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CUYPERS EN ZIJN BOUWWERKEN 
verslag dialezing en rondleiding op 25 oktober 1989 

Het gebouw 'De Schaapskooi', waar bij wijze van uitzondering de ledenavond werd 
gegeven, was te klein om allen die naar de lezing waren gekomen een zitplaats te bie-
den. Mensen zaten op de vloer of moesten zelfs met een staanplaats genoegen ne-
men. 

De heer C. Hoogewoud, lid van het Cuypersgenootschap en archivaris bij de ge-
meente Amsterdam, sprak voor een zeer aandachtig gehoor over de architect P.J.H. 
Cuypers (1827-1921), de schepper van tal van neogotische bouwwerken, zoals het Cen-
traal Station van Amsterdam en de St. Vituskerk aan de Emmastraat te Hilversum. 
Na jarenlang verguisd te zijn en bestempeld als slechte imitatie, wint de neogothiek 
de laatste jaren aan waardering. Spreker gaf tal van voorbeelden uit het werk van Cuy-
pers die de laatste tijd aan die herwaardering zeker hebben bijgedragen. 

De lezing riep vele vragen op zodat voorzitter Timmer de discussie moest onderbre-
ken omdat anders te weining tijd over zou blijven voor de rondleiding. 

Die rondleiding was meer dan de moeite waard. Pastoor Van Veen bleek een voor-
treffelijke gids die zijn 'kudde' met niet aflatend enthousiasme over allerlei details van 
de imposante kerk informeerde. 

Onder de aanwezigen zullen er velen zijn geweest die de Vituskerk met geheel ande-
re ogen zijn gaan bekijken. Met dank aan de heren Hoogewoud en Van Veen voor deze 
buitengewoon boeiende avond. 

LJW 

De Oud-Katholieke gemeente in Hilversum 1589-1889 
Verslag lezing Dr. M. Parmentier op 22 november 1989 

Tijdens de reformatie had de bisschop van Utrecht het veld moeten ruimen. Als geeste-
lijk leider van katholiek Nederland werd slechts een apostolisch vicaris geduld. Toen 
deze rond 1702 leerstellige afwijkingen vertoonde en door Rome werd geschorst, leid-
de dat in het reeds beproefde katholieke volksdeel tot een scheiding der geesten. De 
vicaris Codde bleef namelijk op zijn post en rond hem verzamelden zich de aanhan-
gers van het Jansenisme. Ook de fungerende pastoor Smidts in Hilversum bleef zijn 
vicaris volgen. De katholieken die Rome trouw bleven waren gedwongen hun kerkelijk 
heil in omliggende plaatsen te zoeken. De Oud-Katholieken deelden hier de lakens 
uit, aldus Dr.M. Parmentier op de ledenavond van 22 november jl.. De lezing van de 
heer Parmentier kwam in de plaats van de aangekondigde inleiding over 's-Graveland-
se tuinen, die helaas moest worden uitgesteld. 

De Oud-Katholieke kerk aan het Melkpad bestaat in december honderd jaar. Dit feit 
is feestelijk herdacht en heeft o.a. in 'Eigen Perk' veel aandacht gekregen. Het was 
voorde heer Parmentier aanleiding om aan de Oud-Katholieke gemeente in Hilversum 
een studie te wijden. Uit dit boek, dat de periode van de reformatie tot aan 1889, het 
jaar van de nieuwe kerk bestrijkt, heeft de auteur boeiend verteld. De avond werd be-
sloten meteen rondleiding door het jubilerende kerkgebouw onder deskundige leiding 
van de heer De Jager. 
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