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Korte berichten // Norman Vervat en Gert van Kleef

Koetshuis Hilversum aangewezen 

tot gemeentelijk monument

Zeer recent heeft de gemeente Hilversum 

besloten om het pand Van Yssumlaan 5-7 

naar aanleiding van een verzoek van het 

Cuypersgenootschap aan te wijzen tot 

gemeentelijk monument. 

Het pand is in 1906 naar ontwerp 

van de Hilversumse architect E. 

Verschuijl gebouwd als koetshuis bij de 

Villa Henriëtte, Schuttersweg 8. Villa 

en koetshuis zijn gebouwd voor Jan ter 

Meulen jr, aandeelhouder in de Park- en 

Bouwmaatschappij Hilversum, die het 

Suzannapark, onderdeel van villawijk de 

Boomberg, heeft ontwikkeld. 

Koetshuizen waren ooit zeer 

kenmerkend voor de villawijken van 

Hilversum. Met de opkomst van de auto 

in de twintigste eeuw verloren dit soort 

koetshuizen echter hun functie. Veel 

koetshuizen zijn inmiddels gesloopt. Het 

koetshuis aan de Van Yssumlaan is dankzij 

de grote houten deuren zeer herkenbaar 

en valt op door haar verfijnde vormgeving 

met invloeden van de rond 1900 populaire 

chaletstijl. Het pand is tot op heden gaaf 

behouden. 

De bij het genoemde koetshuis 

horende Villa Henriëtte aan de 

Schuttersweg 8 is enkele jaren geleden op 

verzoek van het genootschap aangewezen 

tot rijksmonument.

Oproep aan Son en Breugel om 

monumentenbeleid te activeren

De gemeente Son en Breugel is 

op monumentengebied al jaren een 

zorgenkindje. Na vele jaren discussie 

is in juli 2016 de uitbreiding van de 

gemeentelijke monumentenlijst in de 

gemeenteraad behandeld. Op dat moment 

heeft men 40 objecten geselecteerd die in 

aanmerking komen voor de gemeentelijke 

monumentenstatus. De verwachting was 

dat men na de besluitvorming in de raad 

deze aanwijzingsronde voortvarend zou 

uitvoeren. 

Helaas is de praktijk anders. Tot nu zijn 

er slechts vijf monumenten aangewezen. 

Twee in 2017 en één in 2018, 2019 en 2020. 

Ook zijn twee panden na nader onderzoek 

afgevallen. Het is volstrekt onduidelijk wat 

de reden is voor deze trage aanpak. Een 

mogelijke verklaring is de toch beperkte 

belangstelling voor het onderwerp op 

inhoud

Korte berichten 3 // Huibertus Bonda 6 // Secretarieel jaarverslag Vereniging 
Cuypersgenootschap 2021 25 // Secretarieel jaarverslag Stichting Cuypersgenootschap 
2021 28 // Recensie: De arcaturen van de St. Lambertuskerk te Veghel 35

Exterieur koetshuis Van Yssumlaan 5-7, Hilversum. 
Foto Norman Vervat
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ambtelijk en bestuurlijk niveau. Son en 

Breugel is al tientallen jaren een gemeente 

die met gemak bijzondere panden sloopt. 

In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld ook 

een zeer felle strijd nodig geweest om 

de iconische Petrus´ Bandenkerk in het 

centrum van Son voor sloop te behoeden.

Recent hebben wij de gemeente 

verzocht om de voorgenomen uitbreiding 

van de monumentenlijst versneld op te 

pakken en te werken aan daadwerkelijke 

bescherming van de 33 nog aan te wijzen 

panden. Het Cuypersgenootschap is in 

afwachting van een reactie op dit verzoek. 

Oranjekwartier Voorburg gered

Medio november heeft de gemeente 

Leidschendam-Voorburg besloten om 

de woningen aan de Prins Hendrikstraat, 

Emmastraat en Oranje Nassaustraat 

in Voorburg (Oranjekwartier) te 

beschermen als gemeentelijk monument. 

Daarmee is een bijzonder tuindorp uit het 

interbellum voor de toekomst behouden. 

De betreffende woningen zijn begin jaren 

twintig van de vorige eeuw gebouwd door 

woningbouwvereniging St. Martinus. De 

huizen worden, samen met de in de buurt 

gelegen huizen van de Voorburgsche 

Woningbouwvereeniging, gerekend tot 

de eerste sociale woningen in Voorburg. 

Sinds de invoering van de Woningwet 1901 

bemoeide de rijksoverheid zich actief met 
de volkshuisvesting. Dit wijkje is een fraai 
voorbeeld van dergelijke woningbouw. 
Naar ontwerp van de redelijk bekende 
architect Han Groenewegen ontstond 
een wijkje met dorpse uitstraling en in de 
architectuur duidelijke verwijzingen naar 
de Amsterdamse school.

Als vroeg voorbeeld van sociale 
woningbouw in Voorburg heeft 
de bebouwing voor de gemeente 
een duidelijke architectuur- en 
cultuurhistorische betekenis. Hoewel de 
woningen door renovaties in het verleden 
wel iets van hun uitstraling kwijt zijn is het 
geheel eigenlijk zeer goed behouden.

Sinds enige tijd zet de eigenaar van 
de woningen in op sloop en nieuwbouw 
van het wijkje. Het is aan het verzet van 
Heemschut en het Cuypersgenootschap en 
een grote groep enthousiaste bewoners te 
danken dat de woningen nu bescherming 
krijgen. 

Postkantoor Vreewijk wordt monument

In het voorjaar van 2022 heeft het 
Cuypersgenootschap de gemeente 
Rotterdam verzocht om het voormalige 
postkantoor en het daaronder gelegen 
badhuis, Dreef 154-Groene Hilledijk 342-
348, in het beroemde tuindorp Vreewijk te 
beschermen als gemeentelijk monument. 
Voor het Cuypersgenootschap is Vreewijk 
al vele jaren een belangrijk punt van 
aandacht. Vanaf het begin van deze eeuw 
spannen wij ons samen met een groep 
betrokken bewoners in voor bescherming 
en renovatie van de wijk. Het voormalige 
postkantoor en het daaronder gelegen 
badhuis maken deel uit van de eerste 
aanleg van het tuindorp (1917-1922) 
van architect M.J. Granpré Molière. De 
bouw ging van start in 1921. Voor de 

Kerk St. Petrus Banden, Son. 
Prentbriefkaart, circa 1965 (Reliwiki)
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pionier-tuindorpers was het een uitkomst, 

want die moesten tot dan toe voor hun 

postpaketten, telegrammen, postwissels 

en aangetekende stukken naar het 

Afrikaanderplein. Boven het postkantoor 

kwamen twee grote (portiek)woningen en 

eronder een badhuis. Het postkantoor werd 

later een bankfiliaal en in recente jaren was 

het een gezondheidscentrum. Over enige 

tijd gaat het beeldbepalende gebouw in de 

verkoop en daarmee wordt de toekomst 

van dit voor Vreewijk beeldbepalende 

gebouw onzeker. De gemeente heeft eind 

oktober het voornemen uitgesproken om 

het pand op de korte termijn aan te wijzen 

tot gemeentelijk monument. 

Cuypersgenootschap verzoekt 

om restauratie Congregatiekapel 

Veghel na brand

Het Cuypersgenootschap maakt zich 

ernstig zorgen over de toekomst van de 

voormalige Congregatiekapel, Mr. van 

Coothstraat 1 te Veghel. Dit belangrijke 

rijksmonument heeft bij een brand in de 

nieuwjaarsnacht 2022-2023 grote schade 

opgelopen. Slechts de gevels staan nog 

overeind. Monumentale onderdelen 

zoals dak, vieringtoren en gewelven zijn 

verloren gegaan. Wij hebben de gemeente 

en andere betrokken partijen verzocht om 

in te zetten op stabilisatie van de restanten 

van het gebouw en om dit belangrijke 

rijksmonument in oude staat te herstellen. 

In feite vraagt het Cuypersgenootschap 

om de restauratie waarvoor in september 

2022 vergunning is verleend gewoon 

uit te laten voeren waarbij de verloren 

gegane monumentale onderdelen worden 

gereconstrueerd. De kapel dateert uit de 

negentiende eeuw en is een ontwerp van 

Joseph Cuypers. Het gebouw behoort 

tot de belangrijkste rijksmonumenten 

van Veghel en maakt onderdeel uit van 

een voor Nederland uniek ensemble van 

Cuypersgebouwen bestaande uit het 

gasthuis (Bernardinusgesticht), scholen, 

Kerkhofkapel, Congregatiekapel en de 

Lambertuskerk. Voor nu is een acute 

stabilisatie van de gevels van het grootste 

belang.

Een calamiteitenteam van de 

rijksdienst heeft vastgesteld dat de 

voorgevel en de muren stevig genoeg 

zijn om gered te worden. Hoewel de 

monumentale waarde van het pand na 

de brand minder is geworden, kunnen 

essentiële elementen worden gered. Er 

is ook een restauratieplicht voor een 

rijksmonument zolang niet alles tijdens 

een brand verloren is gegaan. 

Exterieur Congregatiekapel, 1997. 
Foto IJ.Th. Heins (RCE), 348330



6

Cuypersbulletin2022-3&4

Huibertus Bonda (1862-1941), gereformeerd architect //

Gerrit Vermeer

1  Stadsarchief Amsterdam (SAA), archiefnr. 5000, inventarisnr 1558, gemeente Amsterdam, 
scannr. BRB00009000141; archiefnr. 5416, inventarisnr. 145, gemeente Amsterdam, scannr. 
OGDA00143000083.

2  De Opmerker, 6 februari 1892.
3  De Opmerker, 4 juni 1892, 190.
4  Nieuwe Tilburgsche Courant, 23 juli 1896.
5  De roeper; een getuige voor de eere Gods, in kerk, maatschappij en staat-tevens orgaan van Marnix, 15 

(1897), 24, 17 juni 1897 (ondertrouw); De roeper […], 15 (1897), 27, 8 juli 1897 (huwelijk).

Van sommige architecten ging hun 
archief verloren. Nog niet zo lang 
geleden was het dan bijna ondoenlijk om 
een indruk te krijgen van hun oeuvre, 
maar tegenwoordig kunnen moderne 
elektronische zoektechnieken, zoals 
Delpher, vaak nog een redelijk indruk van 
hun oeuvre opleveren. Tot de vergeten 
architecten die toch de nieuwsgierigheid 
prikkelen, behoort de gereformeerde 
architect Huibertus Bonda. Zijn loopbaan 
begon veelbelovend, maar hij koos er 
bewust voor binnen de gereformeerde 
zuil werkzaam te zijn. Die zal hem 
bescherming hebben geboden, maar 
stelde hem ook bloot aan uiteenlopende 
wisselvalligheden.

Huibertus was de zoon van de 
christelijk gereformeerde winkelier Bart 
Bonda en Trijntje Brandenburg, die in 
1887 met hun gezin uit Zaandam naar 
de Tweede Jacob van Campenstraat 98 
in Amsterdam verhuisden. Aanvankelijk 
werkte Huibertus als kantoorbediende, 
maar hij volgde naast zijn werk een 
opleiding tot bouwkundig tekenaar. Tot 23 
mei 1891 woonde hij enige tijd in Berlijn, 
waarna hij in Amsterdam terugkeerde als 
bouwkundige.1 Op de vergadering van 3 
februari 1892 installeerde de voorzitter van 
Architectura et Amicitiae Bonda hem ‘met 
eenige hartelijke woorden’ als gewoon lid.2 

Vanaf ongeveer deze tijd noemde hij zich 
architect. Hetzelfde jaar onderscheidde 
hij zich met een eervolle vermelding bij 
de Ereprijsvraag van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst.3 
Gedurende zijn hele verdere loopbaan 
liet hij zijn aanbestedingen in Amsterdam 
doorgaans plaatsvinden in het lokaal 
van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, zelfs als het betrekkelijk 
onbetekenende verbouwingen betrof. 
Als iemand die zich op eigen kracht van 
onderaf opwerkte lijkt hij zo zijn trots te 
etaleren daar te mogen zijn.

