
derzoek zal 17 januari 1986, wanneer de 
vereniging een onderhoud met de wethou
der van culturele zaken, dhr J.van As- 
seldonk zal hebben, op tafel liggen. Bij 
dat gesprek zal ook een afvaardiging 
van het comité van aanbeveling aanwezig 
zijn. Naast de geplande bespreking tus
sen vereniging en wethouder wordt op 
dit ogenblik door Openbare Werken in 
breder verband gestudeerd op een 'werk
groep', die moet gaan kijken of de H. 
Hartkerk is te herbestemmen, en zo ja, 
op welke wijze. De 'werkgroep' is offi
cieel aangekondigd in dagblad De Stem 
d.d. 13 december 1985. In dit overleg 
zullen zoveel mogelijk belanghebbenden

worden betrokken. In praktijk betekent 
dit dat de vereniging tot behoud zal 

worden uitgenodigd, een afvaardiging 
van culturele zaken van Breda, mensen 
van Openbare Werken, en dit alle aan
gevuld met anderszins deskundigen of 
bij de kerk betrokken personen. Dit over
leg is inmiddels gestart. Architect E. 
Hoogenberk uit Voorstonden, bekend van 
onder meer het inbouwplan voor de St.- 
Eusebius te Arnhem, is gevraagd een hei— 
bestemmingsplan voor de kerk te maken, 
en de haalbaarheid daarvan aan te tonen 
(woningen, zalen, dagkapel etc.). Het 
bisdom is bereid daarmee akkoord te 
gaan. De uiterlijke datum van 1 april 
1986, die voor een eventuele oplossing 
is gesteld, vind ik op zijn minst 'erg 
vlug' te noemen. Of moet ik het zo zien 
dat 'eventuele kopers' van het kerkge-
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bouw nu al staan te trappelen van onge
duld om op deze prachtige locatie in 
Breda-Zuid de slag van hun leven te 
slaan? Is vóór 1 april geen herbestem
ming voor de kerk gevonden, dan moet 0- 
penbare Werken zich ten opzichte van po
tentiële kopers 'sloopvriendelijk' op
stellen. Dit wil zeggen dat in praktijk 
Openbare Werken na 1 april een sloopver
gunning aan de indiener(s) van een 
nieuw bouwplan moet verstrekken. Beide, 
sloop- en nieuwbouwplan, zijn in Breda 
zoals in de meeste gemeenten in Neder
land, onverbrekelijk met elkaar verbon
den. In Breda zijn de gemoederen volop 
in rep en roer, want nu al doen de ge
ruchten de ronde dat er twee kopers 
voor de kerk zouden zijn. Het wordt dus 
vóór 1 april alles of niets!

De bezetting
Om te voorkomen dat het bisdom na 1 ja
nuari j.1. alle inventarisstukken uit 
de H.Hartkerk zou halen (de inventaris 
werd beloofd aan diverse andere paro
chies in en buiten Breda), is de kerk 
zondag 29 december j.1. door enkele le
den van de vereniging tot behoud en pa
rochianen bezet. Doel van de bezetting 
was tevens te wachten op antwoord op 
het beroepschrift dat de vereniging in 
juni 1985 bij de Congregatio pro Cleri
cis te Rome tegen kerksluiting heeft 
aangetekend. Inmiddels is de vereniging 
in beroep gegaan bij het hoogste beroeps
college van het Vaticaan, de Supremum 
Signaturae Apostilicae Tribunal (de A- 
postolische Signatuur), onder voorzit
terschap van kardinaal Sabbatani. De

schorsende werking die van een beroep 

op Rome uit kan gaan, zou er voor zor
gen dat in afwachting van een meer de
finitieve uitspraak, het bisdom geen 
spullen uit de kerk zou mogen verwijde
ren. Het kerkbestuur spande tegen de be
zetters een kort geding aan, dat 3 janu
ari te Breda diende. Hierin eisten de 
bezetters dat het kerkbestuur de bezet
ting zal gedogen en de inventaris onge
moeid zal laten. Het kerkbestuur eiste 
dat men zal vertrekken, en dat het zono
dig met behulp van de politie mag ont
ruimen. Op 9 januari besloot de presi
dent van de rechtbank, mr B.Pronk, dat 
de bezetters van de H.Hartkerk het ge
bouw vrijdag 10 januari moesten verlaten. 
Dat gebeurde niet. Allereerst bleven de 
bezetters bij hun eerdere verklaring, 
dat het om een kerkrechtelijke zaak gaat 
en niet om een civiele; ten tweede zou 
men slechts gaan, indien het bisdom toe

zegde de inventaris ongemoeid te laten. 
Dat deed het niet. Omdat nog geen be
richt van dé Apostolische Signatuur was 
ontvangen, bleven de bezetters in de 
kerk. Donderdag 16 januari is dan ook 
voor de eerste keer in de Nederlandse 
geschiedenis een bezet kerkgebouw door 
de politie ontruimd. Dit gebeurde tij— 
dend een H.Mis, waarbij ca 40 personen 
aanwezig waren. Daarna is het bisdom in 
de late avonduren overgegaan tot het 
wegnemen van de kruiswegstaties, de ban
ken en het orgel, welke respectievelijk 
naar St.Jansteen, kerken in het bisdom 
en de St.-Laurentius in het Ginniken o- 
vergebracht zijn.
De in- en intrieste gang van zaken rond

de H.Hartkerk is er voor de zoveelste 
maal bewijs van, dat zowel 'monumenten

zorg' als overlegmogelijkheden om cul
tuurgoed te beschermen en te behouden, 
wettelijk niet of zeer slecht geregeld 
zijn. Het hangt puur van de willekeur 
van de eigenaar van het betreffende ob
ject af of behoud ervan in de toekomst

ÊfTt

* gewaarborgd is.

Slotbeschouwing
Merkwaardig intussen blijft het gegeven 
dat men bij de herverdeling van de paro
chies in Breda-Zuid niet gekozen heeft 
voor opheffing van de Sacramentsparo- 
chie. Met de Fatimakerk op geringe af
stand aan de zuidoostzijde, de St.-Lau- 
rentiuskerk in het Ginniken in het zui
den en de H.Hartkerk aan de westzijde, 
zou een evenwichtige verdeling van het 
aantal parochianen in Breda-Zuid te be
reiken moeten zijn. Waarom is het niet 
mogelijk van de zijde van het bisdom de

De O.L. Vrouwe-Hemelvaart 
te Vianen

Een vroege hallekerk van Alfred Tepe 
w

Het College van B&W te Vianen deed het 
CG het volgende schrijven toekomen:
"Met het kerkbestuur van de parochie Ma- 
ria-ten-Hemelopneming te Vianen is op 
zijn verzoek overleg gaande over de moge
lijkheid van het plegen van achterstal
lig onderhoud aan het kerkgebouw van 
voornoemde parochie. De kosten van een 
dergelijk onderhoud zijn voorshands ge

argumenten te vernemen, die tot keuze 
van de H.Hartkerk hebben geleid in 
plaats van de Sacramentsparochie!
Wordt het straks afbraak, herbestemming 
of moet men de situatie in Breda-Zuid 
op last van Rome gaan herzien en de H. 
Hartkerk in ere herstellen? Het is een 

schande dat zo gesjoemeld kan worden 
met de belangen van de betrokken gelo
vigen - de uiteindelijke 'stichters' van 
de kerk - en met ons cultureel erfgoed. 
Wat tenslotte de gang van zaken ook mo
ge zijn, je moet het maar meemaken dat 
tijdens de godsdienstuitoefening de po
litie als 'mis'dienaar van het bisdom 
je uit de kerk verwijdert. "De politie 
is je beste vriend.", hebben ze kenne
lijk bij het bisdom gedacht. Of dit nu 
staat voor de invulling van de doelstel
lingen van de 'una sancta catholica et 
apostolica ecclesia' ...?

Erik Maria Dolné

raamd op ca 1 miljoen. In dit overleg 

is onder andere gesproken over de even
tuele steun van de zijde van Monumenten
zorg voor het benodigde onderhoud.
Het kerkgebouw is geen beschermd monu
ment alhoewel het wel behoort tot de 
jongere bouwkunst waarvan de voorberei
dingen tot inventarisatie gaande zijn. 
Het gebouw is wel aangegeven als zijnde 
een beeldbepalend pand in de aanwijzing 
tot beschermd stadsgezicht van de bin
nenstad van Vianen.
Steun van Monumentenzorg behoeft echter 

eerst verwacht te worden als er sprake
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De 0.L.Vrouwe—Hemel vaart te Vianen, (1877—1879), een vroege hallekerk van 
Alfred Tepe. Foto's: auteur.

is van een beschermd monument. In vei— 
band hiermede wordt overwogen te verzoe
ken het kerkgebouw te plaatsen op de mo
numentenlijst. '
Alvorens hiertoe over te gaan zouden wij 
gaarne van U een waarde-oordeel verne
men over het onderhavige gebouw."

Nu het CG sedert enige tijd over een Te- 
pekenner beschikt, drs A.J.Looyenga, 
heeft de secretaris hem verzocht of hij 
zich wilde buigen over het gevraagde 
'waarde-oordeel1. Dhr Looyenga heeft in 
overleg met de ambtenaar, belast met de 
monumentenzaken van Vianen, het hierna 
volgende "Rapport over de RK Kerk van 
O.L.Vrouwe Hemelvaart Vianen" samenge
steld. Dit uitermate informatieve en 
compacte stuk bestaat uit een histori
sche schets, een stijl kritische analyse, 
de plaatsbepaling in Tepe's werk en een 
stedebouwkundige waardering. De gemeen
te Vianen heeft dit rapport medio decem
ber ontvangen, om er haar voordeel mee 
te doen. Met dhr Looyenga is het CG van 
mening dat de kwaliteiten van deze ar

chitectuur plaatsing op de rijkslijst al
leszins rechtvaardigen.

Historische achtergronden
De kerk werd gebouwd van 1877 tot 1879, 
ter vervanging van een gebouw uit 1807. 
De consecratie vond plaats op 1 juli 
1879. De kerk werd ontworpen door Alfred 
Tepe (1820-1940) die tesamen met P.J.H. 

