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Korte berichten // Norman Vervat

Verzoek om bescherming 

erfgoed Oldenzaal

Binnen de regio Twente is Oldenzaal 

op erfgoedgebied een zorgenkindje. 

Waar in onder andere Hengelo en 

Enschede in recente jaren stappen zijn 

gezet om het monumentenbeleid te 

verbeteren, blijft Oldenzaal achter. Het 

Cuypersgenootschap is al jaren met de 

gemeente in gesprek over een uitbreiding 

van de gemeentelijke monumentenlijst. 

Ondanks meerdere toezeggingen komt 

er weinig van de grond. Veel panden 

die al jaren in beeld zijn voor de 

monumentenlijst zijn tot op heden zonder 

bescherming. Om de gemeente tot actie 

te dwingen hebben wij Oldenzaal recent 

formeel verzocht om enkele panden 

conform de erfgoedverordening aan te 

wijzen tot gemeentelijk monument. Nu 

moet de gemeente kleur gaan bekennen. 

De aangevraagde panden behoren tot 

de iconen van Oldenzaal. Het betreft 

bijvoorbeeld de watertoren uit 1905-1906, 

het door Koen van der Gaast ontworpen 

NS-station uit de wederopbouwperiode, 

het neogotische ziekenhuis van architect 

K.L. Croonen en het na de oorlog naar 

ontwerp van P.H. Tauber gebouwde 

stadhuis aan de Ganzenmarkt.

Snelle actie voor Philharmonie Tilburg

Het Cuypersgenootschap, Heemschut en 

Heemkundekring Tilborch hebben de 

gemeente Tilburg begin april verzocht om 

de met sloop bedreigde Villa Bremhorst, 

Oude Goirleseweg 167, te beschermen 

als gemeentelijk monument. Dit verzoek 

heeft geresulteerd in een snel succes. 

Binnen enkele dagen na ontvangst van 

de brief en de berichtgeving in de krant 

heeft de gemeente besloten om het pand 

te beschermen als monument. Met een 

spoedprocedure heeft men een snelle 

sloop willen voorkomen

Het pand is in 1914 naar ontwerp van 

Jan van der Valk gebouwd als landhuis in 

opdracht van Adrianus van Puijenbroek 

(1866-1955), die samen met zijn broers 

Cornelis en Jacobus de directie vormden 

van een vlasspinnerij. In 1945 wordt 

het woonhuis verbouwd tot bar en 

theeschenkerij. Vervolgens is in 1955 de 

Sociëteit Philharmonie eigenaar geworden 

van het gebouw. Onder architectuur 

van de bekende architect Jos. Bedaux 

wordt vervolgens aan de achterzijde een 

uitbreiding gerealiseerd.

Actie voor Ster-gebouw Hilversum

Over enige tijd verkoopt de Stichting 

Ether Reclame (STER) haar kantoor 

in Hilversum. Gezien het bijzondere 

karakter van het kantoorgebouw wacht 

het Cuypersgenootschap een eventuele 

discussie over behoud of sloop niet af en 

hebben wij de gemeente Hilversum in 

maart 2022 verzocht om het gebouw te 

beschermen als monument.

Het kantoorgebouw is in 1975-

Colofon
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lezen over ons verzoek tot aanwijzing 
van het bijzondere, door architect 
A.W. Weissman ontworpen, dubbele 
atelierhuis. Onderzoek van het pand door 
Monumenten en Archeologie (M&A) 
bracht aan het licht dat het interieur 
van het pand bijzonder gaaf bewaard 
is gebleven. Dat de woonverdieping op 
de bel-etage en het atelier van Hendrik 
Valkenburg op de eerste verdieping op 
hoofdlijnen gaaf waren gebleven was ons 
al duidelijk geworden door de foto’s op 
Funda, maar gebleken is thans ook dat 
het atelier van zijn dochter Bertha op 
de tweede verdieping opmerkelijk goed 
geconserveerd is. Vrijwel alle historische 
interieurafwerkingen, waaronder de 
stucplafonds, schouwen, suiteportalen, 
glas-in-loodramen, zijn nog aanwezig. 
De beide ateliers in zeventiende-eeuwse 
trant vormden met hun monumentale 
marmeren schouwen, voorzien van 
antieke Delftsblauwe tegels tegen de 
achterwand, in combinatie met de hoge 
lambriseringen, een sfeervol decor 
voor de genreschilderijen van vader en 
dochter Valkenburg, waarin veelvuldig 
interieurs zijn weergegeven die eveneens 
op zeventiende-eeuwse voorbeelden 
geïnspireerd zijn. 

1978 gebouwd naar ontwerp van het 
architectenbureau van E.C. Falkenburg en 
J.H. Mulders. Dit architectenbureau heeft 
in de decennia na de oorlog een groot 
aantal projecten in met name Hilversum 
gerealiseerd. Het bureau bewoog in stijl 
mee op de vraag van de tijd. In de jaren 
vijftig zijn in het werk invloeden van de 
Delftse School zichtbaar, in de jaren zestig 
bouwt men veelal in modernistische trant 
en vanaf de laten jaren zestig sluit men 
aan bij de toegenomen vraag naar een 
kleinschalige en vriendelijke (baksteen)
architectuur.

Het nieuwe gebouw mocht ’geen 
alledaagse blokkendoos’ worden. De 
architecten gingen daarom aan de slag 
met een stramien van zeshoeken. Vanuit 
de lucht gezien heeft de bovenste etage de 
vorm van het STER-embleem. Ook in het 
interieur keert de zeshoekige vorm terug. 
Mien Ruys werd aangetrokken voor het 
groenontwerp. 

