Jaarverslag van de Werkgroep Amsterdam van het Cuypersgenootschap 2016
In het verslagjaar is de werkgroep drie keer bijeengekomen en wel op 3 maart, 24 mei en
6 september.
Voorzitter van de werkgroep was David Mulder, secretaris – evenals in het voorgaande
jaar - Edzard Lisser. De overige leden waren (op alfabetische volgorde): Jenny
Bierenbroodspot, Jeanet Feij, Alex Hendriksen, Wim Nypels, Margriet de Roever,
Vladimir Stissi. Jasmin Sporer is als gast aanwezig bij de vergaderingen van de
werkgroep in mei en september, mede vanwege zijn aanbod om de voorjaarsexcursie
voor de werkgroep te organiseren.
Ter vergadering zijn uiteenlopende acties behandeld. Hieronder volgt een kort overzicht
van de belangrijkste acties.
Lopende zaken:
-Van Goolcomplex: de nieuwe monumentenaanvraag voor het door architect Frans van
Gool ontworpen woningcomplex in Amsterdam Noord is afgewezen. Het
Cuypersgenootschap heeft tegen dit besluit op 13 april een bezwaarschrift ingediend. Ter
zitting van de bezwaarschriftencommissie is besloten dat het stadsdeel een nieuw advies
van de RVE Monumenten en Archeologie zal opvragen en een nieuw besluit zal nemen.
Zaak loopt nog.
-Christus Koningkerk, James Wattstraat 58. Geen nieuws. De werkgroep heeft bemiddeld
in een poging om het fraaie Sacramentsaltaar van kunstenaar J. van Rhijn uit de Christus
Koningkerk aan de James Wattstraat over te brengen naar de Hofkerk – het altaar bleek
helaas te zwaar voor de Hofkerk.
-Langhouthallen, Oostenburg: één van beide hallen is in 2016 als gemeentelijk
monument aangewezen. Medio 2017 zal de tweede hal afgebroken worden.
-Nacohuisje: het gebouwtje, gebouwd als kantoor van rederij Koppe, is in bezit van
Stadsherstel dat er naar streeft het te herplaatsen op de De Ruijterkade.
Nieuwe acties:
-Ferdinand Bolstraat 28-30: aanvraag voor gemeentelijke monumentenstatus ingediend
voor pand met winkelinterieur uit 1930 en dubbele winkelpui. Aanvraag afgewezen dd. 6
december maar zonder deugdelijke motivering; tegen dit besluit is op 19 januari 2017 een
bezwaarschrift ingediend.
-De werkgroep heeft bemiddeld in een poging om een altaar uit de Sacramentskerk aan
de Kometensingel over te brengen naar de Hofkerk aan de Linnaeushof. Zolang er geen
herbestemmingsplan is voor eerstgenoemde kerk kan dit niet verder besproken worden.
-Johannes Verhulststraat 89: aanvraag voor plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst van het voormalige woonhuis van Alphons Diepenbrock. Dit verzoek is
door het stadsdeel afgewezen na negatieve adviezen van M&A en CWM. Hiertegen is
geen bezwaarschrift ingediend.
Excursies
-Voorjaarsexcursie: onder leiding van Jasmin Sporer is op 7 mei de fietstocht ‘Langs
Heilige Huisjes’ van het Van Eesterenmuseum voor de leden georganiseerd, gevolgd
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door een bezoek aan de museumwoning. Voorafgaand aan de fietstocht was er een korte
vergadering van de werkgroep in het Van Eesterenmuseum.
-Najaarsexcursie: geen.
-Open Monumentendag 2016: op zaterdag 10 september zijn twee wandelingen
georganiseerd door de buurt rondom het Jacob Obrechtplein. Startpunt was het Joke
Smitcollege aan de Reijnier Vinkeleskade. Thema van de OMD was ‘Amsterdamse
School’.

David Mulder
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