Cuypers tot de bekendste neogotische ar
chitecten in Nederland wordt gerekend.
Hij had zijn opleiding gehad in Berlijn en 
Keulen en was sinds ongeveer 1869 werk
zaam in het toenmalige aartsbisdom U- 
trecht, dat de provincies Groningen, 
Friesland, Drente, Overijssel, Gelderland 
(behalve het gebied ten zuiden van de 
Waal) en Utrecht omvatte, alsmede het 
Gooi en het gebied rond Vianen. Belang
rijke werken van hem in de nabijheid van 
Vianen zjjn de RK kerken van Everdingen, 
Houten, Jutphaas, Schalkwijk, Utrecht, de 
St.-Martinus en de St.-Willibrordus, en 
IJsselstein.
Tepe had nauwe banden met het in 1869 
opgerichte St.-Bernulphusgilde, een ge

nootschap dat tot doel had de beginselen 
der neogotiek onder de geestelijkheid te 
verbreiden. Vandaar dat aanvankelijk uit
sluitend geestelijken lid konden worden. 
Later konden ook anderen toetreden. De 
gildedeken, G.W.van Heukelum (1834-1910) 
pastoor te Jutphaas, heeft op de kerk
bouw in het Utrechtse aartsbisdom grote 
invloed gehad. Uitgangspunt voor de 
kerkbouw moest volgens,hem zjjn de ty
pisch Nederlandse baksteenbouw van de 
14de en de 15de eeuw. Hij heeft ook bij de 
bouw van de kerk in Vianen geadviseerd. 
Dit had mede te maken met het feit dat 
de bouwpastoor, E.Geerdink, een studie
genoot en een goede vriend van hem was. 
Geerdink heeft zelf ook invloed gehad op 
de vorm die de kerk moest krijgen. Terwijl 
de architect een kruiskerk had ontworpen 
gaf Geerdink de voorkeur aan een halle
kerk ongeveer in de geest van de Grote 
Kerk in de Zwolle. Tot de kring van het 
St.-Bernulphusgilde behoorde ook de 
beeldhouwer, Friedrich Wilhelm Mengel
berg (1837-1919). In zeer veel gevallen 
werd een door Tepe ontworpen kerk door 
Mengelberg ingericht, zo ook in Vianen.

Beschrijving
De kerk die georiënteerd is, is een ge
heel uit baksteen opgetrokken, fors ge
tailleerde, driebeukige hallekerk zonder 
toren en zonder dwarsschip. Afgezien van 
de driebeukige hallevorm zijn er geen spe
cifieke overeenkomsten met de als inspi
ratiebron geldende Zwolse kerk. De kerk 
omvat een schip van vier traveeën en een 
koor dat sluit met vijf zijden van een 

achthoek. De noorderzijbeuk vertoont even

eens een dergelijke sluiting. Bij de zui- 
derzijbeuk ontbreekt deze omdat daar aan 
de oostzijde een aanbouw is aangebracht 
met sacristie en galerij voor zangkoor en 
orgel.

Het meest karakteristieke onderdeel van 
het exterieur is de westfacade met haar 
drie forse topgevels. Een dergelijke op
zet kan zijn geinspireerd door de weste
lijke kapellen van de Jacobikerk te U- 
trecht. Ook kan echter gedacht zijn aan 
de torenloze kerken, zoals die in de mid
deleeuwen door de verschillende bedelor
den (Dominicanen, Franciscanen) werden 
gebouwd. Verder valt bij het gehele ge
bouw op de forse maat van de van ezels

ruggen voorziene steunberen. Het traceer- 
werk van de ramen vertoont de voor Tepe 
karakteristieke vormen. De traptoren bij 
de zangersuitbouw aan de zuidoostzijde 
vormt een aardig accent aan de Achter
straat.
Het interieur dat geheel wordt gedekt 
door kruisribgewelven maakt een ruime 
indruk. De horizontale accenten overheer
sen. Dit wordt o.a. bewerkstelligd door
dat de middenschipstraveeen vrijwel vier
kant lijken te zijn, al zijn ze het niet 
(8.20 x 9.16 meter). Middenschip en zij
beuken worden gescheiden door eenvoudige 
vrij zware bundelpijlers van een type dat 
Tepe vaker gebruikt, zij het meestal in 
een iets slankere vorm. De plaatsing van 
de zangerstribune in de nabijheid van het 
priesterkoor is typisch voor het St.-Ber

nulphusgilde. Daar leefde reeds het idee 
dat de zangers zo dicht mogelijk bij het 
altaar hun plaats moesten hebben. Vele 
kerken van Tepe hebben of hadden een der-
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gelijke plaats voor het zangkoor. De hier 
gekozen oplossing, waarbij het orgelfront 
als het ware het kerkschip in blikt, is 
niet zeer gebruikelijk.
De kerk zal bij haar voltooiing waarschijn
lijk wit of grijs gepleisterd zijn geweest, 
zoals thans weer. Zij is naderhand gepoly
chromeerd. Of deze beschildering nog uit 
de tijd kort na de bouw stamt, of pas 
veel later werd aangebracht is onbekend. 
Zij werd in 1956 grijs overgepleisterd, 
maar hier en daar schemert de oude be
schildering er nog door heen. De oude 
toestand is wel van foto's bekend.
De inventaris is vrijwel geheel afkomstig 
van Mengelberg. Genoemd kunnen worden 
het hoogaltaar (1886), het Maria-altaar 
(1892), het Jozefaltaar (1884), het or
gelfront (1883, instrument 1808), de 
preekstoel waarvan het klankbord is ver
dwenen (1886), de kruisweg (1882), ont
worpen door Mengelberg, uitgevoerd door 
de schilder Marten Schenk, die ook de 
schilderingen op de altaren uitvoerde, 
het doopvont (1885), het triomfkruis 
(1895) en enige beelden. De communiebank 
is niet meer in de kerk aanwezig. Al de
ze stukken zijn goede vertegenwoordigers 
van het werk van Mengelberg en komen in 
de kerk goed tot hun recht, waar ze een 
duidelijk samenhangend ensemble vormen. 
De combinatie van het Jozefaltaar met 
het daarboven geplaatste orgelfront le
vert een monumentaal geheel op.
Omstreeks 1970 is de kerk aangepast aan 
de nieuwe liturgische eisen. Verschillen
de zeer ingrijpende plannen werden geluk
kig niet uitgevoerd. De gekozen oplos
sing is tamelijk bescheiden en doet aan

het interieur niet veel afbreuk. De ge
brandschilderde ramen dateren uit de 
twintiger of dertiger jaren van deze 
eeuw. Ofschoon geen grote kunstwerken 
doen ze het in de kerk niet slecht.

Betekenis in Tepes werk
Tepe wordt veelal gecontrasteerd met zijn 
tijdgenoot, P.J.H.Cuypers en dan veelal 
als diens mindere afgeschilderd. Zonder 
enige twijfel is Cuypers inventiever en 
meer een man van het grote gebaar. Ook 
stond hij meer open voor moderne bouwtech
nieken dan Tepe. De kwaliteiten van Te
pes werk komen pas bij zorgvuldige be
schouwing naar voren: een goed gevoel 
van verhoudingen, kleine subtiele trek
jes en met name zijn vermogen om zijn ge
bouwen in een bestaande stedebouwkundige 
context te integreren. In dat opzicht is 
hij vermoedelijk de meerdere van Cuypers. 
Het kerkelijk werk van Tepe omvat onge
veer 80 kerken. In dit oeuvre is de kerk 
van Vianen een betrekkelijk vroeg werk.
Zij is in meerdere opzichten van beteke
nis. Zij is Tepes eerste grote torenloze 
en transeptloze hallekerk. Tepe is in de 
tijd dat hij de kerk van Vianen ontwerpt 
nogal met hallekerken in de weer, nadat 
hij in het begin van zijn loopbaan een ze
kere voorkeur voor de basilikale of pseu- 
dobasilikale vorm aan de dag had gelegd. 
In de jaren na 1880 overheerst de basi
liek, na 1890 weer de hallekerk. De kerk 
te Vianen behoort tot de eerste halle- 
kerken in Tepes oeuvre en is daarvan ze
ker de monumentaalste. Alszodanig vormt 
zij een schakel in diens werk die bezwaar
lijk kan worden gemist. Tepe bouwde ook

later nog.'verscheidene torenloze halle
kerken. Te noemen zijn de gesloopte 0.L. 
-Vrouwekerk aan de Biltstraat in U- 
trecht en de daaraan verwante kerken in 
Arnhem (St.-Jan) en Losser. Zij zijn ech
ter geheel anders, met name in de behan
deling van de voorgevel. De façade van 
Vianen is in Tepes werk uitzonderlijk.
Het interieur is weliswaar niet meer 
volkomen gaaf bewaard gebleven, maar de 
voornaamste componenten van de oorspron
kelijke inrichting zijn alle nog aanwezig. 
Deze op zich reeds waardevolle inventa
ris krijgt een extra dimensie door de 
aanwezigheid van een reeds als monument 
erkend orgel, dat ook acoustisch in de
ze kerk goed tot zijn recht )<omt.

Betekenis voor het stadsbeeld
De kerk komt in het stadsbeeld vooral 
naar voren in het silhouet vanuit het 
westen, dat nog vrij gaaf bewaard is.
Daar is zij een onmisbaar accent geworden 
wat reeds door de aanwijzing als beeldbe
palend gebouw is erkend. Naast de oudere 
beeldbepalende gebouwen, zoals de Grote 
Kerk, het stadhuis en de Lekpoort neemt 
zij een eigen plaats in. Tepes bijzondere 
talent om zijn gebouwen in een bestaande 
omgeving te integreren komt hier zeer

duidelijk tot uiting. De kerk heeft op 
die plaats een zekere vanzelfsprekend
heid, zij hoort op die plek thuis. Een on
ingewijde beschouwer zou kunnen menen dat 
in Vianen naast de hoofdkerk van oudsher 
ook een bedelordekerk heeft gestaan. In 
hoeverre de architect een dergelijk ef
fect bewust heeft nagestreefd is niet 
uit te maken, maar ondenkbaar is het 
niet. De manier waarop Tepe zijn kerk 
hier in het bestaande stadsbeeld plaatst, 
geeft het gebouw ook in stedebouwkundig 
opzicht een meer dan locale betekenis.
In de litteratuur en bij de monumentenzoi— 
gers heeft de kerk tot dusverre weinig 
aandacht gekregen. Dat dit meer op een 
samenloop van omstandigheden berust, dan 
op de kwaliteiten van het gebouw, zal na 
het bovenstaande hopelijk duidelijk zijn.

A. J.Looyenga

De samensteller van dit rapport is histo
ricus en architectuurhistoricus. Hij 
werkt op dit ogenblik aan een proef
schrift over de Utrechtse school in de 
neogotiek, d.w.z. het St.-Bernulphusgil- 
de en de daarmee verbonden kunstenaars, 
met name Tepe en Mengelberg.
Adres: Woestduinstraat 109 ii, 1059 SP 
Amsterdam (020-172760).
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De rafelrand van de
monumentenzorg,
nieuws en initiatieven

HET COLUMBARIUM

Naar aanleiding van de studiedag "Be
heer en behoud van 19de—eeuwse kerken", 
reageerde dhr Verduin uit Amsterdam met 
de volgende suggestie: waarom kan bij de 
herbestemming van kerkgebouwen niet ge
dacht worden aan een columbarium. Een 
columbarium is een ruimte, waar men de 
urn met de as van de dierbare overlede
ne kan bewaren. Steeds meer katholieken 
laten zich, ondanks een formeel verbod, 
cremeren. Gaandeweg groeit dan ook bij 
de nabestaanden de behoefte de urn op 
een gewijde plaats onder te kunnen bren
gen, waar tevens de mogelijkheid bestaat 
om enige vorm van eredienst - bijvoor
beeld missen ter nagedachtenis van de 
overledene - te plegen.
Een buiten gebruik gestelde kerk zou 
zich bij uitstek lenen voor herbestem
ming in de vorm van columbarium. De 
ruimte voor eredienst is reeds aanwezig, 
terwijl het inbouwen van nissen voor de 
urnen beslist geen ingreep is van al te 
omvangrijke (financiële) aard. Belangrijk 
is bovendien dat hergebruik op deze wij
ze alle mogelijkheden biedt voor een 
sluitende exploitatie; cruciaal pro
bleem bij het beheer van kerken.
Een aanzienlijk obstakel zal, net zoals 
met het wonen in een kerk, ongetwijfeld 
wederom de houding van de kerkelijke o- 
verheid zijn. De weinig soepele houding

bij het inbouwplan voor de St.-Eusebius 
te Arnhem geeft aan, dat men er beter 
aan doet geen officieel standpunt van 
de bisdommen uit te lokken.