Het gebouw is tot op heden 
vrijwel gaaf behouden en heeft een 
architectuurhistorische betekenis als voor 
Hilversum zeer zeldzaam voorbeeld van 
structuralisme.

Kritiek op monumentenbeleid 

Peel en Maas

De erfgoedrijke Limburgse gemeente 
Peel en Maas kent al jaren vrijwel geen 
gemeentelijk monumentenbeleid. Het 
erfgoed is dan ook kwetsbaar. Recent 
werd dit goed duidelijk bij de discussie 
over het pand Veersepad 13 te Kessel. 
Dit bijzondere negentiende-eeuwse huis 
is ondanks fel verzet vanuit het dorp en 
diverse erfgoedorganisaties gesloopt. 

Door het ontbreken van met name een 
duidelijke gemeentelijke monumentenlijst 
is de status van veel waardevolle en 

beeldbepalende panden in Peel en 
Maas onduidelijk en onzeker. Sloop 
van onbeschermde monumentwaardige 
panden is eenvoudig. Onlangs hebben wij 
Peel en Maas verzocht om te leren van de 
discussie over Veersepad 13 en spoedig een 
serieus gemeentelijk monumentenbeleid 
vast te stellen.

Monumentenaanvraag voor 

huizen Mijdrecht

De Historische Vereniging De 
Proosdijlanden, Erfgoedvereniging 
Heemschut en het Cuypersgenootschap 
hebben de gemeente de Ronde Venen 
verzocht om de Graaf van Solmsstraat 1, 
3, 5 en 7 te Mijdrecht te beschermen als 
gemeentelijk monument. Recent is door 
de eigenaar besloten om de woningen 
te verkopen. Daarmee komen de nu 
vervallen en leegstaande woningen in de 
gevarenzone. 

De huizen zijn in 1911-1912 gebouwd 
in opdracht van het R.K. Armbestuur 
Mijdrecht-Wilnis. Ontwerper was J.H. 
Hogenkamp, een architect uit Doesburg. 
De zorgvuldig ontworpen woningen 
dateren uit een periode dat Mijdrecht 
sterk in ontwikkeling was. De woningen 
zijn cultuurhistorisch van grote waarde als 
illustratie van de ontwikkeling van de RK-
zuil in Mijdrecht. Samen met onder andere 
de Johannes de Doperkerk maken ze de 
katholieke emancipatie in deze periode 
zichtbaar. Tevens zijn de woningen van 
betekenis vanwege hun vrij gaaf behouden 
karakter. 

Oosterpark 79 monument

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost 
besloot op 5 april 2022 om Oosterpark 79 
aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
In Cuypersbulletin 2020-2 heeft u kunnen 
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prijzen van onroerend goed eigenlijk 
nooit niet haalbaar. Waarom moet het 
vanzelfsprekende nog verdedigd worden? 
Wekt dat niet precies de suggestie die we 
willen vermijden, namelijk dat behoud 
bijzonder en lastig is? Terwijl dat het 
helemaal niet zo is in het Amsterdam van 
nu. Alles wat technisch kan is sowieso 
betaalbaar, als de vierkante-meterprijzen 
ergens bij het dubbele van normale 
bouwkosten beginnen, en soms een 
veelvoud daarvan zijn. 

En technisch onmogelijk bestaat 
eigenlijk niet, als er budget is. Het ultieme 
bewijs is misschien wel [A] Pakhuis de 
Zwijger, dat in 2001 volgens de gemeente op 
het punt van omwaaien stond, maar door 
snelle actie van Cuypersgenootschap na 
verlening van een nood-sloopvergunning 
alsnog gered is. Dat omwaaien was op 
zijn zachtst gezegd wat overdreven, maar 
de renovatie en herbestemming waren behoorlijk ingewikkeld en kostbaar, en alleen 
mogelijk via gemeentelijke financiering. Nu is het gebouw een niet meer weg te denken 
icoon, en het zoveelste bewijs dat niemand ooit spijt heeft van behoud.

De Zwijger is, net als veel andere voorbeelden die op deze studiedag de revue 
passeerden gered door een actie uit de erfgoedwereld, met overheidssteun. Maar hoe 
relevant is die klassieke situatie nog? De huidige realiteit van de Amsterdamse markt 
laat zien dat erfgoed ‘redden’ ook prima zonder ons en/of de overheid kan. Anders 
gezegd: behoud is zo makkelijk dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn, en juist sloop 
de ingewikkelde optie is waar je zelfs als commerciële ontwikkelaar helemaal niet op zit 
te wachten. Ga maar eens op straat kijken. Voorbeelden zat! Zo is recent (2017-2020) 
bij mij om de hoek – een willekeurige casus is gauw gevonden -- zonder sloop, subsidie 
of tussenkomst van monumentenorganisaties de voormalige Ten Kateschool gered – of 
eigenlijk, zonder enige discussie gewoon blijven staan en weer tot leven gebracht. [B]

