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De waardering voor het werk van Joseph Cuypers in Geleen.
Door Gert van Kleef.

Korte introductie 
betreffende de personen 
Joseph en Pierre Cuypers

Na de eerste levensjaren in Roermond te hebben doorgebracht, verhuisde Joseph op vier-
jarige leeftijd in 1865 met zijn vader, de beroemde architect P.J.H. (Pierre sr.) Cuypers,  
naar Amsterdam. Zijn opleiding genoot hij in Rolduc te Kerkrade en aan de Polytechnische 
School te Delft, waar hij afstudeerde als bouwkundig en civiel ingenieur1. Na beëindiging 
van zijn studie in 1883 trad hij in 1885 bij zijn vader in dienst. In 1890 werkte hij aan de 
eerste van zijn ongeveer 150 kerkontwerpen, de kerk H. Urbanus in Nes aan de Amstel. 
Pierre sr. en Joseph en later ook Jan Stuyt verenigden zich 1899 als compagnons, maar 
Joseph kreeg daarvoor al de opdracht zijn opus magnum te bouwen, de Nieuwe Bavo in 
Haarlem2. 

Na een vruchtbare periode waarin talloze kerken, scholen en instituten tot stand kwamen, 
trad Jan Stuyt uit de vennootschap en vestigde zich als zelfstandig architect. De verhouding 
tussen Jan Stuyt en Joseph Cuypers bleef uitstekend tot het overlijden van Stuyt in 1934. 
Joseph verhuisde in 1915 van Amsterdam naar Roermond. Vanaf 1920 werd zoon Pierre, 
geboren 1891, medecompagnon. Pierre leidde het kantoor in Amsterdam, Joseph dat in 
Roermond3.  Pierre sr. overleed in 1921, waarna Joseph en Pierre jr. de uiterst productieve 
vennootschap samen voortzetten. 

Zij bouwden vanaf 1921 alleen al 35 kerken, verspreid over het hele land4. Joseph over-
leed in Meerssen in 1949, waarna Pierre het architectenbureau voortzette onder de naam 
“ir. Joseph en Pierre Cuypers, architecten BNA”. Hij ontwierp ook kerken zonder de me-
dewerking van Joseph, zoals de H. Agatha in Zandvoort, de H. Franciscus in Wolvega en 
de uitbreiding van de H. Stefanus in Stevensweert. Pierre bleef doorwerken tot op hoge 
leeftijd en overleed in 1982 in Amsterdam5.



Afbeelding 1. Het nog geheel tussen landbouwvelden gelegen raadhuis van Geleen naar ontwerp van Joseph 
Cuypers. Op de achtergrond de St. Augustinuskerk van Lutterade-Krawinkel, die in 1934 zou worden vervangen 
door de veel grotere opvolger van dezelfde architect, en in 1937 in het kader van de werkverschaffing afgebro-
ken. Herkomst foto en tekst  A. Schrijnemakers en P. Haimon, Geleen, van dorp tot Mauritsstad.



1. Proloog
Een foto uit de begintijd van de mijnontwikkeling in Geleen toont een enscenering die de 
romantische Duitse kunstschilder Caspar David Friedrich (1774-1840) ook toepaste. 

De beschouwer kijkt tegen de ruggen van een man met twee kinderen die stilstaan bij het 
uitzicht op de activiteiten van de Staatsmijn Maurits en het daarvoor gelegen snelgroeiende 
Geleen. De mijn was destijds de grootste tweeschachtenmijn van Europa, waardoor er voor 
de exploitatie veel medewerkers nodig waren die vooral in Geleen gehuisvest moesten 
worden. 

Tot de vestiging van de Staatsmijn Maurits was Geleen een dorpje met ruim 4.000 inwo-
ners, bestaande uit de kernen Opgeleen (Oud-Geleen), Lutterade, (Spaans) Neerbeek en 
Krawinkel. In 1950 waren dat er meer dan 21.0006. 

De opening van de Staatsmijn Maurits in 1926 zou de laatste zijn in Nederland.