Het CG heeft zich voorgenomen om te on
derzoeken of deze eigentijdse invulling 
van de aloude begrafenisfunctie van ker
ken in praktijk kans van slagen heeft.
Ook voor het overige wordt eenieder de
ze suggestie van harte aanbevolen.

DE GROTE KERK VAN HOORN

In Hoorn zijn onlangs de 32 woningen in 
de kap van de Grote Kerk en de aangren
zende consistorie gereed gekomen. Dit 
spectaculaire plan werd eerder toege
licht in de kerkennummers van het blad 
Heemschut in 1985 (speech van minister 
Brinkman bij de start van de restauratie) 
en in 1984 ("Een tendens tot sloop"). 
November j.1. heeft een kleine delega
tie van het CG het ver gevorderde resul

taat mogen bewonderen. De kerk zelf is 
door een betonnen vloer - met vide - in 
twee lagen verdeeld, waarvan de boven
ste qua aanzien en ruimtewerking zo 
gaaf gebleven is, dat zij desgewenst 
voor protestantse eredienst gebruikt 
had kunnen worden. De maatschap Corlé 
evenwel - eigenaar van de kerk en op
drachtgever van de herbestemming - gaat 
de begane vloer benutten als warenhuis 
en de eerste verdieping als meubeltoon- 
zaal. De loze ruimte boven de gewelven

gane grond; 2) verdieping op galerijhoog- 
te; 3) nieuwe betonvloer; 4) consisto
rie met 15 woningen; 5) dakstoel met 17 
woningen in twee lagen. Herkomst: stich
ting behoud Grote Kerk Hoorn.

bevat inmiddels 17 woningen, die via de 
consistorie (met 15 woningen) bereik
baar zijn. Qua huurprijs liggen deze ap
partementen tussen de ƒ 500,- en ƒ 700,- 
per maand. Door de zeer ruime vensters 
te laten samenvallen met de daklijn is 
de aantasting aan buitenzijde minimaal 
gehouden. Vanuit de appartementen heeft 
men een weergaloos zicht op het oude 
Hoorn met de dominerende koepel van de 
19de-eeuwse St.-Cyriacus (van A.C.Bleys) 
en het IJsselmeer. Geen wonder dat ook 
de burgemeester van Hoorn besloten 
heeft om te gaan wonen 'op' de Grote 
Kerk. Het in neorenaissancistische stijl

opgetrokken gebouw van architect A.Muys 

ken (men denke aan kasteel Wassenaar) 
is met nog ruim één jaar te gaan 'voor
lopig' op de rijksmonumentenlijst ge
plaatst. Na het verstrijken van deze ter 
mijn wordt de plaatsing definitief. De 
kerk werd gerestaureerd en verbouwd met 
onder meer gelden van WVC en Sociale Za 
ken. Inlichtingen: dhr A.Boezaard, ge
meentelijk bureau monumentenzorg Hoorn: 
02290-31234.

DE KERK VAN O.L,VROUWE TE PEY (LIMBURG)

De inmiddels 125 jaar oude kerk van Pey 
vormt een vroeg werk van P.J.H.Cuypers 
(1856-1861). Aanvankelijk gepland zonder 
markante toren en met 'schijn'-geweiven 
uit riet, stro en gips, wisten zowel de 
Peyenaren als de bouwmeester te bewerk
stelligen dat er toch een toren en ech
te, uit steen gemetselde gewelven tot 
stand kwamen. De toren heeft helaas het 
einde van de Tweede W.O. niet gehaald. 
Zeer tegen de zin van de Peyenaren, uit 
geldgebrek, werd in 1947 de toren afge
dekt met een eenvoudig, pyramidevormig 
'hoedje'. Wel restaureerde men de toren 
zodanig, dat herbouw van de oorspronke
lijke, ranke spits tot de mogelijkheden 
bleef behoren. Nu, bijna 40 jaar later, 
is het zover: de draad van de bouwge
schiedenis wordt opgepakt kort na de 
oorlog. De wachttijd van 40 jaar over
brugd door een doortastend kerkbestuur 
en een slagvaardig 'spitscomité' met
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deelnemers uit alle mogelijke verenigin
gen en clubs binnen Pey. Na een oriënta
tie, onder meer via een bezoek aan de 
tentoonstelling over Cuypers'Amsterdam
se oeuvre in het ND8, is aan de hand 
van naslagwerken en oude afbeeldingen 
gezocht naar een toren, die het meeste 
leek op de spits van Pey. Het tekent 
Cuypers'werkwijze dat een evenbeeld of 
een wat vrijere kopie niet gevonden werd. 
De enige toren, die qua pinakels en dak
kapellen enige overeenkomsten vertoonde, 
was de inmiddels gesloopte toren van de 
St.-Dominicus te Alkmaar. Voor archi
tect Ton Coonen betekende dit dat hij 
zijn inspiratie moest zoeken bij oude fo
to's, nog bestaande gegevens inzake de 
maten en, met name voor de dakkapellen 
bij ... het woordenboek van Viollet-le- 
Duc. Het meest nabije voorbeeld is daar
in te vinden, in deel 6 onder "lucarne". 
In afwijking van de oude spits wordt de 
nieuwe niet geconstrueerd uit hout, 
maar uit staal; een geschenk van staal
constructie bedrijf Theelen uit het na
bijgelegen Echt. De vergunningaanvraag 
ligt inmiddels bij het ministerie van 
WVC en dient medio mei behandeld te zijn. 
Inlichtingen: pastor H.L.C.Beeren, 
Houtstraat 26, 6102 BJ Pey (Echt), 
04754-1428.

DE URSULAKAPEL TE ROERMOND

15 September j.1. werden door de stich
ting Ursulakapel de deuren opengesteld 
van haar pas gerestaureerde gebouw. De

redding van deze kleinschalige coproduc
tie van vader en zoon Cuypers kreeg 
daarmee haar beslag. Hoewel de binnen
kant nu voor gebruik gereed is - voor
naamste huurder is de basisgroep Jonge 
Kerk te Roermond - dient aan buitenzijde 
nog de nodige afwerking van kapel en di
recte omgeving plaats te hebben. Proble
matisch is daarbij dat voor enkele res
tanten, steenpuisten, van het helaas ge
sloopte Ursulinenklooster, die in de ka
pel zitten verwerkt, nog een oplossing 
bedacht moet worden. Mede daarvoor 
richtte de stichting in 1984 (!) een 
subsidieverzoek tot de gemeente. Maar 
het is zo langzamerhand wel bekend: de 
overheid van één van de belangrijkste 
kunstnijverheidscentra uit de vorige en 
de eerste helft van deze eeuw geeft nau
welijks om haar culturele erfgoed. Wat 
in Roermond van de grond komt, gebeurt 
door particulier initiatief, op een en
kele keer na ijverig gefrustreerd door 
de gemeente. De ernstige verminking van 
Cuypers'zeer opmerkelijke Teekenschool - 
als het ware een "Rijksmuseum" in het 
klein - in de nabije toekomst, de moeiza
me lotgevallen van Cuypers'voormalige 
woon- en werkcomplex, nu gemeentemuseum, 

en ook de geringe medewerking aan het 
behoud van de Ursulakapel getuigen daar
van. Het toch relatief geringe bedrag 
van 50 duizend gulden werd geweigerd on
der het mom dat kerkgenootschappen 
reeds voldoende gesubsidieerd worden 
door de gemeente. Terecht repliceerde 
de stichting Ursulakapel dat zij géén 
kerkgenootschap is. Ter ondersteuning 
van de aanvraag liet het CG de gemeente

afgelopen jaar weten dat men in Cuypers 
Jaar 1985 wel meer kon doen dan alleen 
symphatie betuigen, wanneer door parti
culier initiatief een aantrekkelijk stuk
je stadsbeeld voor de toekomst behouden 
blijft. Ook het afdoen onder de eeuwige 
kreet van 'precedentwerking' zal niet 
van bijster veel visie getuigen. Wanneer 
Roermond op deze wijze eigenaren stimu
leert in een doortastend monumenten
dan wel onderhoudsbeleid, dan is er zo
wel financieel, stedebouwkundig als cul
tureel meer gewonnen dan verloren. Ove
rigens zal het met de nieuwe rÿkssubsi- 
dieregeling toch die kant op moeten.
Ten aanzien van de stichting Ursülaka- 
pel heeft de gemeente tót op heden geen 
krimp gegeven. Ook het CG heeft op zijn 
pleidooi nooit meer wat mogen vernemen. 
Inlichtingen: secretariaat: Beethoven
straat 661, 6041 PT Roermond; ten name 
van mw M.Peters.

DE ST.-MARTINUSKERK TE UTRECHT

De St.-Martinuskerk van Alfred Tepe uit 
1900-1901 kreeg enige jaren terug lande
lijke bekendheid als de Jodocuskerk van 
Juinen in het programma van Kees van 
Kooten en Wim de Bie, die een zeer amu
sante satire maakten op de herbestem
ming van kerkgebouwen. In de Jodocus
kerk van Juinen zou een motercrosbaan 
aangelegd worden. In zoverre was het 
programma profetisch dat architect De 
Maar - sedert de sluiting van de kerk 
in 1977 eigenaar - onlangs een inbouw-

plan voor 30 woningen heeft ontwikkeld. 
De Stichting Studentenhuisvesting, die 

in de aangrenzende Martinusschool doen
de is 31 wooneenheden te realiseren, 
heeft ook voor de kerk belangstelling. 
De Maars plan voorziet in een inbouw 
middels vijf lagen in de kerk en, gezien 
de krappe ruimte op en om de Oude 
Gracht, in een parkeerkelder. Omdat de 
architect de daklijn niet wil verstoren 
met dakkapellen, blijft de kap ongemoeid 
Met het oog op de status van de kerk 
als rijksmonument, hoopt De Maar het her
stel van het casco via subsidies te kun

nen financieren. Het CG zal contact op
nemen met architect Dolf de Maar, en 

zien op welke wijze (morele) steun gege
ven kan worden.
Gegevens: Utrechts Nieuwsblad/NZC d.d.
13 november 1985.