Woningcorporatie Stadgenoot zag geen mogelijkheden binnen haar doelstellingen 
en heeft de school al weer even geleden aan een ontwikkelaar overgedaan, naar verluidt 
voor € 2,8 miljoen. Die verkocht het gebouw door voor € 4,3 miljoen aan een volgende 
ontwikkelaar, SOM Amsterdam, die het heeft verbouwd tot elf appartementen, met 
veel extra vierkante meters door nogal benauwde insteekverdiepingen in de oude 
klaslokalen. Het grootste appartement is voor € 1,5 miljoen verkocht. De karakteristieke 
kenmerken van de gevels van de school zijn ondanks een aantal wijzigingen voor een 
groot deel bewaard gebleven -- alleen kenners zien de verschillen met vroeger -- en in 
het interieur is het monumentale trappenhuis netjes opgeknapt, en is de hoofdstructuur 

Sloop als gepasseerd station //

Pakhuis de Zwijger, Ten Kateschool, Badhuis 

Zaanstraat, Donker Curtiusstraat 

Vladimir Stissi 

Op 22 april had ik de eer namens het Cuypersgenootschap een presentatie te houden op 

een drukbezochte studiemiddag van de gezamenlijke Amsterdamse erfgoedorganisaties 

over sloop. Na een sessie waarin eigenaren, ontwikkelaars en bouwers het woord voerden 

kwam een hele reeks erfgoedbeschermers aan het woord, die mochten laten zien hoe 

ze gezorgd hebben dat niet gesloopte gebouwen alsnog een goed tweede leven hebben 

gekregen. Mooie succesverhalen die zoals bedoeld lieten zien dat inspanning voor 

behoud de moeite waard is. Maar ook preken voor eigen parochie, want de aanwezigen 

wisten dit allang. En je kunt je afvragen of slopende eigenaren en gemeenten wel zo 

onder de indruk zijn van dit soort succesverhalen, als je ziet wat er nog steeds overal 

tegen de vlakte gaat. 

In mijn verhaal heb ik daarom een andere invalshoek gekozen. Is het wel zo nodig 

om steeds maar weer te laten zien hoe succesvol behoud kan zijn? Is dat niet een open 

deur, een vanzelfsprekendheid? Er zijn toch amper behoudsplannen die mislukken? 

Bovendien is behoud in Amsterdam (het onderwerp van deze dag), zeker met de huidige 

A: Pakhuis De Zwijger, 2002. Foto: Freerk de Vos (SAA).

B: Ten Kateschool, 2022. Foto auteur.
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nog intact. Als dit een monument was geweest, zou het niet heel anders aangepakt zijn.
De Ten Kateschool is niet uniek. Terwijl sloopplannen veel aandacht kregen hebben 

diverse kleine en grote ontwikkelaars verspreid over de stad in stilte in allerlei oude 
openbare gebouwen en bedrijfsruimtes woningen gebouwd, in diverse categorieën. Dat 
levert niet altijd perfecte resultaten op overigens. Neem het voormalige gemeentelijke 
badhuis in de Zaanstraat, anders dan de Ten Kateschool wel een gemeentelijk monument, 
en tot voor kort nog in gebruik als hammam – wat overigens niet betekende dat er 
nog heel veel van het oorspronkelijke binnenwerk over was. [C] Op een vergelijkbare 
manier als bij de school heeft een andere commerciële ontwikkelaar het pand gekocht 
en verbouwd, in dit geval tot kleine maar luxe huurappartementen. De jacht op de 
vierkante meters heeft hier gezorgd voor forse, niet bepaald subtiele op- en aanbouwen, 
en daartussen is er weinig meer dan de gevels van het oorspronkelijke gebouw 
overgebleven. Je kunt je hier afvragen of de patiënt de operatie wel overleefd heeft – en 
of het verschil tussen overleven of niet overleven niet eerder een verschil tussen winst 
en nog meer winst was dan tussen winst en verlies.

Anders gezegd: verwoestende renovaties zijn inmiddels misschien nog wel een 
groter probleem dan volledige sloop. En dan is het badhuis aan de Zaanstraat nog niet 
eens een heel erg geval. Zie bijvoorbeeld het voormalige bedrijfsverzamelgebouw op 
de hoek van de Donker Curtiusstraat en de Van Hallstraat in de Staatsliedenbuurt, een 

bijzonder naoorlogs functionalistisch ontwerp, met een van de laatste, zo niet de laatste, 
oorspronkelijke metalen vliesgevels van Amsterdam. [D] Een monumentenaanvraag 
van het Cuypersgenootschap werd afgewezen, mede omdat een restauratieve renovatie 
toch niet haalbaar zou zijn. In plaats daarvan is het gebouw in 2020-2021 intern geheel 
gestript en van een nieuwe gevel voorzien, in het kader van een verbouwing tot 168 
studentenwoningen door corporatie De Key. De nieuwe gevel ziet er weliswaar heel 
anders uit dan de oude, maar is ook weer sober en repetitief, het volume is nauwelijks 
veranderd, en de indeling op geen enkele manier inspirerend of origineel – het 
interessantst is nog de begane grond, met net als het oorspronkelijke gebouw grote 
glaspuien en hoge, open (winkel-)ruimtes. Het zelfde, of eerder een beter, eindresultaat 
zou ook prima, zonder al te veel extra kosten haalbaar zijn geweest met renovatie van de 
oorspronkelijke karakteristieke gevel.