Op 2 juni 1894 verhuisde hij naar 
‘s-Hertogenbosch, waar hij voor de 
katholieke architect Eduard Cuypers, 
samen met W. van Boven, de tekeningen 
uitwerkte en van details voorzag voor het 
in 1896-1897 gebouwde spoorwegstation.4 
Cuypers maakte er geen punt van een 
gereformeerde tekenaar in dienst te nemen. 
Het rijk geornamenteerde station ging 
verloren bij een bombardement in 1944, 
zodat het werk van Bonda daar niet meer 
valt te bewonderen. In deze stad vond hij 
zijn geliefde, Anne Uzebia Sirag, geboren 
in 1871, met wie hij op 24 juni 1897 in 
’s-Hertogenbosch in het huwelijk trad.5 
Het echtpaar ging wonen in de Nicolaas 
Beetsstraat 132 in Amsterdam, waar hij 
zijn bureau aan huis had. Vanaf 1912 gaf 
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hij afwisselend Vondelstraat 170 en 186 
als adres op, vermoedelijk respectievelijk 
zijn kantoor en zijn woning.

In Amsterdam werkte Bonda 
aanvankelijk voor een andere toparchitect. 
Op 2 juli 1897 verkocht de gemeenteraad 
een smal perceel van 200 vierkante meter 
aan de pas gerooide Raadhuisstraat 
aan R. Cruyff, die het ontwerp voor een 
woon- en winkelpand, Herengracht 184/
Raadhuisstraat 30, overliet aan H.P. 
Berlage, die zich liet assisteren door Bonda. 
Om aan te sluiten bij de natuurstenen 
gevels in de aansluitende straatwand van 
de Herengracht, kreeg het pand gevels 
van Naamse hardsteen en Oberkirchner 
zandsteen. In zijn monografie over Berlage 
ging architectuurhistoricus Manfred Bock 
ervan uit dat Berlage het gevelontwerp 
voor zijn rekening nam en Bonda de 
plattegronden, maar karakteristiek is 
de hechte samenhang tussen beide.6 De 
innerlijke structuur met trappenhuizen 
bepaalt de indeling van de gevel. 

In zijn verdere loopbaan zou Bonda voortdurend teruggrijpen op zowel het 
vrijzinnige historisme van Cuypers als het strakke en nationalistisch georiënteerde 
rationalisme van Berlage. In 1914 behoorde Bonda tot de ondertekenaars van een brief 
aan de gemeenteraad van Rotterdam, waarin een groep architecten verklaarde dat het 
van ´een geheel onverklaarbare miskenning´ getuigde, dat Berlage werd uitgesloten van 
de prijsvraag voor het stadhuis van Rotterdam.7 Zijn leertijd bij Cuypers verloochende 
hij evenmin.

Gereformeerd

Zijn leven lang bleef Bonda een trouw en actief lid van de gereformeerde kerk. In de 
verzuilde samenleving van destijds bepaalde dat ook in belangrijke mate zijn loopbaan. 
De gereformeerde kerk kwam voort uit twee kerkscheidingen van de Nederlands 
Hervormde kerk, waarvan de eerste plaatsvond in 1834 en de tweede, de Doleantie, in 
1886. Deze twee gereformeerde stromingen verenigden zich landelijk in 1892. Voordien 
was Bonda al actief in de gereformeerde gemeenschap. Namens de diaconie van de 

6  Manfred Bock, Anfänge einer neuen Architectur. Berlages Beitrag zur architektonischen Kultur der 
Niederlande im ausgehenden 19. Jahrhundert, ’s-Gravenhage/Wiesbaden 1983, 190.

7  De voorgeschiedenis van den Rotterdamschen stadhuis-bouw beoordeeld stemmen uit de pers, verzameld 
ter toelichting van het desbetreffende adres aan den gemeenteraad van Rotterdam, april 1914, 104.

1. Ontwerp voor de versiering van de Nieuwe 
Leliestraat in Amsterdam voor de inhuldiging van 

koningin Wilhelmina in 1898. 
Beeldbank Stadsarchief Amsterdam (SAA).



8

Cuypersbulletin2022-3&4

dolerende gemeente in Amsterdam 

zocht Bonda in april 1900 een plek in 

een burgergezin voor een jongeman, wat 

getuigde van zijn actieve betrokkenheid 

bij de diaconie.8 Later zat hij als 

secretaris langdurig in het bestuur van 

de Vereeniging voor Lager Onderwijs 

op Gereformeerden Grondslag, zo blijkt 

uit advertenties in christelijke bladen uit 

de periode 1910-1921.9 Zo behartigde 

hij het buitengewoon onderwijs aan 

´zwakzinnigen´. Vanaf 1916 trad Bonda 

op als ouderling voor een aanzienlijk 

deel van de stad: ‘het gedeelte, begrensd 

door Singelgracht, Vondelpark tot aan 

een denkbeeldige lijn tusschen de Gerard 

Brandtstraat en P.C. Hooftstraat, Van 

Baerlestraat, Museumterrein [en de] 

denkbeeldige lijn door ‘t Sportpark onder 

’t Rijksmuseum’.10 Als architect richtte 

Bonda zich uiteindelijk op gereformeerde 

opdrachtgevers. Alleen in het begin 

van zijn loopbaan had hij een jongere 

werknemer in de leer, Arnoldus Ulricus 

Ingwersen. Die zocht echter al gauw zijn 

heil bij het veel grotere bureau van de 

eveneens gereformeerde Amsterdamse 

architect Tjeerd Kuipers. Kuipers 

bouwde door heel Nederland maar 

liefst ruim vijftig kerken voor voornamelijk gereformeerde kerken en kreeg hij van de 

gereformeerde zuil tal van andere opdrachten. In 1912 begon Ingwersen voor zichzelf. In 

Amsterdam ontwierp hij voor christelijke woningcoöperaties tal van wooncomplexen. 

Bij hun oeuvre steekt het misschien niet volledig in kaart gebrachte oeuvre van Bonda, 

dat in ongeveer dezelfde periode tot stand kwam, hoe dan ook schril af. Het hoogtepunt 

in Bonda’s loopbaan vormde, alleen al door de omvang van dit project, de bouw van 

een neurologisch ziekenhuis, de Valeriuskliniek in Amsterdam in 1908-1910. Daarnaast 

8 Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), 14 
(1900), 688, 8 april 1900.

9 De School met den Bijbel, 8 (1910-1911), 70, 20 juni 1911; Christelijk schoolblad, 19 (1912), 39, 27 
september 1912; De School met den Bijbel, 18 (1920-1921), 29, 13 januari 1921; De standaard, 16 
februari 1921.

10 Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), 29 
(1916), 1538, 23 juli 1916.

2. Inzending voor de prijsvraag in 1899 voor 
een gevelontwerp voor een kantoor van de 
Levensverzekeringbank Rotterdam, gepubliceerd 
in het Rotterdamsch nieuwsblad 4 december 
1899.
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ontwierp hij een aantal scholen, een niet uitgevoerd wooncomplex en een aantal 

herenhuizen. Voor zijn broodwinning zal hij voor een groot deel zijn aangewezen op 

verbouwingen en andere kleine klussen. Vermoedelijk tekende hij zijn laatste ontwerp 

in 1922, op zijn zestigste. Op 6 maart 1941 werd hij begraven op begraafplaats Zorgvlied 

in zijn woonplaats.

Eerste klussen als zelfstandige

Om aan de slag te komen, greep Bonda vanaf 1897 iedere gelegenheid aan. De oudste 

bekende opdracht uit gereformeerde kring betrof het ontwerp van een ‘fraaie en soliede 

eikenhouten boekenkast’ voor de christelijke staatsman Jhr. mr. Alexander Frederik 

de Savornin Lohman (1837-1924), die de gereformeerde onderwijsorganisatie hem in 

1897 aanbood als blijvend aandenken voor hun dank vanwege zijn inspanningen voor 

het bijzonder onderwijs. De gebroeders Voogel (Damrak 80) voerden het ontwerp uit: 

‘Met groote toewijding en technische keurigheid en nauwgezetheid hebben deze, in 

opvolging van de aanwijzingen van dén architect, zich van hunne taak gekweten en 

eene recht artistieke, 4 M. breede en in ’t midden 3 M. hooge kast, met fijn snij- en 

3. De twee panden van het gereformeerde weeshuis aan de Hugo de Grootkade aan het begin van de 
twintigste eeuw. Rechts het pand uit 1891 van architect Tjeerd Kuipers, links dat van Huibertus Bonda 
uit 1900. Beeldbank SAA.
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beeldhouwwerk opgebouwd.’11

In 1898 nam Bonda deel aan de acht prijsvragen uitgeschreven door de Commissie 
van Verenigde Kunstenaars voor de versiering van Amsterdamse straten met het oog 
op de inhuldiging van Wilhelmina als koningin. Voor zijn ontwerp voor de Blauwbrug 
kreeg Bonda een gratificatie van honderd gulden.12 Er bleef van hem nog een tekening 
bewaard voor de versiering van de Nieuwe Leliestraat (afb. 1).13 Uit een krantenbericht 
blijkt dat de Haarlemmerstraat volgens een ontwerp van Bonda werd versierd.14

Een prijsvraag onder motto uitgeschreven in 1899 voor een gevelontwerp voor een 
kantoor van de Levensverzekeringbank Rotterdam leverde 35 inzenders op. De jury, 
bestaande uit Henri Evers, J.P. Stok Wz en C.J. Struyk kende de eerste prijs en een 
beloning van 250 gulden toe aan het ontwerp Assurance van H. Bonda.15 De redacteur 
van het Rotterdamsch Nieuwsblad waardeerde vooral de gevelbekroning van Bonda, 
maar leverde ook de nodige kritiek, vooral op de onderpui. Alles bijeen had hij liever 

11  Christelijk schoolblad, 4 (1896-1897), 48, 1 oktober 1897.
12  De ingenieur, weekblad gewĳd aan de techniek en de economie van openbare werken en nĳverheid, 13 

(1898), 22, 28 mei 1898.
13  SAA, beeldbank, afbeeldingsbestand ANWJ00317000001.
14  Algemeen Handelsblad, 29 juli 1898; De Gooi- en Eemlander: nieuws- en advertentieblad, 30 juli 1898.
15  De ingenieur, 14 (1899), 46, 18 november 1899, 570; Rotterdamsch nieuwsblad, 4 december 1899.