DE TOREN VAN ST.-JOHANNES-DE-DOPER TE
VLAARDINGEN

De kerk van St.-Johannes-de-Doper te 
Vlaardingen trof in 1956 het droeve lot 
om als gevolg van de aantasting van de 
funderingen door het veranderde watei— 
peil na de overstromingen van 1953, ge

sloopt te worden. Het fundament van de 
toren bleek dermate stevig, dat hier in- 
droging geen vat op had gekregen. Als 
karakteristiek element in het stads
beeld - Vlaardingen beschikt slechts o- 
ver twee torens! - besloot de gemeente
raad de toren over te nemen voor de sym
bolische ƒ 1,-. De toren werd in 1972
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De toren van St.-Johannes-de-Doper te 
Vlaardingen van P.J.H.Cuypers (1869). 
Foto: M.A.Struijs.

'opgeknapt' voor 40 duizend gulden. Nu 
evenwel wegens vallend gesteente een 
echte restauratie van de toren noodzake
lijk wordt, overweegt de gemeente de 
zelf verkozen verantwoordelijkheid in te 
vullen met ... sloop. De Historische 
Vereniging Vlaardingen verzocht het CG 
om de gemeente te wijzen op de betekenis 
van de toren als werk van P.J.H.Cuypers 
en de mogelijke voordelen van plaatsing 
op de monumentenlijst. Aan de hand van 
een kunsthistorische analyse van het CG 
heeft de Vereniging een verzoek tot 
plaatsing van de toren en het parochie
huis op de rijksmonumentenlijst bij WVC in
gediend. Wat betreft de historische ach

tergrond van (verdwenen) kerk, toren en 
parochiehuis, publiceerde de vereniging 
in haar periodiek, "Tjjd-Schrift", een 
informatief artikel van A.J.Kremers, 
R.O.N., Geschiedenis van de Rooms Katho 
lieke Parochie 1, waarin ook stedebouw- 
kundige aspecten en het voormalige inte 
rieur aan bod komen (nr 32, januari 
1985, 20-49). Inlichtingen: secreta
riaat Historische Vereniging Vlaardin
gen, Lepelaarsingel 374, 3136 PK Vlaar
dingen; t.a.v. H.Leerdam.

DE KERK VAN DE H.MAAGD TE BERGEN OP
ZOOM

Aan de markt te Bergen op Zoom staat de 
neoclassicistische kerk van de H.Maagd, 
een 'waterstaatskerk' van architect J. 
Franssen uit Antwerpen, gebouwd in 1827 
Hoewel één van de oudste kerken in deze 
stijl en hoofdkerk van Bergen op Zoom se
dert 1829, dreigt dit beschermde monu
ment de dupe te worden van ordinaire 
koehandel. De onvoltooid gebleven, maar 
middeleeuwse St.-Gertrudiskerk aan de 
andere kant van de markt zal na afloop 
van de 'herbouw in oude glorie' ter be

schikking komen van de parochie, die nu 
nog huist in de 'waterstaatskerk'. Leeg
stand en - na overname door de gemeente 
voor het symbolische bedrag van ƒ1,-!
- vermoedelijk sloop lijken onvermijdelijk. 
Hoewel de vereniging Binnenstad in een 
goed onderbouwde nota heeft aangetoond 
dat herbestemming in de sociaal-culture- 
le sfeer, met behoud van de zaalfunctie, 
heel wel mogelijk is, stuurt de gemeente 
af op sloop terwille van parkeerruimte!

Daarbij wordt met steun van WVC en de 

provincie een schandalige koehandel ge- 
• pleegd. Geheel tegen het gelijkheidsbe
ginsel van de monumentenwet in heeft de 
minister in nauwelijks bedekte termen te 
kennen gegeven akkoord te gaan met het 
inruilen van de 'waterstaatskerk' tegen 
de St.-Gertrudis! Het herstelplan van 
het middenschip van de laatste wordt - 
onder het mogelijke (!) vooruitzicht van 
een extra rijksbijdrage - goedgekeurd, in
dien zowel gemeente als provincie de 
19de-eeuwse kerk prijsgeven. In zyn mis

sive d.d. 20 november 1985 stelt de mi
nister: "dat voor de eventuele restaura
tie van de RK Kerk van O.L.Vr.Hemel
vaart geen middelen ter beschikking wor
den gesteld dan wel dat eventueel dit 
kerkgebouw aan de bescherming van de mo
numentenwet wordt onttrokken;".
Niet alleen staat deze voorwaarde haaks 
op het beleid, dat met de nieuwe Rijks— 
subsidieregeling Restauratie Monumenten 
(RRM) wordt voorgestaan. De gedachte 
die hier achter steekt is toch immers, 
dat via de vijfjarenplannen van de ge
meenten het beschikbare monumentengeld 
gelijkwaardiger gespreid zal worden over 
alle monumenten, en niet in een keer op- 
gesoupperd terwille van één prestigeob
ject. Met de voorkeursbehandeling in 
Bergen op Zoom ontkracht de minister 
zijn eigen nieuwe beleid, dat ook in de 
gewijzigde monumentenwet vorm zal krijgen. 
Wellicht nog ernstiger daarbij is, dat 
met een dergelijk gebaar de uitholling 
van de status van wettelijk beschermd mo
nument weer een stap verder is. Of om 
het met een variant op George Orwell te

zeggen: "Alle monumenten zijn gelijk, 
maar sommige monumenten zijn méér gelijk 
dan andere!"

Het CG heeft en zal de overheid weer la 
ten weten weinig waardering te hebben 
voor dit 'beleid'. Het is al triest ge
noeg dat de goed geoutilleerde 'water
staatskerk' met haar gave 19de-eeuwse 
meubilair en wandschilderingen en glas 
-in-lood-ramen uit het begin van deze 
eeuw van Joan Col lette, moet wijken 
voor een gebouw, dat door de aanpassin
gen in de loop der tijd niet meer ge
schikt is voor liturgisch gebruik. Het 
zou veel meer voor de hand hebben gele
gen om tijdens de huidige restauratie de 
St.-Gertrudis, naar voorbeeld van de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam, een multifunc
tionele structuur aan te meten: van con
certzaal tot congresruimte en expositie
hal. Middeleeuwse kerken zijn juridisch 
gezien niet 'méér monument' dan hun 19- 
de en vroeg-20ste-eeuwse soortgenoten. 
Wat betreft de kerk van de H.Maagd - 

waarvoor ongetwijfeld een geschikte vorm 
van herbestemming te vinden zal zijn - 

zal het CG tot de hoogste instantie 

staande houden, dat anciënniteit niet 
prevaleert boven historische dan wel es
thetische kwaliteit.
De nota van de vereniging Binnenstad is 
verkrijgbaar bij net secretariaat: Zuid- 
molenstraat 7, 4611 JM Bergen op Zoom, 
(01640-50597), t.n.v. N. van de Bossche.

DE MISSIEKAPEL TE HEYTHLIIZEN

Het lot van de neoclassicistische Mis-
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siekapel te Heythuizen, een zeldzaam ga
ve kopie van een klassiek tempeltje met 
Lodewijk XVI-decoratie, is al sedert 
1968 onzeker. Zoals in "Een tendens 
tot sloop" is uiteengezet, werd vermoe
delijk kort na de vaststelling van 'ge
meentelijke' rijksmonumentenlijst voor dit 
kleine monument door het kerkbestuur 
een sloopvergunning aangevraagd en vei— 
kregen. De daaropvolgende eigenaar - de 
gemeente voor de somma van één gulden - 
diende niettemin in 1984 bij WVC een ver
zoek tot afvoer van de monumentenlijst 
in. Het reeds lang bestaande plan tot 
sloop meende men te moeten legitimeren 
via een 'bewijs', dat de Missiekapel 

niet langer een'volwaardig monument is, 
en sloop derhalve geen oudheidkundig of 
cultureel verlies inhoudt. In "Een ten
dens tot sloop" (Heemschut 61 (1984), 
nr 7/8, 152-156) hebben we de juridi
sche aspecten in het kader van de monu
mentenwet toegelicht. De aanwezigheid 
van de sloopvergunning in combinatie 
met de onmiskenbare monumentwaardigheid 
van de kapel, bracht de minister van 
WVC ertoe het verzoek tot afvoer af te 
wijzen. De gemeente had echter meer pij
len op haar boog: juist op het moment 
dat door de provinciale commissie (PC) 
Limburg van Heemschut onderhandelingen 
waren gestart, die tot behoud en her
stel van de Missiekapel moesten leiden, 
diende de gemeente bij WVC ook nog een 
verzoek om een sloopvergunning in! Dit 
onheil was nog te keren geweest, ware 
het niet dat het duo WVC-Monumentenzorg 
opnieuw vergat de termijn van een half 
jaar in acht te nemen. In formele zin

Missie KxpeL HAlfcNIUS 'ÖO

De Missiekapel van Heythuizen in betere 
tijden: een zeldzaam voorbeeld van stren 
ge neoclassicistische architectuur in 
Nederland. Herkomst: Rabobank aldaar.

dreigde de geschiedenis van de St.-Ser- 
vaas zich te herhalen. Het CG was er de 
ze keer wel op tijd bij: uit informatie 
van een ambtenaar van Monumentenzorg 
viel de ware toedracht te achterhalen 
en kon het binnen de wettelijk vastge
stelde termijn in beroep gaan. Temeer 
was dit nodig, daar helaas Heemschut Am 
sterdam uit vrees de gesprekspositie 
van Heemschut Limburg te verzwakken, 
niet in beroep ging. De beide wethou
ders van Heythuizen lieten later weten, 
dat ze inderdaad "per ongeluk de bulldo 
zer tegen de kapel" hadden willen zet
ten. Het kroonberoep heeft dit voorals
nog onmogelijk gemaakt. Inmiddels is van 
uit Heemschut Limburg de stichting:

"Vrienden van de Missiekapel van Heyt
huizen" opgericht. Deze tracht het monu
ment in eigendom te verwerven, het te 
restaureren en een bestemming te geven. 
Ten aanzien van de kunsthistorische 
waardebepaling heeft het CG de Raad van 
State geschreven, dat de Missiekapel 
een voorbeeld vormt van de strengere 

neoclassicistische bouwtrant, die in Ne
derland en in het bijzonder in Limburg 
toch al niet overvloedig aanwezig is. 
Voor een nadere beoordeling vroeg het 
CG Thomas von der Dunk, die aan de Uni- 
versiteit van Amsterdam afstudeert 'op' 
neoclassicistische kerkelijke bouwkunst 
- beter bekend als 'Waterstaat' - naar 
zijn mening. Deze luidt:

"dat het niet overdreven is te stellen 
dat 't een uniek, en zeer laat (1851! 

Cuypers in aantocht!) voorbeeld van neo
classicisme is; zeker in haar oorspron
kelijke toestand, waarmee het mij, zeker 
als men afziet van de traditionele rond- 
boogvensters in de voorgevel, het zeld
zaam grote rondvenster in het tympaan, 
en de aan 'thermenvensters' herinneren
de halfronde ramen in de zijmuren, één 
van de sterkst op de Griekse en Romein
se tempelbouw geïnspireerde bouwwerken 
van Nederland lijkt; de enige concurren
ten in dit opzicht lijken mij de Nieuwe 
Kerk van Zierikzee en de Synagoge van 
Delft - want de enige twee voorbeelden 
van een rechthoekig bouwblok onder za
deldak, waarvan de gehele voorgevel in 
beslag genomen wordt door een porti co 
met vier zuilen (Zierikzee dorisch, dus 

ook compleet met triglyphen-en-metopen

-fries; in Delft ionisch) onder pedi- 
ment - en zónder klokketoren daarop. De 
andere classicistische kerken uit de 
eerste helft van de 19de eeuw hebben al 
veel minder gemeen met het tempel type."