Onwil is in dit soort gevallen een groter probleem dan onmogelijkheid. Daar zit het 
echte probleem, of het nu om sloop gaat of om onverschillige en/of botte renovaties. 
Goede voorbeelden helpen niet bij ontwikkelaars die voor maximale winstmaximalisatie 
gaan, bij voorbaat niet geloven dat restauratie kan, of onverschillig zijn voor de waarden 
van een gebouw als erfgoed. Maar waarom zouden wij moeite moeten doen om eigenaren 
te overtuigen, in een stad waarin het moeilijk is om geen winst te maken op onroerend 
goed? Omdraaien van de bewijslast – als overheid sloop of strippen pas toestaan als 

C:  Voormalig Gemeente Badhuis, circa 1930. Fotograaf onbekend (SAA). D: Kantoorgebouw Donker Curtiusstraat hoek Van Hallstraat, 1969. Foto: J.M. Arsat Ro’is (SAA).
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echt duidelijk gemaakt kan worden dat restauratieve renovatie onhaalbaar is, zou de 
oplossing kunnen zijn. Erfgoed is immers van ons allemaal, en restauratie zal niemand 
aan de bedelstaf brengen. En er zijn genoeg voorbeelden, zoals de Ten Kateschool, die 
laten zien dat werken vanuit het bestaande, met respect voor erfgoedwaarden altijd wel 
kan in Amsterdam, zelfs op een commerciële basis.

Suggesties voor behoud van waardevolle kerken: 

casus H. Werenfriduskerk Workum //

Joost van Hest

In Workum (Fr) staat de uit 1877 daterende kerk van de H. Werenfridus, een ontwerp 
van architect Alfred Tepe (1840-1920). De kerk is sinds 1976 een Rijksmonument, nr. 
39479. In het kader van verkoop en sluiting zijn plannen ontwikkeld voor de verbouw 
tot zorgappartementen. Bij de gemeente Súdwest-Fryslân is een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ingediend. Het is de bedoeling dat de inventaris wordt verplaatst 
naar de Sint-Urbanuskerk van P.J.H. Cuypers in Amstelveen (Bovenkerk). Die kerk 
brandde in 2018 af en wordt momenteel hersteld.

Het Cuypersgenootschap diende op 6 februari 2022 bij het college van B&W van 
Súdwest-Fryslân een zienswijze op de 
vergunningsaanvraag in. Daarmee is 
geprobeerd om te voorkomen dat het gaaf 
bewaard gebleven interieurensemble van 
deze kerk wordt ontmanteld. Het gaat 
hier immers om een interieur dat in de 
jaren 1960-1970 de ‘tweede beeldenstorm’ 
doorstond en niet zoals menige kerk werd 
gemoderniseerd. Bovendien betreft het 
een ensemble van hoogwaardige kwaliteit. 

De Werenfriduskerk is een 
kerkgebouw overeenkomstig de ideeën 
van het Sint-Bernulphusgilde. Dit in 
1869 opgerichte gilde stond aan de 
basis van de Utrechtse richting in de 
neogotiek. Dat is de richting die zich 
door Duits-middeleeuwse voorbeelden 
liet inspireren. Cuypers’ Amsterdamse 
richting ging juist uit van Franse en 
Engelse voorbeelden. Tegelijk benadrukte 
het Bernulphusgilde het belang van een 
als eenheid op te zetten kerkinterieur. 
Vaak kwam dit in een groeiproces tot 
stand. Net als architect Tepe waren het 
de beeldhouwer Friedrich Wilhelm 

Mengelberg, de glazenier Heinrich Geuer, de schilder Martin Schenk en anderen die 

nauwgezet naar de ‘Utrechtse ideeën’ werkten, onder meer in Workum. Zo ontstonden 

fijnzinnige kerkinterieurs die zich harmonieus naar de architectuur voegen en door hun 

beeldtaal (iconografie) ook inhoudelijk een eenheid vormen. 

Anno 2022 is de kerk te Workum één van die gave kerkelijke interieurensembles die 

men ook in de toekomst zou willen behouden. In het Nederlandse kerkenlandschap 

gaat het om een parel in de kroon.

De derde beeldenstorm

Maar inmiddels zijn we terechtgekomen in een periode van rap voortschrijdende 

kerksluitingen. Gave interieurensembles staan nu door functieverlies onder druk. Menige 

kerk wordt conform de marktwaarde verkocht en de inventaris wordt opgeslagen of 

elders herbestemd. Dat is het logische gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen. 

Het zijn de bekende pijnlijke processen, waarbij men zich kan voorstellen hoezeer de 

verantwoordelijke bestuurders in een spagaat terecht zijn gekomen. Tegen wil en dank 

moeten de kerkgebouwen worden afgestoten.

A: Exterieur Werenfriduskerk Workum, 2001.Foto: 
K. Roderburg/A.J. van der Wal (RCE 514.933).

B: Interieur Werenfriduskerk Workum, 2004. Foto: 
A.J. van der Wal (RCE 505.908).

C: Interieur Werenfriduskerk Workum, 2004. Foto: 
A.J. van der Wal (RCE 505.907).
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Niet iedere kerk heeft een waardevol interieur. En zeker wanneer er ingrijpend is 

gemoderniseerd, is de ontmanteling van een kerkinterieur in kunsthistorisch opzicht 

niet al te zeer te betreuren. Het is dan alleen maar toe te juichen als kerkmeubilair in een 

andere kerk herplaatst kan worden. Zelfs mag worden gezegd dat herbestemming van 

kerken inmiddels tot interessante en spannende resultaten heeft geleid. 