4. De gereformeerde Duytskerk in Rotterdam-Delfshaven uit 1902. Foto reliwiki.
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een andere winnaar gezien (afb. 2).
Voor zover bekend zijn eerste 

uitgevoerde gebouw betrof een 
gereformeerd weeshuis. Na 1886 
bestonden er in Amsterdam tijdelijk 
twee gereformeerde gemeenten, die beide 
over een eigen weeshuis beschikten. In 
1898 gingen de beide gereformeerde 
groeperingen in ook in Amsterdam 
samen. De nieuwe gemeente voegde 
de weeshuizen samen door die aan de 
Bloemgracht op te heffen en bij het 
bestaande weeshuis op de Hugo de 
Grootkade (nummer 24) een nieuwe 
vleugel te bouwen. Dit weeshuis op de 
hoek met de Derde Hugo de Grootstraat 
was in 1891 gebouwd door architect 
Tjeerd Kuipers. De gereformeerde 
Raamkerk uit 1889, ontworpen door 
architect E.G. Wentink, stond op de 
tegenoverliggende hoek van de Derde 
Hugo de Grootstraat. Niet Kuipers, 
maar Bonda kreeg opdracht de nieuwe 
vleugel te ontwerpen, waarbij Bonda’s 
betrokkenheid bij de gereformeerde 
diaconie misschien een rol speelde. De aanbesteding vond plaats op 27 februari 1899.16 
De Amsterdamsche kerkbode, het orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk, 
juichte de keuze voor een andere architect toe, want dit voorkwam ‘onwillekeurige 
eenvormigheid’. In 1900 kwam het pand gereed.17 Op een foto uit het begin van de 
twintigste eeuw staat rechts het in neorenaissance gebouwde pand van Tjeerd Kuipers 
en links het veel soberder ontwerp van Bonda (afb. 3). In opzet vertonen de vleugels 
veel overeenkomst: ze bestaan uit een souterrain, twee verdiepingen en een zolder. Bij 
beide vormt een puntgevel de blikvanger (drie smalle assen bij Kuipers, twee bredere 
bij Bonda). De aansluitende vleugel telde bij beide twee vensterassen. Ten opzichte 
van elkaar waren de gebouwen spiegelbeeldig en vormden ze, met het hek en de poort 
ertussen, een symmetrisch geheel. De gereformeerde bladen bespraken vooral de opzet 
van het weeshuis, waarbinnen zoveel mogelijk de gezinssituatie werd benaderd. De 
Amsterdamsche kerkbode ging kort in op de architectuur: ‘Het nieuwe tweede is in zijn 
inrichting zeer bezienswaardig. Alles is ruim en hoog van verdieping, goed belicht en 

16  Amsterdamsche kerkbode, officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), 13 
(1899), 629, 19 februari 1899.

17  Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), 14 
(1900), 695, 27 mei 1900.

5. De Klopperkerk te Enkhuizen uit 1904. 
Foto Reliwiki.
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gezellig in de huiskamer. Er staat ook een huisorgel in, dat cadeau gedaan is. Men heeft 
er ook een badkamer.’18 Het pand van Bonda koste tien jaar later precies even veel als dat 
van Kuipers negen jaar daarvoor, te weten 25.000 gulden, een wapenfeit waar iedereen 
trots op was.

Kerken

De gereformeerde kerk maakte een sterke groei door en er rees een grote behoefte aan 
kerkgebouwen en scholen. Als jonge zuil beschikte de gereformeerde gemeenschap 
slechts over beperkte middelen. Voor Bonda bleek het toch moeilijk om aan opdrachten 
te komen. In 1901 kreeg hij de opdracht de gereformeerde Schinkelkerk uit 1890, 
Amstelveenseweg 136 in Amsterdam, te verbouwen, een ontwerp van Tjeerd Kuipers. 
In de zijbeuken kwamen gaanderijen met nieuwe banken.19

Na deze verbouwing kreeg Bonda opdracht voor een gereformeerde kerk 1200 
zitplaatsen een kosterswoning en lokalen voor catechisatie en vergaderingen in 

18  De bazuin; gereformeerde stemmen uit de Christelijke Afgescheidene Kerk in Nederland, 48 (1900), 7, 16 
februari 1900.

19  De standaard, 26 juni 1901. Aanbesteding op 1 juli. De kerk dient heden als sportschool.

6. Het inwendige van de Klopperkerk in Enkhuizen voor de verbouwing in 1982. Foto Reliwiki.
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Rotterdam-Delfshaven, de Duytstraatkerk (Duytstraat 26). Op de aanbesteding op 4 

februari 1902 werd het werk vergund voor 48.990 gulden.20 Binnen een jaar kwam de 

kerk gereed. Het Rotterdamsch Dagblad liet zich over het resultaat niet onverdeeld 

gunstig uit: ‘De architectuur van ‘t gebouw is maar matig bevredigend; ze doet al te 

veel gevoelen, dat zuinigheid een eerste vereischte was.’21 De scriba van de Rotterdamse 

kerkenraad betoonde zich in de Heraut van de gereformeerde kerken in Nederland 

tevreden: ‘Uit een oogpunt van kunst en doelmatigheid beide wordt het groote gebouw 

door iedereen om het zeerste geroemd.’22 De voorgevel bevat een hoge toren aan 

weerszijden van de middenpartij en twee lagere op de hoeken. De middenpartij, de 

lagere en smallere vleugels en de torens liggen in hetzelfde vlak, behalve de uitkraging 

van de witte torenbekroningen met spits. De spaarzaam historiserende gevel bevat tal 

van details die invloed van Berlage verraden. In de zijbeuken bracht de architect galerijen 

aan. Voor echte gewelven zal het budget niet toereikend zijn geweest. De zoldering met 

ribben doet daaraan slechts enigszins denken.

Terwijl de kerk in Delfshaven nog in aanbouw was, belegde Bonda op 22 september 

1902 de aanbesteding van de gereformeerde Klopperkerk met consistorie in Enkhuizen, 

Klopperstraat 12, met een kosterswoning aan de Zuider Boerenvaart.23 De bouw nam 

vanwege ernstige funderingsproblemen langer in beslag dan gepland. Pas op donderdag 

11 februari 1904 werd de kerk, die 800 zitplaatsen telde, in gebruik genomen. In de 

gereformeerde bladen heette de kerk een sieraad voor de stad. Ze bewonderden de 

kruisvorm, de hoge gevel geflankeerd door kloeke torens, de glazen met roosvenster 

20  De standaard, 23 januari 1902.
21  Rotterdamsch nieuwsblad, 10 februari 1902.
22  Heraut van de gereformeerde kerken in Nederland, 1902, 1303, 21 december 1902. Het gebouw dient 

heden als moskee.
23  Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 14 september 

1902, 2; De standaard, 15 september 1902.

7. De Valeriuskliniek in Amsterdam kort na de bouw. Beeldbank SAA.
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boven de hoofdingang in het midden (afb. 5). Al deze onderdelen bracht Bonda, net als 

bij de kerk in Delfshaven, onder in één gevelvlak. De deuren in de toren aan weerszijden 

leidden tevens naar de gaanderij boven de hoofdingang. Binnen ontving de kerk licht 

door grote boogvensters met gekleurd glas. Donker hout stak af tegen het wit van de 

muren (afb. 6). De banken stonden in een halve cirkel, onderbroken door straalsgewijze 

looppaden. De kansel stond onder het orgel.24 In 1982 is er in de kerk een verdieping 

ingebouwd.25

De positieve berichten na de inwijding vermeldden niets van de perikelen voor en 

tijdens de bouw. Kort na de aankoop van de grond waarop de kerk moest verrijzen 

was Tjeerd Kuipers aangezocht het ontwerp voor de kerk te leveren. Hij leverde snel 

een ontwerp met bestek en kwam uit op een bedrag van 32.111,37 gulden, inclusief 

de verlichting. Nadat de boekhouder zijn financiële verslag had uitgebracht, schrok 

de kerkenraad terug voor het bedrag en stelde deze de architect voor 5000 gulden te 

bezuinigen. Daartoe zag Kuipers geen mogelijkheid, waarna Bonda in beeld kwam. 

Hij maakte een goedkoper ontwerp, dat voor 24.700 gulden werd gegund aan de 

aannemers D.P. Admiraal en P. van der Leek, glas- en schilderwerk niet inbegrepen.26 

Het schilderwerk kwam op 1350 gulden. Tijdens de bouw bleek de fundering te licht. 

De tussentijdse aanpassing van de plannen brachten de aannemer op de rand van 

faillissement. Daarna deden zich nog tal van andere problemen voor. De uiteindelijke 

kosten bedroegen 36.906,18 gulden. Daarbij kwamen nog extra kosten voor aanpassingen 

aan de dakconstructie. Per saldo zou de gemeente met Kuipers veel goedkoper af zijn 

24  Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 14 februari 
1904, 2; De standaard, 18 februari 1904; Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche 
Gereformeerde Kerk (doleerende), 18 (1904), 890, 21 februari 1904.

25  Desalniettemin kwam de kerk op de gemeentelijke monumentenlijst te staan. Gemeentelijk monument 
kerk: 0388/WN061, pastorie: 0388/WN183.

26  Algemeen Handelsblad, 23 september 1902.

8. Bouwtekening gevels school Borgerstraat 105 uit 1902. Beeldbank SAA.
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geweest, terwijl de vormgeving ook niet 
echt tot tevredenheid stemde.27 Hoewel 
de gereformeerde gemeente in Enkhuizen 
zich naar buiten toe zeer tevreden toonde, 
zal deze achter de schermen een veel 
minder positief verhaal naar buiten 
hebben gebracht. Het betrof Bonda’s 
laatste kerkgebouw. In 1903, tijdens de 
bouw van de kerk in Enkhuizen, kreeg 
Bonda nog opdracht voor een verbouwing 
van een kerk in Leiden, maar voor wat 
betreft de kerkbouw bleef het daarbij.

Valeriuskliniek

De zuil van de gereformeerden voorzag al 
gauw ook in de zorg voor psychiatrische 
patiënten. Zaken van de geest vormden 
voor de gereformeerden een beladen 
onderwerp, omdat dit raakte aan de 
menselijke ziel. Het ging er volgens 
dominee Lucas Lindeboom van de 
Vereeniging tot Christelijke Verzorging 
van Krankzinnigen en Zenuwlijders om 
de gestoorde band tussen de patiënten 
en God te herstellen. Op de Vrije 
Universiteit, waar de gereformeerde leer 
de basis vormde, bekleedde vanaf 1907 psychiater Leendert Bouman een leerstoel over 
dit onderwerp. Hij dacht over het vraagstuk veel pragmatischer dan Lindeboom en 
stelde zich op de hoogte van de eigentijdse paktijken. Ter voorbereiding van de bouw 
van een kliniek stelde hij zich in het buitenland op de hoogte van de nieuwste methoden 
en inrichtingen.28

Op 26 oktober 1908 besloot de vereniging tot de bouw van een neurologische kliniek 
aan het tachtig meter brede Valeriusplein. Het bouwterrein besloeg 3300 vierkante 
meter, waarvan er ongeveer 1950 bebouwd zouden worden. Het gebouw kreeg een 
U-vorm met een hoofdgevel van 76 meter breedte en naar voren gestelde zijvleugels 
haaks daarop met een lengte van 42.50 meter. In het midden van het hoofdgebouw 
kwamen de medische dienst en de laboratoria. Verder moest het hoofdgebouw plaats 
bieden aan de polikliniek, de wacht- en ontvangkamers, de garderobes, de badkamer 
voor het opnemen van patiënten, de fotografische inrichting, de collegezaal, salonnetjes 
en kamers voor eerste- en tweedeklaspatiënten, achttien in getal, alles bereikbaar via 

27  C. Kruk, Van Ansjoviskerkje tot Ontmoetingskerk, Enkhuizen 2016, 466.
28  Michiel Louter, ‘Alleen God kan u redden. Zoektocht naar Christelijke psychiatrie beheerste 

Valeriuskliniek’, Ons Amsterdam, 2 oktober 2010, https://onsamsterdam.nl/alleen-god-kan-u-redden.

9. Links de De Savornin Lohmanschool, Eerste 
Helmersstraat 263, rechts daarvan de woning 

van de hoofdonderwijzer, omstreeks 1925. 
Beeldbank SAA.
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een ruime hoofdtrap van graniet en een vestibule. De zijvleugels boden plaats aan de 
derdeklaspatiënten, de linker aan vrouwen, de rechter aan mannen, in totaal voor 48 
patiënten. Het gebouw moest het Valeriusplein een monumentaal aanzien verlenen.29 
De aanbesteding vond plaats op 26 maart 1909.30 Van dit omvangrijke project was Bonda 
de architect en Gerrit Jan Rutgers, die zich later zou ontwikkelen tot een vooraanstaand 
architect, de hoofdopzichter. De aannemer uit Weesp zag kans het gebouw, dat ongeveer 
2.500.000 bakstenen telde, voor 200.000 gulden te laten verrijzen. Op 3 november 1910 
opende de kliniek zijn deuren in aanwezigheid van dominee Lindeboom uit Kampen en 
professor Bouman, de eerste directeur.31

Het gebouw dat in 2016-2017 plaatsmaakte voor het huidige wooncomplex leek al niet 
veel meer op dat van Bonda. Nog afgezien van een aantal uitbreidingen en aanpassingen 
vond er in de jaren 1937-1941 een grootscheepse verbouwing plaats, bijna van de grond 
af aan. Er bleken bij de bouw te weinig palen geheid en door slechte ventilatie waren de 
stalen balken van de fundering gaan roesten. Architect Arnold Ingwersen, de eerder 
genoemde vroegere medewerker van Bonda, leidde het werk. Door toevoeging van een 
extra verdieping bood het na voltooiing plaats aan 130 patiënten. Het bouwwerk kreeg 
een hoekiger karakter, mede door de platte daken. 