De bovenstaande waardering wordt beves
tigd in het documentatierapport over de 
Missiekapel van de stafafdeling bouwkun
dig onderzoek en documentatie van Monu
mentenzorg d.d. 11 september 1985.
Uit dit alles kan tevens de historische 
meerwaarde van de Missiekapel afgeleid 
worden. Onbeantwoord en des te meer 
maatgevend voor het bijzondere karakter 
van het object, is de vraag hoe het mo
gelijk was dat juist in een kleine ge

meenschap, achteraf gelegen, een derge— 
lijke orthodoxe' inleving in een op en 

top on-Nederlands model als de klassie
ke tempel tot stand heeft kunnen komen. 
Hopelijk is ook de Raad van State van me
ning dat deze 'landelijke prestatie' 
niet uit het visuele verleden van Heyt
huizen weggevaagd mag worden.

EN WAT DIES MEER ZIJ ...

De activiteiten van het CG en zijn diver
se leden zijn over 1985 niet beperkt ge
bleven tot de bovenstaande voorbeelden. 
We kunnen in het kort nog de aandacht 
vestigen op de heugelijke uitreiking van 
de Parolibollen door het dagblad De Pa
rool aan het bestuur van de Stichting 
Vondel kerk rond de jaarwisseling. Op te
rechte en zeer welkome wijze werden de 
redders van de Vondel kerk wegens hun in-
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directe verdienste voor Amsterdam ruim 
in het zonnetje gezet. Over het hoe en 
waarom daarvan valt meer te vinden in 
de brochure over de Vondelkerk (zie 
boekaankondigingen).
Daarnaast is het CG bezig geweest met 
de St.-Eusebiuskerk te Arnhem - een ar
tikel daarover volgt in een later sta
dium - heeft het als een van de velen 
adhaesie betuigt voor het handhaven van 

het Nederlands Documentatiecentrum voor 
de Bouwkunst annex Nederlands Architec
tuurmuseum in Amsterdam (de gemeente 
heeft weliswaar te laat de beurs van 
Berlage ter beschikking gesteld); hoe 
dit afloopt? Terwijl Jeroen Houweling 
als CG-lid protesteerde tegen intrekken 
van de kroonberoepen van twee plaatselij
ke historische verenigingen tegen de 
voorgenomen sloop van het station van 
Hilversum, trad de secretaris in Lim
burg voor het eerst tegen de NS in het 
krijt in verband met de dreigende af

braak van het Waterstaatsstationnetje 
te Echt. In Druten verkeert de St.-Ewal- 
den van Cuypers in een moeilijke situa
tie: hoewel de kerk zelf vanwege de tij
dens de Tweede Wereldoorlog opgeblazen 
torenspits niet op de monumentenlijst is 
geplaatst - anders dan in Pey! - is men 
bij Monumentenzorg wel genegen om haar, 
gezien het wél op de lijst geplaatste or
gel, in het kader van de subsidierege
lingen te behandelen als een ’echt' mo
nument. Het CG heeft drs J.Dekkers van 
het kerkbestuur toegezegd om, zodra ge
wenst, te zorgen voor een kunsthistori
sche waardebepaling ter ondersteuning 
van een plaatsingsverzoek.

In Hoorn houden Jim Rijper en Arie Boe- 
zaard de vinger aan de pols inzake de 
ontwikkelingen rond Bleys'majestueuse 
St.-Cyriacuskerk. Positief enerzijds is 
de oprichting van een stichting Koepel
kerk om een onderhoudsfonds voor de 
kerk te creéren, negatief blijft de wei
gering van het kerkbestuur om in te 
stemmen met plaatsing op de monumenten
lijst.
Twee verzoeken heeft het CG tot op he
den schuldig moeten blijven: een bezoek 
aan Margry's Burgwal kerk in Delft om 
met pastoor Banning te praten over de 
'liturgische' wijzigingen van het interi
eur; een bezoek aan Cuypers1 laatste 
kerk, de O.L.Vrouwe in Venlo, waar een 
doortastend kerkbestuur de restauratie 
voor een groot deel realiseerde, on
danks het uitblijven van rijkssubsidies. 
Wies van Leeuwen stond de stichting be
houd St.-Jacobusgesticht te Eersel met 
kunsthistorische raad bjj, maar helaas 

te vergeefs ... de sloop ging door. On
dertussen houdt Erik Dolné de hachelijke 
kwestie van de Nijmeegse kerken bij, waar
van komend jaar vrijwel zeker de hechte 

en architectonisch interessante 19de en 
vroeg-20ste eeuwse exemplaren afgesto- 
ten dreigen te worden. Het duo Van Leeu
wen en Dolné onderzoekt ook de mogelijk
heden om de belangrijkste neogotische 
grafmonumenten van het RK Kerkhof al
daar beschermd te krijgen. Inmiddels is 
men in Maastricht doende om de kerkhof- 
kapel van ten onrechte wat onbekende ar
chitect Jan Kayser te herstellen; dit 
gebeurt door hetzelfde kerkbestuur en 
bureau, die elders in de stad trachten

ïoord-Oosten

j. s ö

Het Rijksarchiefgebouw van J.van Lok
horst; het depot in vogelvlucht. Uit: 
Rijksarchief gebouwen in Nederland, 
Haarlem 1900.

een waardevol neogotisch interieur op 
te doeken (St.-Servaas). In Maastricht 
is momenteel ook Cuypers'eerste stads
kerk, de St.-Martinus van Wyck, in res
tauratie. Het exterieur is grotendeels 
voltooid, voor het interieur is archi
tect Jan Dautzenberg bezig met een kleu
renschema, dat de nog bestaande poly
chromie op de geweifribben respecteert 
en tevens, na de witkalkmanie eind ja- 
ren '50, weer wat reliëf in de kerk 
brengt. Ook hier is het CG uitgenodigd 
om te komen kijken.
Te Amsterdam blijven Cuypers'Posthoorn 
en De Liefde bedreigd, om andere kerken 
niet eens te noemen. Guido Hoogewoud 
c.s. onderzoekt de mogelijkheid om een

(nieuwe) stichting Posthoorn op te rich 
ten met een aantal corifeeën naast werk 
bijen, om via een lobby het tij ten guns
te van de Posthoorn te keren. Architect 
Fridjof van de Berg probeert om een op
lossing te creëren voor De Liefde en 

het complete complex aan scholen er om
heen in de sociaal-culturele sfeer. Een 
nieuwbouwplan voor bejaardenwoningen op 
die plaats is in eerste instantie door 
de gemeente afgekeurd.

Bovenstaand overzicht geeft aan dat de 
nadruk van de bedreiging blijft liggen 
op de kerkgebouwen; voornamelijk de wat 
oudere die rond hun eerste eeuwfeest on
vermijdelijk toe zijn aan een grote her- 
stelbeurt. Wanneer op dit punt geen be
leidsvorming plaatsvindt, krijgen we o- 
ver enkele decennia massale bedreiging 
van het werk van de volgende generatie 
kerkenbouwers. We hopen hiermee tevens 
een antwoord te hebben gegeven op de in
cidentele klacht, dat het CG zich te ex
clusief bezighoudt met kerkgebouwen, en 
wel voornamelijk met die uit de vorige 
eeuw. Vooralsnog blijft dit de meest 
kwetsbare groep monumenten.
Dit betekent niet dat er geen interesse 
is voor de profane monumenten. Een van 
de probleemgevallen waarmee het CG zich 
de komende tijd specifiek wil bezighou
den vormt het voormalige Algemeen Rijks
archief aan het Bleyenburg te 's-Graven- 
hage. Hoewel op verzoek van het bestuur 
van de Vereniging van Archivarissen in 

Nederland het met recht uniek te noemen 
depotgebouw - helaas zonder voorgebouw!
- op de voorlopige monumentenlijst ge-
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plaats is (beschikking WVC d.d. 19 juli 
1985, nr MMA/MO 1500), houdt dit géén 
enkele waarborg voor het voortbestaan 
van het complex in. De toekomstige 'be
woner', de nieuwe Rijksdienst voor Beel
dende Kunst, heeft een dermate zwaar 
programma van eisen voor haar huisves
ting vastgesteld, dat sloop van het be
staande, gevolgd door nieuwbouw, onver
mijdelijk lijkt. Opnieuw een hoogst inte

F

ressante toetssteen voor de (ineffec
tiviteit van de monumentenwet. In de 
volgende Sluitsteen daarover meer.

"De rafelrand van de monumentenzorg" 
staat onder redactie van het secretari
aat; bijdragen en gegevens zijn welkom.

Heruitgave van 
’De Heilige Linie’
Het Cuypers Genootschap is van plan om 
bij voldoende intekening medio 1986 een 
heruitgave te verzorgen van het stan
daardwerk van J.A.Alberdingk Thijm: "De 
Heilige Linie, proeve over de oostwaard- 
sche richting van kerk en autaer als 
hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst.", 
Amsterdam 1858. Het facsimile zal wor
den voorafgegaan door een uitgebreide 
toelichting van drs Wies van Leeuwen, 
die als kunsthistoricus is afgestudeerd 
op de architectuurtheorie van deze eer
ste hoogleraar in de esthetica in Neder
land. Thijms geschriften zijn niet alleen 
van groot belang geweest voor de archi- 
tectuuropvattingen van zijn zwager, P.J.

H.Cuypers, of diens leerlingen en tijdge
noten, maar ook voor de volgende genera

tie katholieke kunstenaars, gebundeld 
in kunstkring "De Violier" onder lei
ding van de criticus en monumentenzor- 
ger. Jan Kalf, in het begin van deze 
eeuw.

De te verwachten uitgave van 300 pagi
na's - 48 pagina's inleiding met foto's 

en 244 pagina's reprografische herdruk - 
vormt een onmisbare leidraad voor ieder
een, die zich met 19de en vroeg-20ste 
eeuwse kerkelijke kunst bezighoudt, en 
verschaft een verhelderend beeld van de 
kennis van de middeleeuwen rond het mid
den van de vorige eeuw.
Om de uitgave mogelijk te maken wordt on
derstaande intekening georganiseerd.
Een lijst van intekenaren wordt in het 
werk opgenomen, dat vermoedelijk ƒ 35,- 
tot ƒ 40,- zal gaan kosten.

Vergeet II de ALV en de excursie naar de St.-Bavobasi 1 iek te Haarlem niet? 
Herkomst foto: W.Helversteijn en H.Hilterman, Kathedraal Sint Bavo, Haar
lem 1982.

Josef Aelbrecht Alberdingk Thijm, 
(1820-1889), naar een ets van Jan Veth.
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Excursie en algemene 
ledenvergadering: 
Kathedrale Basiliek St. Bavo 
te Haarlem 26 april a.s.