Maar hoe zit dat met de kerken met gave interieurs? Dan betekent ontmanteling 

de onherroepelijke teloorgang van kunsthistorisch waardevolle ensembles. Na de 

moderniseringsgolven te hebben overleefd, verdwijnen ze nu in het kader van een 

derde beeldenstorm. Enkele parels zijn daardoor al verdwenen. Zo is het de bedoeling 

dat de H. Hartkerk in Boxtel uit 1901 tot appartementencomplex Sacre Coeur wordt 

getransformeerd. Het gaaf bewaard gebleven interieur, dat ook door het beeldprogramma 

van cultuurhistorisch belang was, ging al verloren. En de Paterskerk in Eindhoven (1898) 

is dan wel niet volgebouwd, maar door de herbestemming als congres- en partylocatie 

ging de eenheid van het erudiet samengestelde augustijnse interieurensemble door 

aanpassingen verloren. 

Rijksbescherming

Dan gaat het dus om prominente voorbeelden van de neogotiek in de Nederlandse kunst- 

en architectuurgeschiedenis, maar voor hetzelfde geld gaat het om andere stijlperiodes. 

Hoe dan ook, gewoonlijk kerken of kapellen die net als de Werenfridus in Workum 

rijksbeschermd zijn. Cruciaal in dit verhaal is wat rijksbescherming van een kerk met 

een gaaf interieurensemble dan eigenlijk inhoudt. Uit een spontane enquête onder het 

grote publiek – niet onderlegd in de monumentenproblematiek maar wel geïnteresseerd 

in erfgoed – blijkt dat daar geen eenduidigheid over bestaat. De een reageert met het 

beruchte vooroordeel dat in een rijksmonument zonder toestemming nog geen spijker 

in de muur geslagen mag worden. Weer een ander speet het dat een beschermde status 

niet al in de middeleeuwen bestond, bijvoorbeeld voor de Haagse Jakobskerk: “wat was 

het een rijkdom geweest als de nagelvaste inventaris behouden was gebleven”. Tekenend 

ook is de opmerking over Workum dat men het niet voor mogelijk hield dat “één van 

de mooiste neogotische interieurs in Nederland” uiteen wordt gehaald. “Ik dacht dat dat 

iets van de jaren 70/80 was, maar zelfs nu gebeurt het dus nog. Werkelijk doodzonde dat 

dit er straks niet meer is”. Bij het grote publiek is het niet duidelijk wat rijksbescherming 

nu eigenlijk inhoudt. Die verwarring blijkt temeer als in het kader van de casus Workum 

wordt gezegd dat men benieuwd is hoe toestemming gegeven kon worden voor zo’n 

plan.

Verwarring

De verwarring speelt op nu het behoud van de belangrijkste Nederlandse kerkinterieurs 

op het spel staat. Terwijl altijd verondersteld is dat bij een kerkgebouw ook de nagelvaste 

onderdelen deel uitmaken van de beschermde status. In een artikel in Vitruvius (nr. 56, 

juli 2021, 15 e.v.) is dat nog eens benadrukt door Bernadette van Hellenberg Hubar. Klip 

en klaar geeft zij aan dat bij een beschermd monument – op gemeentelijk, provinciaal en 

rijksniveau – alle elementen en aspecten van het interieur onder de bescherming vallen. 

Of het nu om altaren, beelden, schilderingen of andere delen van de uitmonstering gaat. 

De jurisprudentie daaromtrent wordt erbij gehaald. Vervolgens verbaast de uitspraak 

van de vorige minister voor cultuur, Ingrid van Engelshoven, die zij deed in het kader 

van de in 2021 georganiseerde Kennisweken ‘De Kerk van alle Kanten’: “Kerkinterieurs 

zijn niet beschermd zoals de gebouwen dat zijn”. Tegelijk onderkende zij wel het belang 

van de interieurensembles: “Laten we die met elkaar in de etalage zetten. En laten we 

zorgen dat het niet uit elkaar gaat, dat mooie interieurs bij elkaar blijven”.

In beide artikelen wordt de betekenis van de gave ensembles benadrukt. Maar over 

de beschermde status bestaat onduidelijkheid. Zonder in tijdrovende procedurele 

discussies te vervallen – de nood is nu aan de man – is de simpele conclusie dat wanneer 

D: Exterieur Urbanuskerk Bovenkerk, 1972. Foto: G.J. Dukker (RCE 415.403).
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wijzigingen aan een kerkinterieur vergunningsplichtig zijn, dit betekent dat het interieur 
beschermd is. Dan mag men ervan uit gaan dat de rijksbescherming van een kerk als 
die te Workum niet alleen behoud van het gebouw, maar ook van het in samenhang 
met dit gebouw tot stand gekomen interieurensemble inhoudt. Op dezelfde locatie, 
want juist de Utrechts onderbouwde ideologische verwevenheid van architectuur, 
wandschilderingen en inventaris is hier van belang. De beelden en altaren van zo’n 
ensemble zijn geen inwisselbare puzzelstukjes die elders herplaatst kunnen worden. 
Het belang zit nu juist in de locatie gebonden eenheid op basis van architectonische, 
kunsthistorische en iconografische waarden.

Suggesties

Beschermingsbeleid is niet geloofwaardig als de gave interieurensembles verdwijnen. Dit 
betekent dat duidelijk moet zijn welke ensembles coute que coute het behouden waard 

zijn. Van belang is dan dat er lijsten zijn van waardevolle voorbeelden. Inmiddels zijn 
door Museum Catharijneconvent in samenwerking met de RCE in het kader van een 
digitale Kennisagenda reeds diverse categoriale lijsten samengesteld, maar dat betekent 
niet dat daarmee ook alle belangrijke kerkinterieurs in kaart zijn gebracht. Aanvulling is 
noodzakelijk. Zo gauw als een kerk die op zo’n lijst staat gesloten gaat worden, dienen bij 
de verantwoordelijke instanties bij wijze van spreken de alarmbellen te gaan rinkelen.