De Maurits was de vierde van de door de staat geëxploiteerde mijnen, na de Wilhelmina, de 
Emma en de Hendrik, alle drie in het oostelijk deel van Zuid-Limburg gelegen. Een vijfde, 
de Beatrix bij Roermond (Vlodrop) is wel voor een groot deel aangelegd, maar niet meer 
in productie genomen. Verder waren er negen particuliere mijnen van vijf privébedrijven, 
alle in Heerlen en Kerkrade.

In deze periode van onstuimige groei werd Joseph Cuypers gevraagd te werken aan de 
daarvoor  benodigde uitbreidingsplannen, waarmee niet alleen de huidige bebouwing kon 
worden uitgebreid, maar ook de drie toen nog afzonderlijke kernen moesten worden ver-
bonden met een nieuw centrum. Voor dat nieuwe centrum ontwierp de architect een groot 
raadhuis, dat op verdere groei was gebouwd en een al even ruim bemeten kerk. Tijdens 
de bouw van de eveneens door Cuypers ontworpen St. Augustinuskerk waren er al veel 
woningen in het nieuwe centrum gerealiseerd, maar bij de opening van het raadhuis was 
er alleen sprake van omliggende landbouwgrond. De ook naar het ontwerp van Cuypers 
aangelegde wijk Lindenheuvel was toen nog niet gebouwd.
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Deze gegevens zouden tot de conclusie moeten leiden dat de naam van Joseph ook nu 
nog een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van Geleen, zoals dat bijvoorbeeld het 
geval is in Heemstede, waar hij ook werkte aan uitbreidingsplannen, het nieuwe raadhuis 
en een kerk. In een overzichtswerk van de Geleense geschiedenis, Geleen, van dorp tot 
Mauritsstad uit 1951, wordt hij echter maar één keer genoemd en wel als opdrachtnemer 
voor de algemene uitbreidingsplannen. In een later verschenen driedelige uitgave van prof. 
Schrijnemakers wordt de architect wel iets vaker genoemd, maar blijft de uitwerking onder 
de maat. De schrijvers van het Gedenkboek Sint Augustinusparochie is het zelfs gelukt de 
kerk uit 1934 zeer uitgebreid te behandelen, zonder de naam van de architect zelfs maar 
te noemen7. In de landelijke beschrijving van Geleen in Monumenten in Nederland van 
Sabine Broekhoven en anderen wordt wel correct vermeld dat Joseph in 1920 het uitbrei-
dingsplan maakte en dat Joseph en zijn zoon Pierre Cuypers tekenden voor het raadhuis en 
de St. Augustinuskerk. Hoe groot is de waardering voor het vele werk van deze architect in 
Geleen? En hoe was die waardering in de tijd dat hij in Geleen werkte? Is daar iets in veran-
derd? Deze vragen kunnen worden beantwoord door in archieven, kranten en andere con-
temporaine literatuur na te gaan wat Joseph Cuypers in Geleen heeft gedaan, hoe hij aan die 
uiteenlopende opdrachten binnen één gemeente kwam en welke waardering hij daarvoor 
kreeg. Na een inleiding worden de uitkomsten van dit onderzoek per project beschreven.

 

2. Inleiding
Er zijn drie momenten aan te wijzen waarop het aandeel van Joseph Cuypers in de opbouw 
van Geleen veranderde. Het eerste, vanaf 1920, vond plaats toen hij twee opdrachten van 
het gemeentebestuur kreeg om een nieuw centrum in het midden van de drie bestaande 
kernen te ontwerpen en in het midden daarvan een raadhuis te bouwen. 

Afbeelding 3. Uitsnede van het uitbreidingsplan voor een nieuw cen-
trum op de oude verkaveling, met het raadhuis op een groot plein. 
Herkomst HNI, CUBA t1098.  

Afbeelding 2. Ontwerp voorgevel raadhuis 1921.
Herkomst HNI, CUBA t715.
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Juist in die periode vonden belangrijke wijzigingen in zijn leven plaats. In 1921 overleed 
zijn vader en belangrijke leermeester P.J.H. Cuypers, die tot op dat moment ook nog zake-
lijk zijn vennoot was. Dat viel samen met de jaren waarin hij zijn zoon Pierre jr. in de zaak 
als een nieuwe vennoot opnam, die dat zou blijven tot de dood van zijn vader in 1949.