29  Het nieuws van den dag : kleine courant, 27 oktober 1908.
30  Het nieuws van den dag: kleine courant, 9 maart 1909.
31  Het Centrum, 3 november 1910.

10. Protestantse school aan het Brugplein in ’s-Hertogenbosch in 1944. 
Erfgoed ’s-Hertogenbosch, collectie beeld en geluid.
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 Sommige architectuurhistorici herkennen in het ontwerp van Bonda, dat nog bekend 
is van oude afbeeldingen, invloeden van Berlage (afb. 7). De risalerende middenpartij 
met flankerende torens met een uitkraging bovenin, de uitbundige venstervormen, 
de vele historiserende details en de torens in de hoekpaviljoens doen echter veel meer 
denken aan het verdwenen spoorwegstation van Eduard Cuypers in ’s-Hertogenbosch, 
waarvan Bonda, zoals hierboven is vermeld [o.i.d.] ooit de details uitwerkte.

Scholen

In zijn persoonlijke leven legde Bonda een bijzondere belangstelling aan de dag 
voor onderwijs. Als architect ontwierp hij meerdere scholen. In 1901-1902 leidde hij 
de verbouwing van een school op de Eerste Schinkelweg 13 voor de Vereeniging de 
School met den Bijbel voor Sloten en Overtoom, nabij de gereformeerde kerk aan de 
Amstelveenseweg.32

Op 7 maart 1902 besteedde hij de bouw aan van een school op Borgerstraat 105.33 
De bouwtekeningen tonen een uiterst strak vormgegeven bouwwerk met spaarzaam 
toegepaste decoraties in `een ingekaderde, doorlopende strook onder de vensters en 
in de wat rijker uitgevoerde gevelbekroning (afb. 8). De uitstraling overtreft Berlage 

32  Algemeen Handelsblad, 11 december 1901.
33  De standaard, 21 februari 1902. Voor de sloop omstreeks 1984 diende de school nog een tijdje als 

buurtcentrum het Borgercentrum.

11. Voormalige Prinses Julianaschool, Fahrenheitstraat 99 in de Watergraafsmeer, 
foto J.M. Arsath Ro’is, 13 mei 1966. Beeldbank SAA.
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in soberheid. Het karakter van deze lagere school was bijna utilitair. In 1906 verzorgde 

Bonda ook een verbouwing van de school.34

De De Savornin Lohmanschool voor lager onderwijs en M.U.L.O (Meer Uitgebreid 

Lager Onderwijs) met twee bovenwoningen verrees op de Eerste Helmersstraat 263. 

Op 9 september 1910 besteedde Bonda het werk aan.35 Het Christelijk Schoolblad ging 

uitgebreid in op de opening in 1911.36 De redactie liet er geen twijfel over bestaan, dat het 

bouwen van scholen voor de gereformeerde zuil vaak op bijna onoverkomelijke financiële 

obstakels stuitten: ‘De nieuwe school in de Helmersstraat, Savornin Lohmanschool is 

Donderdag 7 April op eenigszins feestelijke wijze in gebruik genomen. ’t Is een keurig 

gebouw, dat den architect, den heer Bonda, alle eer aandoet. Amsterdam, dat reeds 

zoolang smacht naar vernieuwing zijner Christelijke scholen, komt langzaam vooruit. 

De strijd is hier ook zoo moeilijk, de schoolbouw zoo duur en het aantal dergenen, 

die eens wat groots kunnen doen, is zoo gering. In Rotterdam is inde laatste 15 à 20 

jaar de Christelijke school met reuzenschreden vooruitgegaan. De Roomsche scholen 

in Amsterdam zijn ook naar de eischen des tijds ingericht. Maar wij sukkelen achteraan. 

Uit gebrek aan geld alleen?’ De jonge Vereeniging tot stichting en instandhouding van 

scholen met den Bijbel voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden 

grondslag te Amsterdam moest de situatie voor de gereformeerde scholen ten goede 

34  Algemeen Handelsblad, 30 januari 1906.
35  De standaard, 19 september 1910.
36  Christelijk schoolblad, 18 (1911), 15, 14 april 1911.

12. Bouwtekening woningen in de leidekkersteeg en de Goijersteeg, Amsterdam, 1904. Beeldbank SAA.
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keren: ‘Haar eerste school, in bijna zusterlijke verdraagzaamheid staande naast een 
nieuwe stadsschool [de Helmerschool op nummer 171], kan met deze de vergelijking 
glansrijk doorstaan. Och, en dat moet ook. ’t Is wel jammer, dat ons nog steeds met 
betrekking tot de bouwkosten geen recht geschiedt, en dat de gemeentekas onzen 
hoofdelijken omslag maar grooter kan maken voor haar scholen, maar daarom moeten 
wij toch niet minder voor den dag komen. Straks moeten de andere scholen ook aan 
de beurt komen. En... er moeten nog minstens vijf-en-twintig Christelijke scholen in 
Amsterdam bijkomen.’ Dat de De Savornin Lomanschool (ook wel School van Ackers, 
de hoofdonderwijzer) naast een andere, in dit geval een openbare school verrees, 
was in Amsterdam gebruikelijk. Tussen de beide scholen stond de woning van de 
hoofdonderwijzer van de gereformeerde school, voorzien van een erker en balkonnetjes 
op consoles, ontworpen door Bonda (afb. 9). Na de bouw van de Valeriuskliniek, die 
geënt was op het rijke historisme van Eduard Cuypers, greep Bonda in deze school 
terug op het architectonische idioom van Berlage, maar wel met ontlastingsbogen uit de 
neorenaissance en zonder de bij Berlage gangbare lateien. Aanvankelijk telde de school 
75 leerlingen, maar dat werden er snel meer. In 1935 maakten de twee bovenwoningen 
op de tweede verdieping plaats voor lokalen en genoten hier 380 kinderen onderwijs.

De volgende school van Bonda verrees in ’s-Hertogenbosch, waar hij ooit had gewerkt 
voor Eduard Cuypers. De aanbesteding, die plaats vond op 19 maart 1913 vermeldde 
behalve de protestantse school een woning voor het hoofd en een conciërgewoning.37 De 
laagste inschrijver kwam uit op 17.295 gulden.38 Het schoolgebouw aan het Brugplein 
werd kort na de oorlog gesloopt (afb. 10). De torentjes, de horizontale banden, 
ontlastingsbogen borduurden voort op de in Nederland populaire neorenaissance, maar 
met de natuurstenen aanzetten van de bogen liet Bonda blijken ook van Berlage op de 
hoogte te zijn (afb. 10).

Bij de bouw van het schoolgebouw voor een Christelijke M.U.LO. in de 
Watergraafsmeer bood het budget opnieuw weinig mogelijkheden tot verfraaiing. Op 19 
december 1919 vond de aanbesteding plaats alleen voor het leggen van de fundering.39 
Tijdens de openingsplechtigheid in de gymzaal op 1 september 1921 (de school 
was nog niet helemaal gereed) liet de voorzitter van de Vereniging tot oprichting en 
instandhouding van Scholen met den Bijbel voor L en U.L.O. te Watergraafsmeer over 
de financiële obstakels geen misverstand bestaan: ‘In zijn feestrede liet de voorzitter, 

37  Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant, 3 maart 1913.
38  Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant, 20 maart 1913.
39  De standaard, 13 december 1919.

13. Woningbouwproject voor Patrimonium in Watergraafsmeer, 1920. Het Nieuwe Instituut, Rotterdam.
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de heer [A.P.] Snoep, uitkomen, hoezeer 
bij den bouw dezer school gestreefd was 
naar grooten eenvoud, vermeden was 
alles, wat zweemde naar luxe of overdaad, 
vooral omdat in onze dagen wel eens 
geklaagd wordt, over te groote royaliteit. 
Wij hebben […] die klip omzeild. Die 
eenvoud is voor ons het symbool van wat 
wij in dit gebouw geven willen: eenvoud in 
het onderwijs, eenvoud in de opvoeding. 
Op tal van scholen wordt die eenvoud bij 
het Onderwijs niet betracht. De school 
moet zijn een broeiveld van allerlei 
uitvindingen en ontdekkingen. Hetzelfde 
geldt voor de opvoeding. Het lijkt er 
soms maar al te veel op, of de wil van 
het kind de maatstaf voor de opvoeding 
is: dit kan nimmer goed zijn. Spr. brengt 
voorts dank aan den architect, den heer 
Bonda, en aan den oud-Wethouder van 
Watergraafsmeer, den heer Vlaanderen, 
die zooveel bijgedragen heeft om ten 

aanzien van de financieele moeilijkheden een oplossing te vinden. Men vergete nl. niet 
dat dit schoolgebouw zonder rijkssteun verrezen is.’40 De voorzitter kon dan wel pochen 
op de eenvoud, maar door het ontbreken van een ruimer budget was die onvermijdelijk.

In de Watergraafsmeer bouwde Bonda al snel een tweede school op gereformeerde 
grondslag, met acht klassen voor lager onderwijs en een gymnastiekzaal, de Prinses 
Julianaschool, Fahrenheitstraat 99. Bonda hield de aanbesteding op 12 oktober 
1921.41 De fundamenten waren al eerder gelegd, een werkwijze die Bonda ook al bij 
de M.U.L.O. in de Watergraafsmeer had gevolgd. Dr. V. Hepp, de voorzitter van de 
vereniging verklaarde deze werkwijze op de opening in juli 1922: ‘Wat de plaatselijke 
aangelegenheden aangaat, ook hier waren er financieele moeilijkheden; er is bezuinigd 
en besnoeid, totdat op eenmaal de weg geopend werd. Het typeerende van deze 
plaatselijke bezwaren is wel, dat in 1919 reeds de fundamenten voor de school gelegd 
werden.’42 De school kreeg platte daken, maar wel een middenpartij met brede torens 
aan weerszijden. Met eenvoudig siermetselwerk in de borstweringen onder de vensters 
en eenvoudige aanzetblokken in de strekse bogen boven de vensters kreeg het gebouw 
een wat rijker voorkomen (afb. 11).

40  Geciteerd uit De Telegraaf, 2 september 1921; zie ook De Amsterdammer, 2 september 1921.
41  De standaard, 17 september 1921, 21 september 1921.
42  De standaard, 17 juli 1922; Het nieuws van den dag, 18 juli 1922.

14. Verbouwing Roemer Visscherstraat 10 door 
Bonda, 1900. Beeldbank SAA.
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Woningen

Binnen de verschillende zuilen kwamen 
omvangrijke wooncomplexen tot stand, 
maar daarin speelde Bonda uiteindlijk 
geen enkele rol. Van hem zijn slechts 
een kleiner en een groter plan voor 
woningen bekend. Het eerste betrof in 
1904 verbouwen van in totaal negen 
kleine pandjes in de Leidekkersteeg en 
de Goijerssteeg in de Oude Zijde van de 
binnenstad van Amsterdam (afb. 12).