Zoals reeds eerder werd aangekondigd, 
is het CG voor de voorjaarsvergadering 
uitgenodigd door de stichting Kathedra
le Basiliek St.-Bavo te Haarlem. Deze 
vergadering vindt plaats op zaterdag 26 
april a.s., aanvang 10.30 uur! Tenzij U 
deelneemt aan het middagprogramma, ge
lieve U voor de preciese locatie medio 
april contact op te nemen met het secre
tariaat.
De ALV wordt gecombineerd met een rond
leiding door de basiliek en haar schat
kamer 's middags, georganiseerd door de 
excursiecommissie en de stichting kathe
drale basiliek. Afhankelijk van het aan
tal deelnemers zullen de kosten van de 
excursie, inclusief lunch, ƒ 15,- tot 
ƒ 20,- per persoon bedragen. Hoe groter 
het aantal gegadigden, hoe geringer de 
kosten. Belangstellenden, die zich kun
nen opgeven via de ‘briefkaart’, waar
mee men tevens kan intekenen op "De Hei
lige Linie", krijgen nader bericht over 
prijs en programma. Gelijktijdig zal gepro
beerd worden om de agenda van de ALV 
toe te zenden. In ieder geval zullen de 
jaarrekeningen over 1984 en 1985 worden 

behandeld, alsmede de kwestie van de re
gionalisering. Een verslag van de vori
ge ALV te Eindhoven treft U in deze 
Sluitsteen aan. Eind maart sluit de aan
meldingstermijn voor de excursie!

De kathedrale basiliek St.-Bavo te Haar 
lem van Jos.Th.J.Cuypers (1895-1930). 
Uit: W.Helversteijn en H.Hilterman, Ka
thedraal Sint Bavo, Haarlem 1982.

De St.-Bavo vormt het onbetwiste hoogte 
punt van het oeuvre van Jos.Th.J.Cuy- 
pers (1861-1949), zoon van de naamgever 

van ons genootschap. Het monument is 
'kostbaar' opgezet, kent een zeer rijke 
en complexe symboliek en heeft een 
prachtige inrichting, waaraan kunste
naars als Jan, Eloy en Leo Brom, Jan 
Toorop, Antoon Derkinderen en velen an
deren hebben bijgedragen. De schatkamer 
van de basiliek dankt haar faam voorna
melijk aan een rijk geschakeerde collec
tie zilverwerk en paramenten, waarvan 
een groot deel afkomstig is van het in 
1967 gesloten Groot-Seminarie Warmond. 

Kortom, voor elk wat wils tijdens de ko
mende excursie op 26 april.

Boekaankondigingen

J.M.A.van Cauteren, H.M.Kunneman en P. 
van Zwieten, De H.Hartkerk Vinkeveen- 
Waterveen, 1883-1983, Vinkeveen, eeuw- 
feestcommissie 100 jaar kerk, 1983.
128 blz., ills., 1iteratuuropgave. 
Verkrijgbaar bij drs J.van Cauteren, Rabo
bank Vinkeveen nr 36.55.14.233 : ƒ 20,- 
+ ƒ 5,25 portokosten.

De H.Hartkerk te Vinkeveen, gefundeerd 
op 1226 heipalen, kon in 1883 worden in
gezegend. De in Amsterdam woonachtige 
architect Alfred Tepe had het gebouw 
ontworpen, terwijl F.W.Mengelberg voorna
melijk tekende voor het interieur. Bei
den waren lid van het kunstenaarsgi1de, 
St.-Bernulphus, dat een grote liefde 

koesterde voor de neogotiek. Ook andere 
leden hebben aan bouw en onderhoud bijge
dragen. De neogotische wandbeschi1de- 
ring is in de vijftiger jaren vervangen 
door de kleinzoon van Mengelberg. Een 
ingrijpende interieurverandering, ingege
ven door de vernieuwde liturgie na het 
Tweede Vatikaans Concilie, zou door o- 
verplaatsing van de pastoor geen door
gang vinden.

Naast een beschrijving van de inrichting 
is een uitvoerige, gei 1lustreerde cata
logus van de kerkschatten opgenomen (68 
nummers). De kerk beschikt verder over 
een hoofdorgel (Wander Beekes, 1827) en 
een koororgel (H.Strubbe, 1969), waar
van de disposities vermeld worden. Een 
vlot geschreven schets over de dierbare 
gelovigen en gebruiken uit de dertiger 
jaren sluit deze uitgave af.

L.Lansink, Een toekomst voor de Vondel- 
kerk, Amsterdam, Pordon en zn, 1985.
20 blz., 11 ls. Verkrijgbaar bij de stich
ting Vondelkerk, gironr 50.54.004 te Am 
sterdam: ƒ 10,- + ƒ 1,60 portokosten.

Deze warm aanbevolen brochure bevat een 
overzicht van de geschiedenis van de 
Vondelkerk sinds ca 1870, gei 1lustreerd 
met foto's en tekeningen van de ooi— 
spronkelijke en de huidige toestand. Te
vens geeft zij nadere inlichtingen over 
de Stichting Vondelkerk en haar doel
stellingen. De opbrengst komt geheel 
ten goede aan de lopende restauratie, 
die intussen gedeeltelijk wordt gefinan- 
cieerd met subsidies van rijk, provincie 
en gemeente, maar nog veel benodigt.

B.Edes, Honderd jaar kerk aan het Bure- 
pad, Leeuwarden, BV De Handelsuitgeverij 
van 1874, z.j. (1979).
128 blz., ills., 1iteratuuropgave. 
Verkrijgbaar via de auteur (05191-2612).

Het Burepad is de oude naam voor de weg 
van Nes naar Buren op het eiland Ame
land. Uit de literatuur is het maar wei
nig bekend dat de kerk van St.Clemens, 
langs dit pad in 1879 gebouwd, is voort
gevloeid uit de tekenpen van P.J.H.Cuy- 

pers. Het landelijk gelegen kerkje met 
zijn met leien bedekte zadeldak en spit
se torentje ademt een andere sfeer dan 
Cuypers'stadskerken. Qua silhouet wordt 
het vaak vergeleken met een Noors 'sta- 
ve'-kerkje. Ofschoon het interieur tal
rijke veranderingen heeft ondergaan, is
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de neogotische uitmonstering nog herken
baar. Naast de bouwactiviteiten van pas
toor Scholten (1827-1911), beschrijft de 
auteur vooral het gemeenschaps- en paro
chieleven op een arm en geisoleerd ei
land.

Romantische liefde, een droombeeld vei—
eeuwigd. Onder redactie van Marjan 
Rinkleff, Nijmegen, uitgeverij SUN, 1985. 
144 blz., ills., noten.
(Catalogus bij de gelijknamige tentoon
stelling van maart 1985 tot februari 
1986) ISBN 90-6168-241-x .

In de loop van de 18de eeuw voltrok 
zich langzaam een verschuiving in de 
waardering van het huwelijk. Was het 
voordien gebruikelijk een echtverbinte
nis aan te gaan op basis van materiële 
afwegingen, nu huwt men omwille van een 
zuivere en eeuwige liefde, een ideaal
beeld. Literatuur en schilderkunst heb
ben eendrachtig samengewerkt om deze 
verschuiving tot gemeengoed te maken. 
Reinvis Feith en Bilderdijk bezongen de 
onwankelbare liefde binnen het huwelijk, 
de 19de-eeuwse portretkunst weerspiegel
de het nieuwe huwelijksideaal. Zo werd 
de vrouw gebonden aan haar natuurlijke 
bestemming: gezin en moederschap. Twee 
eeuwen later werkt dit ideaal nog altijd 
door in de (huwelijks)verwachtingen van 
jonge mensen.
De catalogus tracht enkele facetten van 
het groei-proces van het romantische 
1 iefde-huwelijksideaal te belichten aan 
de hand van vooral Nederlands materiaal.

dat een tamelijk nuchter en ingehouden 
karakter heeft. De rijke i 11 ustrering, 
gecombineerd met literatuurcitaten, 
leidt tot aardige verassingen.

Andries Monna, De Sint Bonifatiuskerk 
te Leeuwarden, 100 foto's bij het eeuw
feest van een monument, Leeuwarden, MAF, 
1984.

67 blz., ills., literatuuropgave.
Uitgave van de stichting Moderne Archi
tectuur Friesland (MAF), Nieuwe Buren 
III, 8911 EZ Leeuwarden. Voor leden CG 
tegen gereduceerde prijs van ƒ 16,50 + 
ƒ 5,25 portokosten.

Op 19 november 1884 nam de katholieke 
geloofsgemeenschap te Leeuwarden de 
door P. J. H.Cuypers ontworpen St.-Boni
fatiuskerk in gebruik. Verassend genoeg 
waren ook de niet-katholieke burgers in
genomen met het nieuwe kerkgebouw: "een 
meesterwerk ..., dat in heerlijke lijnen 
het kruis op 78 meter hoogte boven de 
grond verheft", en door geen enkel ont
werp elders in het land overtroffen kon 
worden. Een eeuw later blijkt het zeker 
niet overwegend katholieke Leeuwarden 
nog altijd geen afstand te willen doen 
van de 'roomse toren', die het stads
beeld mede bepaalt. Dit de massale 
sloopepidemie in Nederland ten spijt.
De verzorgde uitgave beschrijft de ge
schiedenis van kerk en parochie, alsme
de de problemen om tot een sluitende ex
ploitatie te komen, waar het gebouw nog 
altijd de eredienst herbergt. De specta

culaire herbouw van de in 1976 afgewaai

de torenspits wordt in geuren en kleu
ren verslagen. De opbrengst van Monna's 
publicatie komt ten goede aan het onder
houd van de kerk.
K.M.Veenland-Heineman en A.A.E.Vels 
Heijn, Het nieuwe Rijksmuseum, ontwerpen 

en bouwen 1863-1885, Amsterdam, Rijksmu
seum, 1985.

68 blz., ills., literatuuropgave. Engel
se samenvatting.
(Catalogus bij de gelijknamige tentoon
stelling) ; ƒ 10,-

Rond 1850 bleek dat de huisvesting van 
de nationale kunstverzameling in het Am
sterdamse Trippenhuis veel te wensen o- 
ver liet. Het was te klein, te donker 
en brandgevaarlijk, had een moeilijk te 
regelen temperatuur, en de kamer waar 
Rembrandts Nachtwacht hing was meerdere 
dagen per maand in gebruik als vergader
zaal, dus niet toegankelijk. Aanvankelijk 
particulier initiatief zou uiteindelijk 
leiden tot de opening van het huidige 
gebouw op 13 juli 1885. Daaraan gingen 
echter twee prijsvragen, tientallen ont
werpen en veel - politieke - haat en 
nijd vooraf. Tot voor kort was slechts 
weinig bekend over de niet—uitgevoerde 
ontwerpen. De winnende inzendingen van 
de eerste prijsvraag zijn teruggevonden 
en op de tentoonstelling geëxposeerd.
Dit boekje beschrijft de bouw en de in
richting van het museum en geeft aan, 
hoezeer de laatste heeft moeten wijken 
voor de aanpassing van het gebouw aan 
nieuwe expositie-inzichten. De rijke il- 
lustrering garandeert de inzichtelijk
heid, wanneer de tentoonstelling lang

voorbij zal zijn. Anderzijds nodigen de ve 
le wisselende lettergrootten en de wat 
warrige lay-out niet echt uit tot lezen

Het Rijksmuseum, opstellen over de ge
schiedenis van een nationale instel!ing 
onder red. van E.de Jong, G.Th.M.Lem- 
mens en P.J.J.van Thiel, Weesp, Fibula 
-Van Dishoeck, 1985, X.