Op die manier bestaat de mogelijkheid om al in een vroeg stadium met allerlei 
betrokken partijen om de tafel te gaan zitten. Niet alleen direct betrokkenen zoals 
kerkbestuur, bisdom of RCE, maar ook ter zake deskundige erfgoedorganisaties zoals 
het Cuypersgenootschap, de Bond Heemschut of plaatselijke heemkundeverenigingen. 
Zo kan ieder vanuit zijn of haar expertise een rol spelen om te voorkomen dat de parels 
verloren gaan. Door deze samenwerking wordt bovendien voorkomen dat – zoals nu zo 
vaak het geval is – pas na het indienen van een vergunningsaanvraag actie moet worden 
ondernomen. Vaak is het moeilijk om de bakens dan nog te verzetten. 

En uiteraard, zeker nu de gave ensembles bedreigd worden is het van belang om 
helderheid te hebben omtrent de beschermde status, om adequaat te kunnen handhaven 
en om in navolging van Victor de Stuers die aan de basis stond van de Nederlandse 
monumentenzorg, bewustwording te creëren. 

Tenslotte, misschien nog wel het allerbelangrijkste is de noodzaak van een 
aankoopfonds voor de verwerving van unieke kerkgebouwen. Terecht dat de Bond 
Heemschut op het belang van zo’n fonds wijst in een in januari 2022 aan de nieuwe 
bewindspersoon voor cultuur, mevrouw Uslu, gestuurde brief. Daarbij werd er tegelijk 
op gewezen dat diverse monumentenorganisaties “goed in staat en graag bereid” zijn, 
om dit erfgoed te behouden. Te denken is bijvoorbeeld aan stichtingen zoals de Alde 
Fryske Tsjerken. Door overdracht van een belangrijke kerk aan zo’n stichting bestaat 
een grotere kans op behoud van het gebouw inclusief het interieur. Een aankoopfonds 
is dan een belangrijk instrument. Opdat een goede financiële basis tot daadwerkelijk 
behoud leidt. 

Joost van Hest is werkzaam als zelfstandig kunsthistoricus en erfgoedspecialist 
kerkelijke kunst en architectuur, eerder werkzaam in de monumentensector.

In Memoriam Lidwien Schiphorst (1942-2021) //

Wies van Leeuwen

Alle Cuyperianen van het eerste uur kenden Lidwien Schiphorst met haar kleine maar 
opvallende gestalte. Bij veel activiteiten en excursies was ze als vanzelfsprekend aanwezig. 
Steeds alert, vol belangstelling en met kritische vragen. Die zetten je dan aan het denken 
over wat je eens vanzelfsprekend had gevonden. Ze had een onderzoekende geest, die 
ze combineerde met creativiteit. Geen wonder bij een voormalige handenarbeidlerares, 
die vervolgens kunstgeschiedenis was gaan studeren, en haar leven lang vrij werk bleef 
maken. Een van haar reliëfs sierde haar rouwkaart.

Lidwien werd in 1942 in Heerlen geboren en volgde na de MMS de middelbare 
opleiding handenarbeid in Maastricht en Amersfoort. Tussen 1967 en 1990 heeft ze 

E: Interieur Urbanuskerk Bovenkerk, 1972. Foto: G.J. Dukker (RCE 415.404).
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in Nijmegen lessen handenarbeid gegeven op lagere en middelbare scholen. Om 
gezondheidsredenen moest ze daarmee stoppen. Deze ingrijpende beslissing was het 
begin van een nieuwe levensfase, die ze inzette met de studie kunstgeschiedenis aan de 
toen nog Katholieke Universiteit in Nijmegen in de jaren tussen 1986 en 1992. Daarbij 
werd ze vooral geboeid door kunstnijverheid en kunstonderwijs. 

Dat heeft haar blik gericht op het werk van Pierre Cuypers. Haar afstudeeronderwerp 
waren de neogotische meubels uit de Roermondse kunstwerkplaats van deze architect. 
Een opvallende keuze, omdat Cuypers toen als kunstnijveraar nog niet veel waardering 
genoot. Maar een dergelijke onafhankelijke keuze typeerde Lidwien. Ook na haar 
afstuderen bleef ze bezig met kunstnijverheid. Zo inventariseerde ze het kerkelijk 
kunstbezit van de Maastrichtse Sint-Servaaskerk en adviseerde het Roermondse 
Stedelijk Museum over de werken van het atelier Cuypers-Stoltzenberg. Daarna heeft ze 
ook nog gewerkt voor het Nederlands Architectuur Instituut (nu Het Nieuwe Instituut), 
het archief en het Vitruvianum in Heerlen, waar ze weer was gaan wonen. 

Een hoogtepunt was het degelijke en minutieuze onderzoek naar de bedrijfsvoering 
en de productie van het atelier Cuypers-Stoltzenberg, waarop ze in 2004 bij prof. Jos 
Koldewey promoveerde. Een toevloed van werk, van wijd en zijd’. De beginjaren van 
het Atelier Cuypers/Stoltzenberg, Roermond 1852 - ca. 1862 verscheen in 2004. Hierin 
belicht ze de vroege productie van het atelier tot de jaren rond 1865. In een eerste deel 
plaatst ze het atelier op zorgvuldige wijze in de context van de opkomende provinciestad 
Roermond. Maar ze deed meer dan dat: het tweede deel is een beschrijving van de 
opkomst van de neogotische kunstbeweging in Nederland en de ons omringende 
landen. Dat is dan de opmaat voor het derde deel dat is gewijd aan de achtergronden 
van de bedrijfsvoering en aan de productie van de werkplaats. Die omvat een uitvoerige 
karakterisering van de werken voor architectuur, de beelden en reliëfs en het schrijn- en 
meubelmakerswerk voor altaren, preekstoelen en biechtstoelen. Met die inventarisatie 
heeft ze belangrijk pionierswerk verricht.