 Zijn enige grote project, dat had 
moeten verrijzen in de Watergraafsmeer, 
tekende hij in 1920 voor Patrimonium’s 
Coöperatieve Woningvereeniging 
Watergraafsmeer, een organisatie met 
een christelijke signatuur. De tekeningen 
van Bonda bevinden zich heden in Het 
Nieuwe Instituut in Rotterdam.43 Vanwege 
de annexatie van Watergraafsmeer met 
Amsterdam wilde de woningcoöperatie 
Patrimonium, door zich te laten liquideren 
en alle bezittingen over te dragen, opgaan 
in zijn Amsterdamse tegenhanger, de 
woningstichting Patrimonium. Het bestuur van Patrimonium uit Watergraafsmeer 
wilde graag dat de Amsterdamse woningstichting het project van Bonda overnam, maar 
dat verzoek legden zij naast zich neer. Op dit punt van zijn loopbaan liep Bonda al einde 
vijftig en de woningbouw ging zo definitief aan hem voorbij.44

Herenhuizen

Bonda bouwde zijn meeste herenhuizen in het begin van zijn loopbaan. Bij deze 
opdrachten speelde zuinigheid veel minder een rol dan bij zijn andere opdrachten. Het 
oudste bekende project aan een herenhuis van Bonda betreft een verbouwing in 1900 
van Roemer Visscherstraat 10, waarbij hij de lage zij-as van het pand veranderde in de 
ranke toren, zoals die er tot op heden nog staat (afb. 14). Rond dezelfde tijd maakte hij 
een ontwerp voor een pand aan de Middenweg met kenmerken van de neorenaissance 
en de toen populaire chaletstijl, maar dat lijkt niet te zijn uitgevoerd (afb. 15). Zijn twee 
herenhuizen Jan Luijkenstraat 29-33, gebouwd in 1902 voor Van de Velde Maatschappij 
tot Exploitatie van Onroerende goederen, genieten heden de status van gemeentelijk 

43  Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, fonds C. Aandewiel: materiaal Bonda en Van Duyne, verzameling: 
AANDt1, Plan voor een Complex woningen te Watergraafsmeer voor de vereniging ‘Ons belang’ arch. 
H. Bonda, 1920, 1 omslag 13 scans.

44  De standaard, 26 februari 1921.

15. Ontwerp voor huis aan de Middenweg, 
Watergraafsmeer, omstreeks 1900. Beeldbank 

SAA.
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monument (afb. 16).45. Met de erkers, 

balkons en torenvormen doet het pand 

zich voor als een weelderige variant van 

de Berlagiaanse vormentaal.

 Het huis Westerstraat 164 in 

Enkhuizen bouwde hij voor een van 

de directeuren van zaadhandel Sluis & 

Groot, Jan Sluis. De aanbesteding vond 

plaats op 14 maart 1902.46 De contacten 

kwamen tot stand via de gereformeerde 

gemeente van Enkhuizen, waarvoor 

Bonda dat jaar een kerk ontwierp. Sluis 

was van die gemeente een actief lidmaat.47 

Op 19 september 1905 betrokken Jan 

Sluis en zijn vrouw de woning. Het huis 

bleef niet helemaal gaaf bewaard doordat 

het in 1976 een verbouwing onderging tot 

winkel en in 1990 tot koffie- en theesalon. 

Op korte termijn zal het echter weer zo 

goed mogelijk in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld.48 Met zijn achtkantige 

hoektoren en schilderachtige compositie van volumes greep Bonda in dit herenhuis terug 

op weelderig historisme (afb. 17). Van Sluis & Groot kreeg Bonda in 1902 bovendien 

opdracht een woon- en winkelhuis te ontwerpen in de Marnixstraat (nummer 240). De 

winkel betrof een zaadhandel, voorzien van een rijk uitgevoerde erker en een toren met 

een opvallend dakoverstek, een weelderige spits met wijzerplaten aan vier zijden (afb. 

18).

Voor een perceel aan de Weesperzijde (nummer 99A) ontwierp Bonda in 1903 een 

herenhuis in weelderige vormen (afb. 19), dat echter onuitgevoerd bleef. Bouwweelde 

kenmerkte ook zijn ontwerp voor Koninginneweg 6 uit 1905. In 1939 onderging deze 

villa een verbouwing door het architectenbureau H.A.J. Baanders en Jan Baanders, maar 

het pand behield zijn oorspronkelijke voorkomen (afb. 20).49 Het voor de commissionair 

Willem Schatens ontworpen huis Johannes Vermeerplein 6 uit 1913 vertoont weer 

verwantschap met het idioom van Berlage, ter (afb. 21). Geld zal bij deze opdracht een 

45  Kadaster Archief Viewer, Amsterdam R, leggerartikel 2628; Gemeentelijk monument 0363/222030.
46  Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 7 september 

1902, 2.
47  G. Vermeer & Klaas Koeman, Bouwhistorische beschrijving Westerstraat 164, Enkhuizen, Vereniging 

Oud Enkhuizen, 2022.
48  Westfries Archief, Hoorn, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen, 1905-1979, 

inventarisnr. 1054, veranderen woning annex kantoor naar winkel annex woning, 17 augustus 1976; 
1529, veranderen van het pand, 28 augustus 1990.

49  De tekeningen van Bonda: SAA, toegangsnr. 10072, Inventaris van het Archief van Zeeger Deenik & 
Zoon: bouwtekeningen, inventarisnr. 806, Koninginneweg 6. Ontwerptekeningen in blauwdruk door H. 
Bonda. Blad 1-6, 1905.

16. Twee herenhuizen uit 1902 in de Jan 
Luijkenstraat, foto Gemeentelijk Bureau 
Monumentenzorg (BMA), 1988. Beeldbank SAA.
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ondergeschikte rol hebben gespeeld.

Uiteindelijk bleef Bonda steken in veel 

kleine opdrachten en verbouwingen waar 

niet altijd even veel eer aan te behalen 

viel, zoals het verhogen van het bestaande 

pand Kanaalstraat 1-3 uit 1896 met een 

extra verdieping in 1913.50 In 1922, zijn 

laatste actieve jaar als architect, verzorgde 

hij een verbouwing van Keizersgracht 183 

voor de Vereniging de Zendingszaak.51 

Zijn laatst bekende ontwerp dat jaar 

betrof de villa Prümelaan 44 in Arnhem, 

die heden witgepleisterd is.52

Conclusie

De loopbaan van Huibertus Bonda begon veelbelovend, maar zodra hij zich terugtrok 

in zijn eigen zuil, kreeg hij vermoedelijk toch te maken met beperkingen. De 

gereformeerden vormden een betrekkelijk jonge en snelgroeiende zuil en voor het 

bouwen van de vele kerken en scholen die ze nodig hadden, ontbraken vaak voldoende 

middelen, een thema dat steeds in deze korte levensschets terugkeert. Als architect 

moest hij werken met minimale budgetten en het lijkt er soms op dat hij soms onder 

het minimum uitkwam, zodanig dat dit ten koste ging van de bouwkundige soliditeit. 

Bij zijn kerk in Enkhuizen waren ingrijpende aanpassingen nodig tijdens de bouw, maar 

zijn belangrijkste werk, de Valeriuskliniek in Amsterdam moest al na enkele decennia 

volledig op de schop vanwege ernstige funderingsproblemen. De concurrentie met de 

eveneens gereformeerde architect Tjeerd Kuipers, die wel minimale eisen stelde aan de 

constructie, kon hij uiteindelijk niet aan. Bij de openingen van zijn scholen ging het 

in de toespraken steeds om de geringe middelen die bij het tot stand komen een rol 

speelden. Uiteindelijk zijn er in verschillende steden van hem toch bouwwerken van hem 

aangewezen als gemeentelijk monument. Door zijn verbondenheid aan de gereformeerde 

zuil kreeg hij vrijwel nooit meer te maken met de ruime middelen, waarmee hij nog kon 

werken in zijn leerperiodes met Eduard Cuypers en Hendrik P. Berlage.

50  Het nieuws van den dag: kleine courant, 28 juni 1904.
51  De standaard, 29 juli 1922 (aanbesteding); De Volkskrant, 14 augustus 1922.
52  Gelders Archief, Arnhem, toegangsnr. 1700 (Ver-)bouwtekeningen en hinderwetvergunningen 

Gemeente Arnhem, inventarisnr. 3404-0205, bouw woonhuis (Prümelaan 44).

17. Herenhuis voor Jan Sluis uit 1902-1905, 
Westerstraat 164, Enkhuizen. Foto auteur.
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18. Winkel- en woonhuis Marnixstraat 240 uit 
1902 voor de firma Sluis & Groot, foto Dienst 
der Publieke Werken, 1956. Beeldbank SAA.

19. Ontwerp voor Herenhuis Weesperzijde 99A, 
1903. Beeldbank SAA.

20. Bouwtekening villa Koninginneweg 6 
uit 1905. Beeldbank SAA.

21. Johannes Vermeerstraat 6 uit 1913, foto BMA, 
1988. Beeldbank SAA.
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Secretarieel jaarverslag Vereniging Cuypersgenootschap 2021 //

Dit jaarverslag, dat ook op de website is geplaatst, is een verslag over het jaar 2021 

van de Vereniging Cuypersgenootschap. De jaarverslagen van de vereniging en 

stichting Cuypersgenootschap zijn afzonderlijk opgemaakt. Een aantal activiteiten en 

werkzaamheden van beide organen worden gezamenlijk uitgevoerd.

Ledenwerving/toekomst/website Cuypersgenootschap

Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 pandemie in maart 2020 heeft het 

dossier ‘Ledenwerving/Toekomst Cuypersgenootschap’ ernstige vertraging opgelopen. 

We hopen vanaf 2022 het dossier weer verder op te pakken. Dit is hard nodig omdat veel 

leden uit de beginjaren van de vereniging op leeftijd zijn. 

In juni 2020 is een nieuwe website gerealiseerd die goed functioneert en regelmatig 

wordt geactualiseerd. Alle Sluitstenen, Cuypersbulletins en de jaarboeken vanaf 1985 

zijn op de website geplaatst. Voor afbeeldingen in deze publicaties waarop auteursrecht 

rust zijn de auteursrechten afgehandeld. 

Onze twitteraccount “Cuypersgenoten”, waar korte tweets worden geplaatst is in 

het verslagjaar door onze secretaris regelmatig aangevuld met nieuws over onze 

behoudsacties en ontwikkelingen binnen het erfgoedbehoud. De aparte facebookaccount 

voor het Cuypersgenootschap die in 2019 is aangemaakt, is nog niet ingevuld. 

Ledenadministratie

Op 31 december 2021 waren er 309 leden. Dat zijn 4 leden meer dan op 31 december 

2019. In het verslagjaar zijn 5 leden overleden en hebben zich 14 nieuwe leden 

aangemeld. 7 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Daarnaast is nog steeds een 

zorgelijke ontwikkeling dat een aantal leden gemaand moeten worden omdat hun 

contributie niet tijdig is voldaan. 

Bestuurssamenstelling

Op 31 december 2021 bestaat het bestuur van de Vereniging Cuypersgenootschap 

uit: prof. dr. Vladimir Stissi (voorzitter), Leo Dubbelaar (secretaris), drs. Jan Dekkers 

(penningmeester), drs. David Mulder (werkgroep Amsterdam, 2e secretaris en 

redacteur jaarboek/Cuypersbulletin) en mr. Marcel Richter. Er heeft in 2021 geen 

bestuurswisselingen plaatsgevonden. 

De ledenadministratie wordt gedaan door Marc Stegeman. Hij maakt geen deel uit van 

het bestuur. 

Bestuursvergaderingen

In 2021 zijn er vier bestuursvergaderingen gehouden. Door de coronamaatregelen zijn 

er drie vergaderingen via Zoom gehouden. Eén vergadering is gehouden in onze vaste 

vergaderlocatie te Culemborg met een Zoom verbinding naar een bestuurslid. 
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Huisvesting secretariaat

In 2021 is het secretariaat van de vereniging gevestigd op het adres Alferbos 246, 

2715 TN Zoetermeer, het woonadres van de secretaris. Statutair is de vereniging het 

Cuypersgenootschap gevestigd in Ohé en Laak, gemeente Maasgouw. 