Een volgend moment is de opdracht voor de bouw van de St. Augustinuskerk aan de door 
hem zelf ontworpen Prins de Lignestraat rond 1932. Een eerste schets van een langsdoor-
snede van een niet-uitgevoerd ontwerp getuigt daarvan. In diezelfde periode werd Joseph 
Cypers vanwege zijn zeventigste verjaardag gehuldigd met een artikel van twee volle pa-
gina’s in de Katholieke Illustratie8. Hierin wordt hij beschreven als een moderne architect, 
die nog overloopt van nieuwe ideeën en plannen en met een belangrijk oeuvre met als 
hoogtepunten de Nieuwe Bavo in Haarlem, de Effectenbeurs en het pakketpostgebouw 
in Amsterdam en vele kerken. Dat blijkt ook uit zijn werk in Geleen, waar hij in 1927 de 
opdracht had gekregen de uitbreidingsplannen opnieuw te herzien. 

Het derde moment is in 1941, als hij van het gemeentebestuur de opdracht krijgt mee te 
denken over een aanzienlijke uitbreiding van het raadhuis als gevolg van de toename van 
het aantal medewerkers9. Op dat moment was de Tweede Wereldoorlog al uitgebroken, 
maar gedurende de eerste jaren had dat geen invloed op de werkzaamheden van zowel de 
gemeente als van het architectenbureau Cuypers. Later werden die grotendeels stilgelegd 
en in 1945 verliet hij zijn woonplaats Roermond om nog vier jaar  in Meerssen door te 
brengen. Feitelijk betekende die periode het einde van zijn werkzame leven.

Afbeelding 4. 
Schetsmatige langsdoorsne-
de kerk St. Augustinus uit 
december 1932. 
Herkomst HNI CUBA t811.1.
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3. Uitbreidingsplannen
3.1. Een urgente opdracht die niet mocht worden afgemaakt

In het standaardwerk Geschiedenis van Geleen vat de auteur prof. dr.  M.J.H.A. Schrijne-
makers de urgentie van de opdracht aan Joseph Cuypers om te werken aan het uitbreidings-
plan goed samen: ‘Toen in 1920 verondersteld mocht worden dat de gemeente als gevolg 
van de uitbreiding van de Staatsmijn Maurits snel zou gaan groeien vatte men het plan op 
om de onbebouwde ruimte die tussen de drie bestaande kernen was gelegen, geleidelijk 
aan vol te bouwen. In verband hiermee werd in dit jaar nog opdracht verstrekt aan ir. J. 
Cuypers om een uitbreidingsplan te ontwerpen. Dit plan vormt de directe oorzaak voor de 
tegenwoordige structuur van de gemeente. Op een centraal gelegen punt werd een markt-
plein geprojecteerd met daarop een nieuw raadhuis. Aan deze plannen werd op zeer snelle 
wijze uitvoering gegeven, want reeds op 11 november 1922 werd het nieuwe gemeentehuis 
officieel in gebruik genomen. Vanaf het marktplein werden naar de oude kernen behoorlij-
ke verbindingswegen geprojecteerd, terwijl rondom de markt een nieuwe stadskern werd 
ontworpen, die geleidelijk tot de reeds bestaande bebouwing zou worden uitgebreid’10. 

In die eerste jaren moet de architect dus een stevig werkpakket hebben gehad. Niet alleen 
was het zijn taak om in korte tijd een uitbreidingsplan te ontwerpen waarmee de nieuwe 
‘Mauritsstad’ vorm kon krijgen, ook het ontwerpen van het raadhuis werd zonder meer aan 
hem opgedragen. Die snelheid blijkt ook uit de kaart in afbeelding 5 van het architecten-
bureau Cuypers uit circa 1923, waar niet alleen het raadhuis is aangegeven, maar ook al 
de verkaveling in het winkelgebied van het nieuwe centrum. De planning dat de verdere 