Dat onderzoek maakte haar tot een van de vier Cuyperspromovendi, samen met 
Bernadette van Hellenberg Hubar, Aart Oxenaar en ondergetekende. Ook daarna heeft 
ze niet stilgezeten. Ze heeft onder meer geschreven voor BONAS, de publicatiereeks van 
oeuvrelijsten van Nederlandse architecten. Dat leidde in 2006 tot een BONAS-boekje 
over A.J.N. Boosten. Verder droeg ze bij aan de publicaties van het Leuvense Katholiek 
Documentatie Centrum (KADOC), onder meer het grote werk Gothic Revival (2000). 
Een van haar laatste publicaties was een bijdrage aan Alphons Boosten (1893-1951), 
architect, een bundel uit 2007 die ze ook mee heeft geredigeerd.

Haar laatste levensjaren bracht ze door in Utrecht, met onder meer vrijwilligerswerk 
in de culturele sector. Daar is ze op 4 maart 2021 toch nog onverwacht overleden. 
Lidwien laat twee dochters na.

Recensie van: Paul P.J. Overvoorde, “Als het maar tot 

iets leidt…” Mr. Dr. J.C. Overvoorde (1865-1930) Strijder 

voor erfgoed en feminist, Utrecht, 2018, 649 pagina’s //

In Wassenaar werden in mijn jeugd de 
namen van twee echtparen met eerbied 
genoemd, omdat zij voor de Tweede 
Wereldoorlog huis en vermogen nalieten 
aan anderen met minder draagkracht. 
De heer en mevrouw Van Ommeren 
lieten voor hun landgoed door de Samuel 
de Clercq niet alleen een landhuis 
ontwerpen, maar ook twee gebouwen 
voor dames die buiten hun schuld in 
zorgen waren gekomen. In diezelfde 
tijd ontwierp Joseph Cuypers voor het 
echtpaar Overvoorde een groot landhuis 
dat later beschikbaar werd gesteld aan 
kunstenaars die konden opknappen in het 
groen van Wassenaar. Beide genoemde 
panden zijn nu rijksmonument.

Over de echtgenoot van dit laatste 
echtpaar, J.C. Overvoorde, schreef 
auteur Paul Overvoorde een zeer 
complete biografie, waaruit blijkt dat de 
geportretteerde een rijk archief moeten 
hebben nagelaten. Overvoorde wordt 
beschreven als een gedreven man met 

een juridische studie, die een specialist was op vier vakgebieden: monumentenzorg, 
archieven, kunst en emancipatie. 

Als je zulke rijke informatiebronnen tot je beschikking hebt, kom je in de verleiding 
veel daarvan weer te geven, en dat is bij dit boek zeker het geval. Geïnteresseerden in 
één van deze vakgebieden zullen ook kennis nemen van de andere, omdat de auteur 
daarvoor te boeiend schrijft en ondanks de veelheid van feiten, verhalen, verslagen en 
anekdotes een goed overzicht handhaaft. En dat is ook de zwakte van het boek, waarin de 
biografie met 487 pagina’s de hoofdzaak vormt, maar ook nog vier interessante bijlagen 
om aandacht vragen. Met een compact lettertype en weinig – veelal kleine afbeeldingen 
– zullen veel lezers wellicht afhaken voordat ze pagina 550 hebben gehaald.

Maar als dat punt wel wordt bereikt is niet alleen veel kennis verkregen over het leven 
van deze boeiende figuur, maar ook van de vier vakgebieden. Omdat Overvoorde een 
leidende figuur was bij de Nederlandse Oudheidkundige Bond (NOB) en bij kringen 
rond Jan Kalf van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg krijgt de lezer inzicht in 
de lange strijd om in Nederland een monumentenwet vastgesteld te krijgen. Daarnaast 
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in de strijd om de restauratiebeginselen, waarin Joseph Cuypers bij de nieuwe lijn van 
Overvoorde en Jan Kalf met ‘behouden gaat voor vernieuwen’ hoorde en daarmee recht 
tegenover zijn vader kwam te staan. Leden van het Cuypersgenootschap worden jaloers 
als ze lezen hoe de NOB toen nog een landelijke actiegroep was, waar alles was gericht 
op behoud van bedreigde monumentale panden. Ze maakten zich daarbij zorgen of ze 
wel voldoende lokale informatie kregen om sloop of verminking te voorkomen. Een 
probleem dat nu ook nog speelt.

Zo wordt ook beschreven welke nationale acties de aandacht vroegen van de NOB 
en dus van Overvoorde, zoals de strijd om de Nieuwezijds Kapel en het Arsenaal in 
Amsterdam, het voorkomen van de saaie gevelwand van architect Knuttel tegen de 
lange zijde van Binnenhof langs de Hofvijver in Den Haag en de sloop van het Jachtslot 
Torenzicht in Poeldijk. Geen van deze acties leidden overigens tot succes.