Archivering

Vanaf januari 2021 wordt het archief van de Stichting en Vereniging Cuypersgenootschap 

gedigitaliseerd en digitaal gearchiveerd. Het betreft hoofdzakelijk zaken die vanaf 2021 

zijn opgestart en lopende zaken. Per zaak wordt er een digitaal dossier aangemaakt. 

Op verzoek kan een digitaal dossier worden opgevraagd. Vanwege strenge privacyeisen 

worden deze dossiers niet geplaatst op de website. 

Van afgesloten en lopende zaken tot 31 december 2020 blijft het fysieke archief, geordend 

op zaak bewaard. De stukken die vanaf 2021 fysiek per post worden bezorgd, worden 

fysiek chronologisch op datum van ontvangst gearchiveerd. 

Excursies

Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 pandemie kon er door de strenge 

maatregelen geen voorjaarsexcursie gehouden worden. Vanaf zomer 2021 zijn de 

coronamaatregelen versoepeld zodat het mogelijk was om de sinds voorjaar 2020 

uitgestelde excursie in Nijmegen te laten doorgaan. Op 23 oktober 2021 werd de 

excursie gehouden waarbij 37 leden zich hebben aangemeld. In Nijmegen hebben in 

de ochtend een bezoek gebracht aan de Stadsschouwburg (Bijvoet en Holt, 1959-1961). 

Helaas ging het geplande bezoek aan het Canisiuscollege niet door omdat wegens 

restauratie het gebouw niet toegankelijk was. Na een busrit langs het Canisiuscollege, 

diverse villa’s en het Neboklooster, hebben we de lunch gebruikt in het Berchmanianum. 

Na de lunch werd de uitgestelde Algemene Ledenvergadering gehouden. Vervolgens 

hebben we het Berchmanianum (Jos. en Pierre Cuypers, 1927-1929) uitvoerig bekeken. 

Vervolgens bracht de bus ons naar het centrum en was er een stadswandeling langs 

wederopbouwarchitectuur. Onder meer werd de Molenstraatkerk (Nic. Molenaar sr. 

1895-1896, A. Siebers en W. van Dael 1958-1960) bezocht. Na de zeer geslaagde excursie 

werd het avonddiner gehouden in het restaurant van De Vereeniging waarbij een aantal 

leden zich hebben opgegeven. Er waren in 2020-2021 geen excursies van de Werkgroep 

Amsterdam. 

Publicaties

In 2021 zijn twee Cuypersbulletins verschenen, met dank aan redacteur David Mulder. 

In de bulletins zijn onder meer artikelen opgenomen over de Algemene Begraafplaats 

Muiderberg, K.P. Tholens en de RK-kerk De Liefde te Amsterdam, Enige bespiegelingen 

over de betekenis van het werk van de Duitse architect Conrad Wilhelm Hase en 

boekbesprekingen. De bulletins zijn toegestuurd naar de leden en geplaatst op de 

website. Er is geen jaarboek verschenen. 
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Algemene ledenvergaderingen

Statutair zijn we verplicht om jaarlijks minimaal één Algemene Ledenvergadering te 
beleggen waarbij de jaarrekening in de eerste helft van het volgend jaar dient te worden 
vastgesteld. Door de strenge coronamaatregelen was het niet mogelijk om fysiek 
in het voorjaar 2021 een vergadering te beleggen. Op 23 oktober 2021 werd in het 
Berchmanium te Nijmegen de vergadering gehouden. In de vergadering werd o.m. de 
jaarrekening 2020 en de begroting 2022 vastgesteld. Daarnaast werd stilgestaan bij het 
overlijden van ons prominent lid Lidwien Schiphorst. De vergadering is bijgewoond 
door 37 leden. 

Financiën

Voor het financieel jaarverslag 2021 wordt verwezen naar het verslag van de 
penningmeester, dat op de website is geplaatst.

Behoudsacties

De behoudsacties worden gehouden en gecoördineerd door de Stichting 
Cuypersgenootschap. Voor het verslag in 2021 verwijzen wij naar het afzonderlijk 
jaarverslag 2021 van de Stichting Cuypersgenootschap.

Zoetermeer, november 2022. Leo Dubbelaar, secretaris

Woningen Oranjekwartier Voorburg, 2022. 
Foto Ruud de Zwart (zie p. 34).

Algemene Begraafplaats, Badlaan Muiderberg, 
2021. Foto David Mulder (zie p. 30).
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Secretarieel jaarverslag Stichting Cuypersgenootschap 2021 //

Dit aarverslag is een verslag over het jaar 2021 van de Stichting Cuypersgenootschap. 
De jaarverslagen van de vereniging en stichting Cuypersgenootschap zijn afzonderlijk 
opgemaakt. Een aantal activiteiten en werkzaamheden van beide organen worden 
gezamenlijk uitgevoerd. Een uitgebreidere versie van dit jaarverslag wordt op de website 
geplaatst.

Website Cuypersgenootschap

In juni 2020 is een nieuwe website gerealiseerd die goed functioneert en regelmatig 
wordt geactualiseerd. Alle Sluitstenen, Cuypersbulletins en de jaarboeken vanaf 1985 
zijn op de website geplaatst. Voor afbeeldingen in deze publicaties waarop auteursrecht 
rust zijn de auteursrechten afgehandeld. 
Onze twitteraccount “Cuypersgenoten”, waar korte tweets worden geplaatst is in 
het verslagjaar door onze secretaris regelmatig aangevuld met nieuws over onze 
behoudsacties en ontwikkelingen binnen het erfgoedbehoud. De aparte facebookaccount 
voor het Cuypersgenootschap die in 2019 is aangemaakt, is nog niet ingevuld. 

Bestuurssamenstelling

Stichting Cuypersgenootschap is op 16 januari 2009 opgericht onder de statutaire 
naam: Stichting tot behoud van het negentiende en twintigste-eeuwse cultuurgoed in 
Nederland en tot ondersteuning van het Cuypersgenootschap. De voorzitter, secretaris 
en penningmeester van de stichting zijn ook voorzitter, secretaris en penningmeester 
van de Vereniging Cuypersgenootschap zodat de bestuurlijke relatie met de vereniging 
intact blijft. 
Op 31 december 2021 bestaat het bestuur van de Stichting Cuypersgenootschap uit: 
prof. dr. Vladimir Stissi (voorzitter), Leo Dubbelaar (secretaris), drs. Jan Dekkers 
(penningmeester), drs. David Mulder (voorzitter werkgroep Amsterdam, 2e secretaris 
en redacteur jaarboek/Cuypersbulletin) en mr. Marcel Richter. Er heeft in 2021 geen 
bestuurswisselingen plaatsgevonden. 

Bestuursvergaderingen

In 2021 zijn er vier bestuursvergaderingen gehouden. Door de coronamaatregelen zijn 
er drie vergaderingen via Zoom gehouden. Eén vergadering is gehouden in onze vaste 
vergaderlocatie te Culemborg met een Zoom verbinding naar een bestuurslid. 

Huisvesting secretariaat

In 2021 is het secretariaat van de stichting gevestigd op het adres Alferbos 246, 2715 
TN Zoetermeer, het woonadres van de secretaris. De Stichting Cuypersgenootschap is 
statutair gevestigd in Linne, gemeente Maasgouw. 

Archivering

Vanaf januari 2021 wordt het archief van de Stichting en Vereniging Cuypersgenootschap 
gedigitaliseerd en digitaal gearchiveerd. Het betreft hoofdzakelijk zaken die vanaf 2021 
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zijn opgestart en lopende zaken. Per zaak wordt er een digitaal dossier aangemaakt. 
Op verzoek kan een digitaal dossier worden opgevraagd. Vanwege strenge privacyeisen 
worden deze dossiers niet geplaatst op de website. 
Van afgesloten en lopende zaken tot 31 december 2020 blijft het fysieke archief, geordend 
op zaak bewaard. De stukken die vanaf 2021 fysiek per post worden bezorgd, worden 
fysiek chronologisch op datum van ontvangst gearchiveerd. 

Excursies

Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 pandemie kon er door de strenge 
maatregelen geen voorjaarsexcursie gehouden worden. Vanaf zomer 2021 zijn de 
coronamaatregelen versoepeld zodat het mogelijk was om de sinds voorjaar 2020 
uitgestelde excursie in Nijmegen te laten doorgaan. Op 23 oktober 2021 werd de 
excursie gehouden waarbij 37 personen zich hebben aangemeld. In Nijmegen hebben 
in de ochtend een bezoek gebracht aan de Stadsschouwburg (Bijvoet en Holt, 1959-
1961). Helaas ging het geplande bezoek aan het Canisiuscollege niet door omdat wegens 
restauratie het gebouw niet toegankelijk was. Na een busrit langs het Canisiuscollege, 
diverse villa’s en het Neboklooster, hebben we de lunch gebruikt in het Berchmanianum. 
Vervolgens hebben we het Berchmanianum (Jos. en Pierre Cuypers, 1927-1929) uitvoerig 
bekeken. Vervolgens bracht de bus ons naar het centrum en was er een stadswandeling 
langs wederopbouwarchitectuur. Onder meer werd de Molenstraatkerk (Nic. Molenaar 
sr. 1895-1896, A. Siebers en W. van Dael 1958-1960) bezocht. Er waren in 2020-2021 
geen excursies van de Werkgroep Amsterdam. 

Publicaties

In 2021 zijn twee Cuypersbulletins verschenen, met dank aan redacteur David Mulder. 
In de bulletins zijn onder meer artikelen opgenomen over de Algemene Begraafplaats 
Muiderberg, K.P. Tholens en de RK-kerk De Liefde te Amsterdam, Enige bespiegelingen 
over de betekenis van het werk van de Duitse architect Conrad Wilhelm Hase en 
boekbesprekingen. De bulletins zijn verstuurd naar de leden en geplaatst op de website. 
Er is geen jaarboek verschenen. 

Financiën

Voor het financieel jaarverslag 2021 wordt verwezen naar het verslag van de 
penningmeester, dat op de website is geplaatst.

Deelname in werk- klankbordgroepen

In 2021 heeft het genootschap deelgenomen in gemeentelijke werk- en klankbordgroepen 
en commissies voor bijvoorbeeld uitbreiding van gemeentelijke monumentenlijsten, 
monumenten- c.q. erfgoedbeleid. In de gemeenten Amsterdam, Gooise Meren, 
Hilversum, Alphen aan den Rijn, Katwijk, Wassenaar, Voorschoten, Roermond, 
Rotterdam en Tilburg zijn door het Cuypersgenootschap vertegenwoordigers namens 
het bestuur afgevaardigd. In Amsterdam is het Cuypersgenootschap vertegenwoordigd 
in het Amsterdams Erfgoedoverleg. Vanwege de strenge RIVM-maatregelen werden de 
overleggen en bijeenkomsten digitaal gehouden. 
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Behoudsacties

In 2021 zijn er 88 zaken (m.u.v. Amsterdam) opgestart. De zaken betreffen onder meer 

verzoeken tot behoud/aanwijzing als monument, bezwaar/beroep tegen afwijzing op 

verzoeken of niet besluiten op verzoek, zienswijzen op bestemmingsplannen en bouw/

wijzigingsplannen, adhesie betuigen bij behoudsacties door derden, handhaving wegens 

verwaarlozing of illegale sloop/verwijdering nagelvaste onderdelen, ingebrekestellen bij 

niet besluiten op verzoek.

De meeste behoudsacties zijn georganiseerd in samenwerking met diverse lokale 

behoudsorganisaties en erfgoedvereniging Bond Heemschut. Op de website worden 

de lopende behoudsacties regelmatig geactualiseerd. Daarnaast wordt zeer regelmatig 

getwitterd over actuele ontwikkelingen. Bij de secretaris secretaris@cuypersgenootschap.

nl zijn de laatste ontwikkelingen op te vragen. 