Afbeelding 5. Ongedateerd ontwerp voor het 
uitbreidingsplan van het nieuwe centrum van 
Geleen. Herkomst HNI CUBA t1098.
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groei dan kon worden opgevangen in de ruimte tussen het centrum en de drie oude kernen 
werd echter niet aangehouden. Schrijnemakers schrijft daarover: ‘De meest intensieve 
bebouwing vond in de eerstvolgende jaren niet plaats in de omgeving van het centrum, 
doch juist in een tot dan toe geheel onbebouwd gebleven gedeelte te weten Lindenheuvel 
in de noordwesthoek van de gemeente. Hiervoor werd gekozen omdat alle bouwgronden 
te Lindenheuvel, met een totale oppervlakte van 68 ha, eigendom van de gemeente waren 
en de uitbreiding van de mijn de bouw van talrijke arbeiderswoningen eiste, die niet te ver 
van de mijn verwijderd mochten liggen. Tot dit laatste bood het (uitbreidings-)plan van ir. 
Cuypers voldoende gelegenheid’11.

Afbeelding 6. Uitbreidingsplan in waterverf uit 1921. De dikke grijze lijn is de spoorweg Sittard-Maastricht. Het zwarte gearceer-
de gebied moet de Staatsmijn Maurits zijn en linksonder bij de rode rechthoekjes het raadhuis met de markt en de wegen in het 
centrum. De doorgaande wegen naar de oude kernen zijn opgenomen. Herkomst HNI CUBA t1098.

Afbeelding 7. Uitsneden van afbeelding 6.
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Afbeelding 8. Het uitbreidingsplan dat werd gebruikt in het overleg met de wethouders op 25 juli 1927. De blauwe potloodstre-
pen van de verkeersstromen die in het overleg aan de orde kwamen zijn nog zichtbaar. 
Herkomst HNI CUBA t1098.

Afbeelding 9. Uitbreidingsplan uit de late jaren twintig in potlood, met vermelding dat het kopieën zijn van eerdere plannen. 
Herkomst HNI CUBA t1098.
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Hiermee verschoven de werkzaamheden van het centrum en het algemene uitbreidingsplan 
naar de wijk Lindenheuvel, een dan nog betrekkelijk maagdelijk gebied, waar de arbeiders-
woningen konden worden gebouwd die elders niet voldoende waren voorzien. Dat wil niet 
zeggen dat de bouw in het centrum werd gestaakt, daar concentreerde men zich op zaken-
panden en middenstandswoningen.

De laatste opmerking van Schrijnemakers in dit onderdeel is tekenend voor de afloop van 
deze eerst zo urgente opdracht: ‘Na vele jaren van voorbereiding kwam in 1938 een defi-
nitief uitbreidingsplan tot stand. In verband met de oorlogsjaren heeft het tot 1946 geduurd 
voordat er een uitbreidingsplan in onderdelen tot stand kwam’12.

Feitelijk heeft Joseph Cuypers na 1926 nog wel herhaaldelijk opdrachten gekregen en daar-
voor veel ontwerpen geleverd, maar tot een vastgesteld plan van zijn hand is het nooit 
gekomen. Ook nadat het werk was overgenomen door een provinciale dienst kwam men 
niet verder dan een niet in de praktijk toepasbaar plan op hoofdlijnen. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog stelde het gemeentebestuur een compleet uitbreidingsplan vast, aan de hand  
waarvan vergunningen konden worden verleend. Dat wil niet zeggen dat het plan van Cuy-
pers niet steeds is gehanteerd en dat er eerder geen vergunningen werden verleend. Men 
had echter geen mogelijkheden ontwikkelingen op te leggen aan grondeigenaren die niet 
volgens dit plan wilden bouwen. 

De rol van Joseph Cuypers bij het uitbreidingsplan wordt beschreven volgens de boven-
staande indeling, dat wil zeggen in de productieve jaren vanaf 1920, het plan Lindenheuvel 
en de moeizame jaren die daarop volgden. 

3.2. Productieve jaren

In april 1920 werd in de gemeenteraad een brief behandeld van de burgemeesters van Ge-
leen en omliggende landelijke gemeenten, Joseph Cuypers als adviseur van de ‘Commissie 
tot onderzoek naar de sociale toestanden in Zuid Limburg’ en de inspecteur van de volks-
gezondheid te Maastricht. De onderwerpen van de brief betreffen de uitbreidingsplannen 
en het genoemde onderzoek naar de sociale toestanden in de regio. In de brief werd aan 
alle gemeenten het verzoek gedaan uitbreidingsplannen op te stellen en die met elkaar af te 
stemmen. De voorzitter drong erop aan dit verzoek in te willigen, waar ‘Dr. (sic) Cuypers 
deze zaak mede in handen [heeft], de eerste kracht in dit opzicht in Nederland en [zo] een-
heid in uitbreidingsplannen wordt verkregen’. 