429 blz., ills., noten. Engelse samen
vatting (Nederlands Kunsthistorisch 
Jaarboek / Netherlands Yearbook for His- 
tory of Art 1984, dl 35). ISBN 90-228- 
4439-0. ƒ 145,- Verkrijgbaar bij Fibula: 
02940-80480, of via de boekhandel.

De keuze voor het thema van het Neder
lands Kunsthistorisch Jaarboek is in 
1985 gevallen op de geschiedenis van 
het Rijksmuseum. Mede aanleiding hiertoe 
was het honderdjarig bestaan van het 
huidige museumgebouw, maar dit jubileum 
komt slechts zijdelings ter sprake. Het 
Rijksmuseum als instelling, als rijksver
zameling van voorwerpen van geschiede
nis en kunst, wordt in deze bundel na
der belicht. Frans Grijzenhout behandelt 
de stichting in 1800 (initiatief van I- 
saac Jan Alexander Gogel), de inrich
ting en het aankoopbeleid in het licht 

van de patriottische ideologie. De be
moeienis van de overheid met eigentijdse 
kunst in de 19de eeuw vormt het thema 
van de bijdrage van Ellinoor Bergvelt. 
Karen Veenland bespreekt te prijsvragen 
van 1863 en 1875 voor een ontwerp voor 
het nieuwe Rijksmuseum, Nop Maas de fel
le strijd tegen de neogotische ontwerpen
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van 'ultramontaansche' huize. Het (Duit
se) artikel van Jochen Becker analy
seert de kunsttheoretische achtergrond 
van een deel van de inwendige en de ge
hele uitwendige decoratie van Cuypers' 
museumgebouw, terwijl Jeroen Boomgaard 
de eerste plaatsing en de latere ver
plaatsingen van 'de Nachtwacht' be
schouwt in het kader van de 19de en 20- 
ste-eeuwse opvattingen over Rembrandts 
gebruik van het licht. Ger Luyten be
sluit deze bundel met een profielschets 
van een der initiatief rijkste directeu
ren die het museum heeft gekend: dr F. 
Schmidt-Degener (1881-1941).
De wederwaardigheden van het Rijksmuseum 
als grootste eh belangrijkste museum van 
ons land weerspiegelen de met de jaren 
wisselende nationale opvattingen en da
den binnen het Nederlandse museumbestel. 
Kleinere musea zijn hierdoor vaak bein- 
vloed. Internationaal is de collectie 

al vanaf het tweede kwart van de vorige 
eeuw gegroeid naar wereldniveau, terwijl 
het huidige door P.J.H.Cuypers ontwor
pen gebouw mag gelden als een Europees 

architectuurhistorisch monument. Wie 
zich interesseert voor onze cultuurge
schiedenis (en wie doet dat niet?) moet 
zich deze aantrekkelijke aflevering van 
hét Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 
zeker niet laten ontgaan.

Deze rubriek staat onder redactie van 
Ingrid M.H. Evers.

IN STOCK

Bij het CG zijn tegen vergoeding van por
ti en kostprijs op postbanknummer 48.35. 
002. ten name van CG te Maastricht, vei— 
krijgbaar:

Bulletin KNOB 83 (1984) nr 3, 67 blz., 
ills., met Engelse samenvatting: thema
nummer over Cuypers'uitmonstering van 
de St.-Servaaskerk te Maastricht, die 
tijdens de huidige 'restauratie' groten
deels vernietigd zal worden.
Prijs ƒ 10,- + ƒ 5,- porti.

Cuypers, brochure uitgegeven door het 
CG. Overdruk uit: Monumenten, tijd
schrift van de Stichting Monumenten 5 
(1984), nr 6. Bevat een artikel over 
Cuypers en een bijdrage over het CG en 
'de rafelrand van de monumentenzorg'. 
Prijs: ƒ 2,50 + ƒ 2,- porti.

Th.J.van Rensch, De Sint Martinuskerk 
van Wyck(/Maastricht), Maastricht, comi
té 125 jaar St.-Martinuskerk, 1983. Een 
handzame monografie over Cuypers'eerste 
stadskerk. 63 blz., ills.
Prijs: ƒ 17,90 + ƒ 5,- porti.

Sible de Blaauw, De Sint Martinuskerk 
te Sneek, gotische vormen in 19de-eeuw- 
se bezieling, Leeuwarden, stichting MAF 
(Moderne Architectuur Friesland), 1984. 
Een grondige en goed gedocumenteerde mo
nografie over een vergeten Cuyperskerk. 
120 blz., ills., noten, literatuuropga
ve. Prijs: ƒ 16,50 + ƒ 6,- porti.

Verslag van de algemene
ledenvergadering
d.d. 16 november 1985
De ALV in Museum Kempen land te Eindho
ven werd geopend door directeui—conser
vator, drs P.Thoben, met een korte in
leiding over het museum en zijn gebouw. 
Deze werd gevolgd door een uitermate 
interessante lezing over Cuypers'St.- 
Catharinakerk te Eindhoven en haar mid
deleeuwse voorganger door drs Corjan 
van der Peet, bouwhistorisch onderzoe
ker bij de Rijksgebouwendienst.
Doordat deze lezing wat uitliep en nog 
een spreker op het programma stond, 
kwam de eigenlijke ALV in de klem. De 
agenda werd achteraf bezien door velen 
als té vlot afgehandeld ervaren. Het 
essentiele communicatieve aspect van 
een ALV kwam daardoor te weinig uit de 
verf. Het bestuur steekt de hand in ei
gen boezem en zal trachten de volgende 
ALV een minder overladen programma te 
presenteren.
Tijdens de mededelingen memoreerde de 
voorzitter als positieve verworvenheden 
de diverse tentoonstellingen, die afge
lopen jaar plaats vonden in het kader 
van het eeuwfeest van het Rijksmuseum. 
Hiermee is aan een vrij groot publiek 
een geschakeerd beeld getoond van de 
19de en vroege 20ste eeuw. Met de expo
sitie in het Nederlands Documentatie
centrum voor de Bouwkunst is tevens een 
begin gemaakt aan een objectieve weten
schappelijke studie over Cuypers. Een 
waardige tegenpool vormde de geheel 
subjectief opgezette tentoonstelling,

"Aan de hand van Cuypers", door Clemens 

Merkelbach van Enkhuizen in het gemeen
telijk Museum te Roermond.
Uit zijn eigen collectie aan neogotische 
objecten, vrijwel allemaal afkomstig uit 
gesloopte Cuypers-kerken, heeft Merkel
bach een selectie gemaakt, die gecombi
neerd werd met tekeningen van zijn hand 
van de bijbehorende bouwwerken. Zo werd 
per zaal één kerk behandeld, als bijv. 
de St.-Wi11ibrordus en de H.-Maria-Mag- 
dalena uit Amsterdam en de St.-Barbara 
te Breda.

Gevoelige negatieve gebeurtenissen uit 
het afgelopen jaar waren de sloop van 
Cuypers'majestueuze St.-Dominicus te 

Alkmaar en het verlies van de procedu
re rond de uitmonstering van de St.- 
Servaaskerk. Beide zaken kwamen uitvoe
rig aan bod in het eerste nummer van De 
Sluitsteen.

De voorzitter vestigde de aandacht op 
het mei-juni-nummer 1985 van het nieuwe 
blad, "M & L" (Monumenten en Land- 
schapszorg), met een kleurrijk artikel 
over Cuypers'St.-Antoni us-van-Padua- 
kerk te Brussel. Men kan dit als proef
nummer aanvragen bij M&L-redactie, Bel- 
liardstraat 14-18, 1040 Brussel (7de 
verdieping).

Voor 1986 staan voor het Cuypers Ge
nootschap op het programma:

- de heruitgave van "De Heilige Linie"
- regionalisering om de actieradius te 
vergroten en en passant leden te werven
- zorg dragen voor het regelmatig ver
schijnen van De Sluitsteen, niet alleen 
ter informatie en communicatie, maar 
ook ter consolidatie van het ledental
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- het mee-organiseren van een symposium 
over 19de-eeuwse architectuur in 1987, 
op initiatief van drs E.de Jong, weten
schappelijk medewerker aan de Vrije Uni- 
versiteit te Amsterdam.
De voorzitter ging in het kort op het 
schrijven aan de ALV van CG-lid H.C. 
Diender te Kampen, die bezwaar aante
kent tegen de adhaesiebetuiging van het 
bestuur met de inbouwplannen van archi
tect dr ir E.J.Hoogenberk voor de St.- 
Eusebiuskerk te Arnhem. De heer Diender 
meent dat het CG moet streven naar het 
complete behoud van die kerk met inte- 
rieurstukken en al. Het plan van Hoo
genberk vernietigt zijns inziens de au
thentieke waarde van het gebouw.
De voorzitter repliceerde dat het be
stuur per definitie streeft naar een 
zo compleet mogelijk behoud van een ge
bouw, of dit nu een kerk, station of 
postkantoor is. Subsidiair wordt ge
pleit voor een zodanige herbestemming 
dat het authentieke karakter zo min 
mogelijk wordt aangetast. Pas wanneer 
niet anders mogelijk is wordt ingestemd 
met inbouwplannen, waardoor in ieder 
geval het exterieur en het silhouet 
voor de gemeenschap behouden blijven.
In dat laatste stadium verkeert helaas 
de St.-Eusebiuskerk te Arnhem.
Misschien dat tijdens de komende ALV een 
principebesluit over dit punt genomen 
kan worden.
Dat zelfde geldt voor de kwestie van 
verzoeken om informatie van niet-leden 
aan het Cuypers Genootschap. De erva
ring leert dat in beantwoording veel 

tijd gaat zitten, zonder dat daar iets

Muséum Kempenland, gevestigd in de vooi— 
malige Steentjeskerk van architect J. 
van Groenendael, (1917-1919), te Eindho- 
ven. Foto: H.J.Schrotér te Eindhoven.

tegenover staat. De voorzitter merkte 
dan ook op dat het Cuypers Genootschap 
zou moeten opereren als een '19de-eeuw- 
se wegenwacht'. Ook de ANWB helpt uit
sluitend wanneer men lid wordt. Dit 
gaat natuurlijk alleen op voor puur in
formatieve zaken, niet voor het actie
voeren.
De mededelingen werden afgesloten met 
de aankondiging dat de voorzitter op 21 
november door de KRO-radio uitgenodigd 
is voor het programma, "Katholieke Kop
stukken", dat dan geheel aan Cuypers 
gewijd zal zijn.