Sinds 2021 zijn de adviezen van de Rijksdienst voor het Erfgoed (RCE) op internet 

openbaar gemaakt. Maandelijks worden de adviezen alsmede de openbare 

bekendmakingen over monumenten op overheid.nl geraadpleegd en indien nodig als 

het gaat over mogelijke verlies of aantasting van monumentale waarden, de gemeenten 

aangeschreven.

De behoudsacties in Amsterdam worden geleid door een actieve werkgroep die door 

bestuurslid David Mulder wordt gecoördineerd. Het bestuur blijft verantwoordelijk 

voor de activiteiten van de werkgroep. De meeste acties zijn in eerdere jaren gestart 

en in 2021 voortgezet of afgerond. Daarnaast is de gemeentelijke monumentenstatus 

aangevraagd voor het herenhuis Jacob Obrechtstraat 66 vanwege waardevol historisch 

interieur.

De behoudsacties elders in het land, met uitzondering van de gemeenten Alphen 

aan den Rijn, Teylingen, Lisse en Hillegom worden geleid en gecoördineerd door de 

secretaris, bijgestaan door actief vrijwilliger Norman Vervat. Dankzij de inzet van 

Norman kunnen we een groot aantal behoudsacties voor bedreigd erfgoed oppakken. 

Hoogte- en dieptepunten

Voor de hoogte- en dieptepunten van 2021 wordt hier verwezen naar onze website, waar 

het volledige jaarverslag van de Stichting is gepubliceerd. 

De volgende panden zijn op verzoek (voor)beschermd als gemeentelijk monument: 
• Begraafplaats Badlaan te Muiderberg.

• De eerste vier gemeentelijke monumenten van Kerkrade. Na uitspraak 

van de rechtbank op het verzoek van 2017 tot aanwijzing.

• Houten zgn. Kringenwoning Het Moutje te Bussum, 1904 

K.P.C. de Bazel (samen met Heemschut).

• Hotel Rodenbach te Enschede, ca. 1870 (samen met Heemschut en lokale organisaties).

• Kantoor houtbewerkingsfabriek Genneper Molen te Gennep, 1921.

• Theehuis Het Melkhuisje te Hilversum, ca. 1875 (samen met Albertus Perk).

• Winkelwoonhuis Kerkewijk 44 te Veenendaal, 1941. Hierbij is 

de sinds 2009 aangehouden procedure afgerond. 
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• Interieur Herv. kerk te Ochten, 1952 A. Eibink. Exterieur 

is in 2019 aangewezen als monument.

• Chr. Opleidingsschool te Katwijk aan Zee, 1952-1954 C. van 

der Bom. Begin 2022 definitief aangewezen.

• Geref. pastorie en vergaderlokaal te Weesp, 1928 E. Reitsma. De kerk is in 1928 afgebrand.

• Landhuis Dennenhaghe te Tilburg, 1886 E. Fremau (samen met Heemkundekring Tilborch).

• Kapel Maartenskliniek te Ubbergen, 1958 Jos Schijvens.

Opgestarte behoudsacties

In 2021 zijn de volgende behoudsacties opgestart voor de volgende objecten: 
• Handhavingsverzoek gem. Hulst wegens zonder vergunning verwijderen 

van rijksbeschermde interieuronderdelen RK-kerk te Graauw.

• Uitbreiding te beschermen panden in buitenschil binnenstad 

Deventer (samen met Heemschut).

• Zienswijze op bestemmingsplan Raadhuisweg 57-75 te Reeuwijk-

Brug waarbij via het bestemmingsplan beschermde arbeiderswoningen 

worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 

• Handhavingsverzoek gem. Den Haag wegens verwaarlozing tennishal 

Marlot (RM), 1927 Co. Brandes (samen met Heemschut).

• Aanvraag monumentenstatus voor gebouwencomplex De Musketon te Utrecht-

Lunetten, 1984 Peter Strijker (samen met Historische Vereniging Oud-Utrecht).

• Verzoek behoud Beatrixflat te Zaandam, ca. 1960 W.A. Ulrich & B.J.F. Kamphuis.

• Verzoek behoud Baudartiuscollege te Zutphen, 1949-1951 

Rotshuizen & Wind (samen met Heemschut).

• Zienswijze bestemmingsplan Bloemwijk Alkmaar waarbij sociale 

woningbouw van o.a. Jan Stuyt wordt gesloopt en vervangen door 

nieuwbouw (samen met Historische Vereniging Alkmaar).

• Verzoek gem. Heerlen tot bescherming van sociale woningbouw de 

Slakhorst te Hoensbroek, 1913-1922 Jan Stuyt, als beschermd stadsgezicht 

en monument. (samen met lokale erfgoedorganisaties).

• Verzoek af te zien van sloop bedreigd deel verwaarloosde 

klooster Pannesheide (RM) te Kerkrade.

• Verzoek behoud Gevers Deutz Terweeschool te Oegstgeest, 1928 A.T. Kraan.

• Zienswijze op de Omgevingsvisie Katwijk.

• Zienswijze op herbestemming en ingrijpende verbouwing 

Congegratiekapel te Veghel (RM), 1890 P.J.H. Cuypers.

• Aanvraag monumentenstatus St. Jacobuskerk te Schipluiden, 

1963-1964 Hendrik & Gerard Valk.

• Zienswijze plannen tot opheffing van Museum de Bouwloods St. Jan te ’s-Hertogenbosch.

• Verzoek behoud boerderij Ofwegen 7 te Woubrugge, ca. 1880.

• Aanvraag monumentenstatus kantoor houtbewerkingsfabriek 

Genneper Molen te Gennep, 1921.

• Verzoek gem. Rotterdam tot behoud recreatieoord voorheen kampeerterrein Hoek 

van Holland, vanaf 1924 waarbij plannen zijn tot verkoop aan een marktpartij. 

• Aanvraag monumentenstatus Koude Oorlog complex Twekkelo te Enschede, 1960-1965.

• Aanvraag monumentenstatus Theehuis Het Melkhuisje te 

Hilversum, ca. 1875 (samen met Albertus Perk).
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• Behoud Lagere Technische School te Schoonhoven, 1960 e.v. (samen met Heemschut).
• Bezwaar afwijzing monumentenstatus Elisabethstift te Kerkrade, 1877.
• Aanvraag monumentenstatus Landhuis Dennenhaghe te Tilburg, 

1886 E. Fremau (samen met Heemkundekring Tilborch).
• Beroep tegen vergunning transformatie H. Hartkerk te Breda tot 

appartementen. Na overleg met projectontwikkelaar en gemeente is het 
beroep ingetrokken na toezeggingen aanpassing voormalig doopkapel. 

• Ondersteuning aanvraag Heemschut voor monumentenstatus NS-station Nijmegen 
(Peters- en Van Ravesteyn-onderdelen, perronkappen, seinhuis uit wederopbouwperiode).

• Aanvraag monumentenstatus fabriekscomplex Leidsche Wolspinnerij te Leiden, 1875 e.v.
• Zienswijze vergunning transformatie werkplaats voor takelaars en zeilmakers Rijkswerf 

Willemsoord tot onderdeel gemeentehuis Den Helder, 1949. Pand is niet beschermd. 
• Verzoek aan gemeenteraad Velsen tot behoud woning Grote Hout- of 

Koningsweg 178 te Velsen-Noord, 1906. Er zijn sloopplannen.
• Aanvraag monumentenstatus school De Vuurvogel te Malden, 

gemeente Heumen, 1979 Jan Verhoeven.
• Aanvraag monumentenstatus Petruskerk, H. Hartkerk en Bethelkerk te Zwijndrecht. 

Een eerdere monumentenprocedure door de gemeente is nog niet afgemaakt. 
• Zienswijze op de concept-monumentenlijst van de gemeente Gorinchem.
• Aanvraag monumentenstatus gereformeerde Immanuëlkerk en Maranathakerk te Maassluis.
• Zienswijze op de concept-erfgoedverordening van de gemeente 

Heerlen waarbij alleen het college ambtshalve monumenten aanwijst 
en aanwijsverzoeken niet in behandeling hoeft te nemen.

• Zienswijze op de bestemmingsplan Cultuurhistorie Alphen aan den Rijn. 
Met dit bestemmingsplan wordt een groot aantal monumentwaardige 
panden op ruimtelijk niveau beschermd tegen sloop.

• Zienswijze tegen plan voorgenomen sloop en herbouw onderdelen 
vm. Seminarie Haarendael te Haaren (RM) n.a.v. negatief advies RCE. 
In 2019 is het complex gedeeltelijk door brand verwoest. 

• Zienswijze gem. Soest naar aanleiding van het advies RCE over de 
voorgenomen herbestemming tot zorgcomplex van het zgn. Soldatenheim 
of officierscasino te Soesterberg, 1941 Duitse Wehrmacht.

• Aan de gemeente Woensdrecht is verzocht om de bestaande monumentenlijst 
met slechts 2 objecten uit te breiden en nieuw erfgoedbeleid vast te stellen.

• Gereageerd is op het gepresenteerde plan voor renovatie Museum Boijmans 
van Beuningen te Rotterdam waarin wordt verzocht om behoud van 
het in 1989-1991 gebouwde paviljoen van Hubert-Jan Henket.

• Zienswijze gem. Katwijk op bestemmingsplan Valkenhorst. Het betreft 
het terrein van de vm. Marinevliegkamp Valkenburg waar een woonwijk 
wordt ontwikkeld. Op dit terrein bevinden zich een aantal monumenten en 
monumentwaardige objecten die in het plan niet worden genoemd. 

• Zienswijze tegen ontwerpvergunning herbestemming sacristie vm. Missiehuis Bredaseweg 
te Tilburg (RM), 1890, A.G. de Beer, als woning. Met name heeft sacristie en de kapel 
van het pand nog een compleet gaaf neogotisch interieur dat door herbestemming 
onder druk komt te staan. (samen met Heemschut en Heemkundekring Tilborch).

• Handhavingsverzoek gem. Hilversum tegen illegale situaties bij/
aan monumenten. Het verzoek is deels toegewezen.

• Zienswijze op voornemen wijziging interieur Waalse Kerk te Rotterdam (RM), 
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1923-1925, J. Verheul. De RCE heeft een negatief advies gegeven. 
• Zienswijze tegen voorgenomen sloop wederopbouwwoning Boulevard 130 te Katwijk. 

De Boulevard is als wederopbouwgebied aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 
• Aanvraag monumentenstatus volledige complex van de Gerardus Majellakerk te Gemert, 

1958-1959 Jan de Jong. Alleen de vrijstaande toren en pleinstructuur zijn beschermd. 
• Zienswijze tegen voorgenomen vervanging van de IJzeren Beverweerdsebrug (RM), 

ca. 1870, te Werkhoven, gem. Bunnik. De brug is een onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. De RCE heeft negatief geadviseerd. Er is daarna een nieuwe 
vergunningaanvraag ingediend voor renovatie en vervanging van onderdelen. 

• Advies aan de gemeente Weesp voor actualisatie van het 
monumentenbeleid waarbij het beleid van Amsterdam leidend zal 
zijn vanwege de aankomende fusie (samen met Heemschut).

• Aanvraag monumentenstatus veilingcomplex Bovendijk te Kwintsheul, gemeente 
Westland, (samen met de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul).

• Zienswijze op bestemmingsplan Huize Bijdorp te Voorschoten waarbij het beschermde 
monument het Nieuwe Pensionaat, 1937-1938/1946-1948, gesloopt dreigt te worden. 

• Zienswijze gemeente Roerdalen naar aanleiding van het voornemen tot actualisatie van 
de gemeentelijke monumentenlijst waarbij enkele objecten van de lijst worden geschrapt. 
Uiteindelijk blijven de wegkruisen, kapellen en grafmonumenten op de lijst gehandhaafd. 