Raadslid Göbbels vond de kosten van fl. 2.133 te hoog. De raad als geheel was van mening 
dat dan wel alle gemeenten moesten meedoen en ging akkoord, mits de aangrenzende ge-
meente Amstenrade ook deelnam en naast de kring Schinnen, waar Geleen toe behoorde, 
meer van die  kringen zouden worden opgericht13. Vanaf dat moment was de architect 
werkzaam om die uitbreidingsplannen voor Geleen op te stellen, en bleef dit nog tien jaar 
doen, gedurende een proces dat steeds moeizamer werd. Vrijwel meteen na die vergadering 
begon hij aan een uitbreidingsplan voor een nieuw centrum van de gemeente ten zuidoos-
ten van de Staatsmijn Maurits, die toen werd aangelegd.
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Op het uitbreidingsplan voor het centrum zijn de gronden rond het raadhuis  al aangekocht, 
maar voor het overige deel is de oude verkaveling nog ingetekend. Dit ontwerp moet dus 
zijn gemaakt na 11 april 1921, toen de raad besloot alle kavels die nodig waren voor de 
markt en het raadhuis aan te kopen. Ten noorden van het raadhuis is het Jubileumplein aan-
gegeven, dat op die plek is aangelegd. Ook de Mauritslaan, ten oosten en noorden van de 
markt is zo uitgevoerd, evenals de Raadhuislaan, al wordt die nu Raadhuisstraat genoemd.

De eerste nieuwe verkavelingen rond die straat zijn al aangegeven, net als aan de Graaf 
Huynlaan. De tekening moet dus kort na de bouw van het raadhuis zijn gemaakt, rond 
1923. Naast tekeningen voor het centrum zijn er in het Cuypersarchief ook uitbreidings-
plannen voor de hele gemeente bewaard gebleven. Hoewel ze niet allemaal zijn gedateerd 
en soms ook de positie in de gemeente niet meer is te herleiden, kan er wel een indeling 
worden gemaakt op basis van de gebruikte tekentechniek en de wél vermelde data. 

Het voert te ver om als onderdeel van dit onderzoek naar de waardering van Joseph Cuy-
pers de ontwikkeling in de achtereenvolgende plannen vast te stellen. Dat vraagt om een 
afzonderlijk onderzoek. Wel tonen ze aan dat Joseph Cuypers er zo’n tien jaar mee bezig 
is geweest. 

In deze periode kwam het onderwerp uitbreidingsplannen niet voor besluitvorming in de 
raad aan de orde, althans daar is in de notulen niets over vastgelegd, zodat ze ook niet zijn 
vastgesteld. Bij een ondertekening van een van de plannen werd door Joseph Cuypers 
‘Roermond-Heerlen, maart 1921’ vermeld, zodat er in die periode al volop aan gewerkt 
moet zijn. Uit twee rekeningen uit 1924 blijkt dat het architectenbureau Cuypers zowel aan 
het uitbreidingsplan voor Geleen werkte als aan de kadastrale kaarten voor de landelijke 
gemeenten rond Geleen14. Pas begin 1925 kreeg Joseph een uitnodiging van burgemeester 
en wethouders het door hem ‘geconcepteerde’ plan te bespreken. Toen was een flink deel 
van het nieuwe centrum, inclusief het raadhuis, al gerealiseerd. Ook dit overleg leidde 
niet tot het vaststellen van het concept, zodat Gedeputeerde Staten van Limburg, die hier 
toezicht op moesten houden, onrustig werden. Zij schreven in 1925 dat er nog steeds geen 
behoorlijk plan was vastgesteld en dat het uitsluitend aangeven van rooilijnen niet voldeed. 
Het college antwoordde dat Joseph Cuypers met die plannen bezig was15. Dat was blijk-
baar voldoende, want pas in 1930 informeerde de provincie weer naar de voortgang. Wat 
in 1925 wel werd gedaan is niet duidelijk, want pas bijna een jaar later werd Joseph uitge-
nodigd met het college te komen praten over de plannen, hetgeen uitmondde in een offerte 
van zijn hand het plan te maken voor fl.1.500, te betalen in drie termijnen. Al een half jaar 
later stuurde de architect het concept voor het herziene uitbreidingsplan in twee bladen naar 
het college.  In een daaruit volgende conferentie met het college van medio 1927 noteerde 
Joseph op een tekening:‘Nieuwe studie van uitbreidingsplan volgens opdracht van B&W 
in conferentie […].Ingezonden aan B&W 21 juni 1927. Behandeld te Geleen in conferentie 
met den Heeren Wethouders op 25 juli 1927 ten einde het aantal nieuwe straten nog te be-
perken. Nieuwe ontwerp in 2 bladen gemaakt 1ste augustus op linnen geplakt […] met ene 
omschrijvende lijst der straten; waarbij diagonaalstraten worden vermeden’. 
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Deze documenten zijn bewaard gebleven16. Al in augustus van dat jaar stuurde de architect 
stukken betreffende het uitbreidingsplan naar het college, een week later gevolgd door de 
beschrijving17.