Na een puntsgewijze behandelingen werden 
de notulen van de eerste ALV te Roei— 
mond, op 2 febraari 1985, goedgekeurd.

Na een puntsgewijze behandeling werden 
de notulen van de eerste ALV op 2 fe
bruari j.1. te Roermond goedgekeurd. 
Daarop volgde een kort verslag van de 
studiedag "Beheer en behoud van 19de- 
eeuwse kerken". Onder de subtitel, "De 
rafelrand van de monumentenzorg" werd 
deze dag i.s.m. de Bond Heemschut op 10 
oktober j.1. georganiseerd in de St.- 
Nicolaaskerk te Amsterdam. De dag werd 
geopend door de gedeputeerde voor monu
mentenzorg van Noord-Holland, J.K.Alma, 
die op overtuigende wijze aantoonde dat 
in het provinciale beleid 19de-eeuwse 
kerken allerminst vogelvrij zijn.
Met 's morgens de aanwezigheid van 240 
en 1 s middags van 200 personen kan de 

dag qua belangstelling een groot succes 
genoemd worden. Inhoudelijk had wellicht 
de praktische kant van de problematiek 
nog wat meer aandacht kunnen krijgen. 
Beleidstechnische aspecten en de kwes
tie van 'overtollig' geworden kerkge
bouwen - men denke aan Hoogenberk en de 
St.-Eusebius te Arnhem - zijn uitvoerig 
aan bod gekomen. Belangrijk aan de stu
diedag was vooral dat tegenover de 
klachten van kerkbeheerders en overheid 
nu eens een positief betoog gesteld is. 
De uitgave van een tekstverslag van de 
lezingen en de forumdiscussie is inmid
dels in voorbereiding.

De voorzitter was bijzonder verheugd dat 

hij namens het bestuur de ALV het eerste 
nummer van De Sluitsteen kon presente
ren. De vertraging van dit nummer is o. 
m. te wijten geweest aan de vruchteloze 
onderhandel ingen met het Gemeentelijk 
Museum over het gezamenlijk uitgeven van

een tijdschrift. Tot grote spijt van ad
junct-conservator H.Tillie en het be
stuur van het Cuypers Genootschap heb
ben zowel de hoofd-conservator als B&W 
van Roermond anders beschikt.
Een speciaal woord van dank richtte de 
voorzitter tot onze gastheer, tevens 
eind-redacteur van De Sluitsteen, drs 

P.Thoben. Deze heeft de lay-out en een 
groot deel van de tekstverwerking op 
zich genomen. Om een regelmatige ver
schijning van het bulletin mogelijk te 

maken is het bestuur voornemens om af
wisselend een dun nummer met de nadruk 

op verenigingsnieuws en een wat dikker 
nummer met vooral wetenschappelijke bij
dragen uit te brengen.

De geboorte van De Sluitsteen kreeg een 
feestelijk tintje door aanbieding van 
het eerste nummer aan drs G.Hoogewoud, 
architectuurhistoricus te Amsterdam, 
wegens zijn grote verdiensten op weten
schappelijk terrein en als actievoerder. 
Hoogewoud was initiatiefnemer en mede
organisator van de tentoonstelling, 
"P.J.H.Cuypers en Amsterdam, Gebouwen 
en Ontwerpen, 1860-1898", die zoals ge
meld in het Nederlands Documentatiecen
trum voor de Bouwkunst te Amsterdam 
plaats vond. De bijbehorende catalogus 
werd besproken in nummer 1 van De Sluit
steen, 46-51. Sinds jaar en dag houdt 
Hoogewoud bovendien met een kleine groep 
medestanders de kerk De Posthoorn - van 
Cuypers - tegen de verdrukking in over
eind.

50
51

E.de


DE SLUITSTEEN DE SLUITSTEEN

Het punt van de regionalisering van het 
CG is wegens het kleine aantal aanwezi
gen uitgesteld tot de volgende ALV in 
Haarlem. Vemtoedelijk als gevolg van de 
tekorte planning na de druk bezochte 
studiedag bestond de ALV in Eindhoven 

uit slechts 30 personen.
Met het oog op regionalisering werd wel 
een werkgroep ingesteld die de behoeften 
en de moge lijkheden zal onderzoeken. Be
langstellenden kunnen zich nader infor
meren bij dhr JkHouweling, 035-62803, of 
bij het secretariaat.
Conform de voordracht van het bestuur 
werden mw drs G.Vègh en mw drs A.Hooger- 
vorst benoemd tot leden van de excursie- 
commissie. Deze krijgt voorlopig als taak 
de organisatie van een ochtendprogramma 
bij de algemene ledenvergaderingen.
Zoals reeds is medegedeeld is het CG 
door de stichting Kathedrale Basiliek 
St.-Bavo uitgenodigd om de voorjaarsver
gadering in Haarlem te houden. De ALV 
heeft als datum vastgelegd: zaterdag 26 
april 1986. Voordien ontvangen de leden 
nog bericht. Dhr Valk merkte op of het 
niet gemakkelijker zou zijn om een vaste 
dag te nemen, bijvoorbeeld de derde za
terdag van april. De voorzitter meende 
dat het beter zou zijn om de datum iedere 
keèr apart door de ALV te laten bepalen. 
Dhr Van Overbeek vroeg of in Haarlem be
halve de jaarrekeningen ook een begro
ting overlegd zal worden. De secretaris 
repliceerde dat het CG volgens de statu
ten wel een verplichting heeft tot het 
opmaken van een jaarrekening, maar niet 
van een begroting. Wanneer de leden 
graag een begroting zouden willen zien.

De tentoonstelling, "Romantische Liefde, 
een droombeeld vereeuwigd", in Museum 
Ketmpenland. Foto: P.Cox te Eindhoven.

dan verwacht zij dat de penningmeester 
daar zonder meer aan tegemoet zal komen. 
Nu hij beterender hand is zal hij zijn ac
tiviteiten voor het CG binnen afzienbare 
tijd weer kunnen hervatten.
Tijdens de rondvraag kwam direct al het 
eerste punt van kritiek op De Sluitsteen 
aan de orde: dhr Van Rensch miste een 

inhoudsopgave. Het bestuur beloofde deze 
onmisbare ingang niet meer te vergeten. 
Dhr Altena gaf een kleine toelichting 
op het bezoek tijdens de studiedag aan 
de Koninklijke Wachtkamers van het Cen
traal Station te Amsterdam, de restau
ratieplannen van de St.-Nicolaas aldaar 
en de officiële herdenking van het eeuw
feest van het Rijksmuseum, september j.1. 
Dhr Hoogewoud wist te melden dat de ju
bileumtentoonstelling in het Rijksmuseum 
tot half december is verlengd. Voorts 
is een begin gemaakt met de inventarisa-

tie van alle kerkgebouwen in Amsterdam. 
Dhr Looyenga vroeg de aandacht voor de 
beëindiging van de restauratie van het 
Adema-orgel in "De Krijtberg" te Amster
dam. Bij die gelegenheid is een boekje 
verschenen: Cor Boer, "De orgels in "De 
Krijtberg", de H.Franciscus Xaverus te 
Amsterdam", Amsterdam 1985 ( ƒ 2,50 ).
Mw Hoogervorst vroeg of wellicht een le
denlijst van het CG uitgegeven zou kun
nen worden. Deze mogelijkheid'zal onder
zocht worden, maar zeer waarschijnlijk 
zullen vele leden dit niet al te zeer 
op prijs stellen. Tot slot vestigde mw 
Vègh de aandacht op de tentoonstelling 

in de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag: Victor de Stuers, referendaris 
zonder vrees of blaam". Een catalogus 
is voor de somma van ƒ 10,- verkrijgbaar.

Zeker zo belangrijk is, dat bij de ope- 
ning van deze expositie de tweedelige 
inventaris van het archief van het mi
nisterie van binnenlandse zaken, afde
ling kunsten en wetenschappen, 1875 - 
1918, is aangeboden. Dankzij dit werk 
van drs J.A.A.Bervoets is nu ruim een 
kwart eeuw cultuurbeleid voor de onder
zoeker ontsloten.
De ALV werd afgesloten met een onderhou 
dende lezing van CG-lid, drs F.Smolders 
naar aanleiding van de tentoonstelling, 
"De romantische liefde, een droombeeld 
vereeuwigd", die tot 6 januari 1986 in 
Museum Kempen land te Eindhoven te be
zichtigen was.

Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar, 
Secretaris CG
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I I STEENHANDEL 
111 MARTIEN MOL B.V.

Groothandel in oude 
Bouwmaterialen

In- en verkoop gebruikte straat
stenen, gebikte metselsteen, 
dakpannen en plavuizen.

Boekhandel en 
Antiquariaat

Postbus 60 - 1870 AB Schoorl
Tel. 02209-1707 BOOM
Lid VHOB
Vereniging van Handelaren in 
Oude Bouwmaterialen

Limburgensia
Heemkunde

Neerstraat 54a - Roermond
Tel. 04750-34665

Dara/ln 1 "7« CQ1 1 A Txxl A“7“7 1QAAA

Frankeren

als

briefkaart

Voor drukwerk . . . .

DRUKKERIJ KOENEN
Koningsplein 13 6104 BK Koningsbosch

Tel. 04743 - 2078

Secretariaat Cuypers Genootschap 
Burgemeester Minkenberglaan 11 
6109 AL Ohé en Laak

P.J.H. Cuypers in zijn werkkamer.
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Parade 17a - 5911 CA Venlo - Tel. 077 - 19000
AAN- EN VERKOOP VAN OUDE BOEKEN, PRENTEN, GRAVURES ENZ.

Ondergetekende tekent wel/niet in op de heruitgave van 
De Heilige Linie’ en wenst wel/niet in de lijst van intekenaren 
vermeld te worden.
Ondergetekende neemt wel/niet deel aan de excursie op 
26 april a.s. naar de St. Bavo te Haarlem na de ALV en zal 
wel/niet aanwezig zijn bij de lunch.

Naam: .....................................
Adres: ....................................
Postcode:...................................
Woonplaats:...............................
Datum:..............................Handtekening:.............................

DRUKKERIJ KOENEN
Koningsplein 13 6104 BK Koningsbosch

Tel. 04743 - 2078

UW SPECIAALZAAK VOOR:

- originele oude 16e - 19e eeuws landkaarten, stads- en dorpsgezichten.

- Limburgensia - boeken en prenten van Limburgse steden en dorpen 
en Limburg algemeen

- geïllustreerde boeken - o.a. kook- en kinderboeken

- oude ansichtkaarten

- relatiegeschenken - oude en nieuwe kunst - grafiek - aquarellen - 
etsen - schilderijen

- oude poppen

's morgens en 's maandags gesloten 
donderdagavond koopavond tot 21.00 uur
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Sf. Nicolaaskerk te Amsterdam 
van AC. Bleys.

WALTER ALTENA - Givakgids
Excursies Musea

Architectuur Kunst

Pieter Lastmankade 34-1 e 
1075 KK AMSTERDAM 
Telefoon 020 - 629784