• Zienswijze op de Omgevingsvisie Rotterdam.
• Aanvraag monumentenstatus Petrus Canisiuskerk te Puth, gemeente Beekdaelen, 

1930-1931 C. & J. Franssen. De kerk dreigt haar functie te verliezen. 
• Aanvraag monumentenstatus vm. Lagere Technische School Tuinzigtlaan te 

Breda, 1968 B.G.P. Wiercx. Het schoolgebouw wordt bedreigd met sloop. 
• Zienswijze realiseren appartementen in Villa Gelders Spijker, 1880-

1890, te Arnhem na negatief advies van de RCE. 
• Verzoek gemeente Veere tot bescherming van drie zgn. naoorlogse 

lichtopstanden met lichtwachterswoning aan de kust van Walcheren te 
Koudekerke en Zoutelande. De lichtopstanden zijn eigendom van de Belgische 
overheid. (samen met de Nederlandse Vuurtoren Vereniging).

• Aanvraag monumentenstatus vm. postkantoor Binnenweg 160 te 
Heemstede, 1958-1959 D. Greiner (samen met Heemschut).

• Aanvraag monumentenstatus vm. zusterschool St. Joseph met 
onderwijzerswoning te Westwoud, gemeente Drechterland, 1872-1873. 
Het schoolgebouw wordt bedreigd met sloop en nieuwbouw. 

• Aanvraag monumentenstatus drie kantorencomplexen in het zgn. Entreegebied Zoetermeer, 
1976-1979. Het gebied wordt herontwikkeld waarbij de kans groot is dat de complexen door 
woningbouw worden vervangen. De complexen hebben een hoge monumentwaarden. 

• Zienswijze op voornemen gemeente Den Haag tot intrekking aanwijzing van De 
Dreven als beschermd naoorlogs stadsgezicht. Er zijn plannen om de verouderde 
woningen in het gebied te slopen en vervangen door nieuwbouw.

• Aanvraag monumentenstatus voor vier objecten in de gemeente Goes. De gemeente heeft 
maar vijf gemeentelijke monumenten. Uitbreiding van de lijst is dringend gewenst. 

• Verzoek behoud winkelpand Noorderweg 42 te Hilversum, 1924 D. van Zanten. Het 
gemeentelijk monument dreigt te worden gesloopt t.b.v. gebiedsontwikkeling.

• Aansluiting op zienswijze Historische Vereniging Oud Leiden op Kerkenvisie Leiden. 
• Beroep tegen omgevingsvergunning verplaatsen Van Tuyll-monument (RM) bij het 

Olympisch Stadion Amsterdam vanwege de zgn. Hitlergroet. De RCE heeft hiervoor 
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een negatief advies gegeven en de gemeente heeft het advies naast zich neergelegd. 
• Bezwaar tegen vergunning wijziging interieur Petrus Bandenkerk te Rotterdam-Overschie 

(RM), 1831 P. Adams. Het voormalige kerkgebouw wordt herbestemd. Het bezwaar is niet 
ontvankelijk omdat het te laat is ingediend. In mei 2022 is opnieuw vergunning aanvraagd. 

• Aanvraag monumentenstatus vm. gebouw Ministerie van Sociale 
Zaken te Den Haag, 1988-1990 Herman Hertzberger.

• Hernieuwde aanvraag monumentenstatus gemeente Sluis t.b.v. pastorie te 
Schoondijke (1949) en klooster te Sluis (1909-1911) nadat eerdere bezwaar 
op niet toekenning als monument niet ontvankelijk is verklaard.

• Aanvraag monumentenstatus voor de Maranathakerk te Castricum, 1954 H. 
Eldering. De kerk heeft zijn functie verloren en er zijn plannen tot sloop. 

• Aanvraag monumentenstatus sociale woningbouw Oranjekwartier te Voorburg, 1920.
• Samen met de overige erfgoedorganisaties is de monumentenstatus aangevraagd 

voor de interieurschilderingen in de kapel van het vm. klooster Stadsmaten te 
Enschede, 1949-1950 Luc van Hoek. In 2022 is de aanvraag omgezet voor de 
bescherming van de kapel waarin de muurschilderingen zijn opgenomen. 

• Aanvraag monumentenstatus voor vier panden in het centrum 
van Gennep en de Dionysiuskerk te Heijen. 

• Bezwaar tegen vergunning wijziging entreegebouw Endegeest te Oegstgeest, 1930 J. Neisingh. 
Bij de vergunningverlening is de voorbescherming van het pand niet meegenomen. 

• Handhavingsverzoek tegen verwaarlozing complex stoomhoutzagerij 
Nooitgedacht te Nieuwe Pekela (RM) (samen met Heemschut).

Ingebrekestellingen/heffen dwangsommen bij niet tijdig beslissen. 

Per 1 oktober 2009 is er een paragraaf opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht 
waardoor het mogelijk is voor belanghebbenden om bij niet-tijdig beslissen, een 
bestuursorgaan in gebreke te stellen en uiteindelijk een dwangsom van maximaal € 
1260,-- te kunnen verbeuren. Per 1 januari 2019 is de maximale dwangsom geïndexeerd 
naar € 1442,--.
In 2021 zijn twee gemeenten Barneveld en Het Hogeland in gebreke gesteld. Voor de 
gemeente Het Hogeland is uitstel verleend. Er is voor Barneveld de maximale dwangsom 
verbeurd verklaard. De gemeente heeft inmiddels de dwangsom uitgekeerd.
In december 2020 is bij de Rechtbank Gelderland beroep ingesteld tegen de gemeente 
Neder-Betuwe wegens het uitblijven van besluitvorming op bezwaar tegen het niet 
beschermen van het gave wederopbouwinterieur van de Herv. Kerk te Ochten. In juni 
2021 is het beroep door de rechtbank toegewezen en dient de gemeente binnen twee 
weken een besluit te nemen. Pas in oktober 2021 is de gemeente in actie gekomen na 
een reminder bij de gemeenteraad en is alsnog een besluit op bezwaar genomen waarbij 
een dwangsom van ruim € 15.000,-- aan het genootschap dient te worden overgemaakt. 

Zoetermeer, november 2022. Leo Dubbelaar, secretaris
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Recensie: De arcaturen van de 

St. Lambertuskerk te Veghel //

David Mulder

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de Veghelse supermarktketen Jumbo 
is in Veghel door de familie Van Eerd 
de reconstructie bekostigd van een 
bijzondere architectonische verfraaiing 
aan de voorgevel van de kerk, als geschenk 
aan de Veghelse gemeenschap. Ter 
gelegenheid van deze reconstructie, die in 
de periode 2018-2021 gerealiseerd werd, 
verscheen een brochure over de kerk en 
de zogeheten arcaturen.

In de brochure wordt de beschrijving 
van de reconstructie voorafgegaan door 
een schets van de geschiedenis van de 
opeenvolgende Lambertuskerken in 
Veghel in de periode 1310-1860 en een 
beknopte bouwgeschiedenis van het 

huidige kerkgebouw. Ook enkele sleutelfiguren in de geschiedenis van de kerk worden 
kort aan de lezer gepresenteerd. De aanzet tot de bouw van de kerk, de eerste grote 
kerk van Pierre Cuypers die door de Franse gotiek van de twaalfde- en dertiende 
eeuw geïnspireerd was, was de bouw van een pastorie in 1852 (afgebroken in 1900) 
door Cuypers. Het daaropvolgende jaar maakte het kerkbestuur reeds plannen voor 
een nieuw kerkgebouw, waartoe Cuypers in 1855 de opdracht kreeg. In 1857 begonnen 
de werkzaamheden aan de fundering en op 20 mei 1858 werd de eerste steen van het 
kerkgebouw gelegd. De bouw duurde zes jaar; op 19 oktober 1863 werd de nieuwe kerk 
ingewijd. 

Een beschrijving van de kerk laat ik hier achterwege – men kan de foto’s op Reliwiki 
en op de Beeldbank van de RCE opzoeken. De rijzige toren vertoont een overdaad 
aan decoraties, waarvan met name de zestien beelden van oudtestamentische figuren, 
in aediculae of onder baldakijnen geplaatst, opvallen. Ook de flankerende kopgevels 
van de zijbeuken waren oorspronkelijk voorzien van een opvallende architectonische 
versiering in de vorm van natuurstenen arcaturen: blinde arcades van kleine bogen 
die puur als siermotief toegepast waren. Onder de zijbeukvensters waren bovendien 
tien Bijbelse taferelen in sgraffito-techniek onder wimpergen aangebracht. Tijdens de 
grote restauratie van de kerk in de periode 1954-1963 – waarbij in de kerk vrijwel al het 
pleisterwerk van de wanden verwijderd werd – sneuvelden ook de bijzondere arcaturen, 
inclusief de bijbelse voorstellingen. Wat bleef was de aftekening van deze decoraties – 
littekens als ware. Volgens de auteur is de reden voor de verwijdering ervan niet bekend, 
maar bestudering van foto’s van de kerk in 1890 in het Cuypersarchief en de foto’s van 
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Johan van Eerd uit 1961 (afgedrukt in de brochure) laten daarover geen misverstand 
bestaan: de natuurstenen constructie verkeerde in een deplorabele bouwkundige 
toestand door de ernstige verwering van de toegepaste natuursteen, wat tot gevolg had 
dat vele onderdelen ervan al verdwenen waren. De ontdekking in 2018 van de door 
Johan van Eerd (1917-1980) gemaakte foto’s van de arcaturen leidde tot het initiatief om 
ze weer terug te brengen.

In het hart van de brochure is de interessante uiteenzetting door beeldhouwer 
Koen van Velzen geplaatst over de reconstructiewerkzaamheden en de vele praktische 
problemen die de beeldhouwers moesten oplossen. Na dit betoog volgen geïllustreerde 
beschrijvingen van de oude arcaturen en van de vele onderdelen en voorstellingen van 
de nieuwe exemplaren. 

Wat mist in deze uitgave is (een toelichting op) het standpunt van de RCE inzake 
de reconstructie van de arcaturen. Niet zozeer vanwege de reconstructie an sich, 
maar vooral omdat de gereconstrueerde arcaturen voor wat betreft de toegepaste 
bouwmaterialen en technieken aanzienlijk afwijken van de oorspronkelijke. De arcaturen 
waren oorspronkelijk uitgevoerd in lichtgrijze natuursteen, de bijbelse taferelen in 
sgraffito-techniek. De nieuwe arcaturen zijn echter van een gele natuursteensoort, 
die sterk contrasteert met de bestaande natuursteentoepassingen in de gevels van het 
kerkgebouw. Daarnaast is ervoor gekozen om de bijbelse voorstellingen niet in sgraffito-
techniek maar in platen geëmailleerd Volvic Basaltlava uit te voeren. Deze platen hebben 
strakkere belijningen, helderder kleuren en een glanzend oppervlak, dat wel erg afwijkt 
van de fluwelige en matte historische voorbeelden. We lezen wel dat deze keuze gemaakt 
is, maar niet waarom, wat mijns inziens toch essentiële informatie is. 

Dit is echter het enige inhoudelijke kritiekpunt op deze brochure, die verder zeer 
informatief, toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerd is. Duidelijk is in ieder geval 
dat het project door alle betrokkenen (onder anderen Slotboom - Steenhouwers b.v. te 
Winterswijk, de beeldhouwers Koen van Velzen, Jelle Steendam en Nico Hoogervoorst) 
met zeer veel toewijding, zorg en liefde is gerealiseerd; de brochure vormt ook voor 
hen een blijvend monument. Voor de liefhebbers van het werk van Cuypers is het een 
welkome aanvulling in de boekenkast.

De publicatie is een uitgave van de Stichting Steunberen van Lambertus Veghel en is 
te bestellen via de website: steunberen-van-lambertus.nl

Wim van Stiphout, De arcaturen van de St. Lambertuskerk te Veghel. 
Stichting Steunberen van Lambertus, Veghel 2021, Brochure, 62 pagina’s