Geïnteresseerden in archieven komen ook aan hun trekken. Overvoorde 
reorganiseerde niet alleen de stedelijke archieven van Dordrecht en Leiden, maar 
zorgde ook voor bekwaam personeel, dat net als hij gepromoveerd moest zijn voor een 
hogere functie. Hij inventariseerde en beschreef de archieven volgens een methode die 
hij zelf met landelijke experts had ontwikkeld en zorgde voor veilige depots. Hij breidde 
de archieven flink uit met aankopen, in Leiden het overbrengen van de prenten van het 
museum naar het archief en het binnenhalen van stukken die op vochtige zolders van 
stadhuizen stonden.

In Leiden werd Overvoorde naast archivaris ook conservator en later directeur 
van het stedelijk museum De Lakenhal. Daar volgde hij dezelfde kordate aanpak 
als landelijk bij de NOB en de archieven met reorganisatie, registratie, uitgeven van 
catalogi en uitbereiding van collectie en gebouw. De netwerker in hem zorgde voor 
beïnvloeding van burgemeester en wethouders om het aankoopbudget flink te verhogen 
en zijn kennis op te halen bij directeuren van de grote musea als het Rijksmuseum en 
het Mauritshuis. De uitbreiding van het museum onder zijn leiding is een bijzonder 
verhaal. Menigeen vraagt zich af hoe in een tijd dat Berlage al bezig was het moderne 
Haagse Gemeentemuseum (nu Kunstmuseum), in Leiden zo’n grote uitbreiding in de 
oude vormentaal kon verrijzen die de Lakenhal in de schaduw zette. Hoe kom een man 
die de nieuwe Grondbeginselen aanhing zoiets doen? In de biografie is te lezen hoe 
hij knarsetandend moest toekijken hoe een tweederangs architect, uitgekozen door 
de schenker van de aanbouw, dit ontwierp en realiseerde. Omdat hij ambtenaar bij de 
gemeente was mocht hij zich niet daarover uitlaten, omdat het college de gift onder die 
voorwaarde had aanvaard. Maar Overvoorde werd erop aangekeken met onder meer 
stevige kritiek van Jan Kalf.

Op het gebied van emancipatie toonde hij dezelfde aanpak als bij monumenten, 
archieven en kunst. Hij promoveerde na zijn studie rechten op dit gebied en bracht 
die theorie in de praktijk in netwerken van feministen en in zijn personeelsbeleid. 
Hij benoemde tot afgrijzen van de conciërge een gepromoveerde vrouw tot adjunct-
archivaris, die al na korte tijd werd weggekocht door het Rijksarchief. Ook dat is van 
alle tijden.

Het boek wordt bijna spannend, en in elk geval ontspannend, als zeer uitgebreid 

verslag wordt gedaan van een lange reis door Zuid-Europa en het Nabije Oosten. De 
huidige lezer kan zich herkennen in zijn teleurstelling als hij druk bezochte plekken 
aandoet en in zijn mening dat het massatoerisme veel schade veroorzaakt. Het museum 
in Cairo deed hem fronsen en die situatie wordt nu pas aangepakt. En het graf van 
Toetanchamon was tijdens de reis in 1898 nog niet eens ontdekt. 

In een bijlage geeft zijn niet gepromoveerde adjunct-archivaris een genuanceerder 
beeld van Overvoorde, die zijn mening verwend was, te hoge eisen stelde aan 
medewerkers en autoritair leidinggaf. Hoewel dit, vanwege de matige relatie van de man 
met Overvoorde, mogelijk een gekleurd beeld was, zijn dergelijke eigenschappen niet 
vreemd als je door familiekapitaal vrijwel je hele leven financieel onafhankelijk bent.

Fondsenwerving raam Dick Greiner //

In het vorige nummer van het Cuypersbulletin heeft u kunnen lezen over de reddingsactie 
van het Cuypersgenootschap voor een glas-in-loodraam van ruim anderhalf bij 
anderhalf meter, dat is ontworpen door de architect Dick Greiner (1891-1964). Het 
paneel, dat is opgezet als een abstracte lijnencompositie met toepassing van blank glas 
en accenten van gekleurd glas, bevond zich in de helaas gesloopte winkelpui op het 
adres Bilderdijkstraat 113 hoek Potgieterstraat 71-73. Na restauratie door de Zaansche 
Glas in Loodzetterij in Amsterdam zal het raam worden overgedragen aan het Stedelijk 
Museum in Amsterdam, die het graag een plaats wil geven in de collectiepresentatie. 

A. Winkelpui Bilderdijkstraat 113/Potgieterstraat 71-73, circa 1924. HNI, GREI-276f1.
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Steun de restauratie!

Voor het restaureren van het raam en het monteren in een stalen frame is een bedrag 
benodigd van ruim 7000 euro, waarvoor het Cuypersgenootschap uw steun vraagt. 
Inmiddels heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds ons subsidieverzoek niet alleen 
toegekend, maar ook besloten het aangevraagde bedrag te verdubbelen tot 3000 
euro! Met de bijdrage door het bestuur van het Cuypersgenootschap en giften van 
verschillende van onze leden is voor restauratie van het raam en het stalen frame nog 
slechts circa 2000 euro nodig. 

Wilt u helpen? Stort dan uw bijdrage op IBAN-rekening NL26INGB0004835002 
t.n.v. Cuypersgenootschap, Druten, o.v.v. Raam Greiner.

Het Cuypersgenootschap is een ANBI. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

B. Het beschadigde raam in het atelier van de Zaansche Glas in Loodzetterij, juli 2021.