Net als in Heemstede was het de taak van de architect zijn ontwerpplan met de grotere 
grondeigenaren te bespreken, in dit geval Staatsmijnen. De directie gaf als antwoord op de 
blijkbaar schriftelijke raadpleging  dat ze erkentelijk waren voor de toezending van het plan 
en dat het nu in studie was. In de brief wordt ook de problematiek van de verbindingstunnel 
tussen het centrum en de mijn Maurits genoemd. Die was ook voor het plan van Joseph van 
groot belang, omdat enerzijds de mijnwerkers maar moeizaam vanuit de wijken aan de cen-
trumzijde van de spoorweg naar hun werk konden komen en anderzijds de inwoners van 
de wijk Lindenheuvel niet goed naar het centrum. Uit het antwoord van de Staatsmijnen 
wordt duidelijk dat er in 1927 nog steeds onduidelijkheid was over deze passage, terwijl de 
architect daar in 1920 al een ontwerp voor had gemaakt.

Uiteindelijk werd die alsnog in 1931-1932 gerealiseerd, inmiddels met de naam Juliana-
tunnel, meer dan vijf jaar na het begin van de mijnexploitatie en ook lang na de bouw van 
de wijk Lindenheuvel. Waarschijnlijk was dat zonder medewerking van Joseph Cuypers, 
omdat niet de gemeente de opdrachtgever was, maar de Nederlandse Spoorwegen. De tun-
nel was zo belangrijk voor de ontwikkelingsgeschiedenis van Geleen dat hij is aangewezen 
als gemeentelijke monument18. 

Afbeelding 10. Ontwerp van een tunnel onder de spoorweg Sittard-Maastricht met ten noordoosten het terrein van de Staats-
mijn Maurits en ten noordwesten een plattegrond van een Gezellenhuis, voor mijnwerkers zonder woning.
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3.3. Beschrijving van het plan

Het is voor het begrip van de ruimtelijke uitgangspunten van de stedenbouwkundige ont-
werpen van Joseph Cuypers een gelukkige omstandigheid dat zijn beschrijving van het 
uitbreidingsplan integraal bewaard is gebleven. De architect begint met het beschrijven van 
het proces van de totstandkoming, waarin hij natuurlijk naast het aansluiten op regionale 
plannen ook het ontbreken van enige vaststelling van zijn ontwerpen tot dan toe door de 
gemeenteraad noemt. Hieruit blijkt dat het plan wel in de raad werd besproken en dat het 
voor wat betreft het centrum en de verkeerswegen ook werd uitgevoerd:

‘Reeds sinds 1920 werd het uitbreidingsplan voor de gemeente Geleen door Joseph met 
het college in studie genomen. Vanwege de verwachte snelle groei was een groot deel van 
de gemeente daarin opgenomen. In verband met de opzet van de hoofdverkeerswegen van 
het Bebouwingsplan Zuid-Limburg, ten dienst van de SHC opgemaakt, verder uitgewerkt. 
Het plan werd in de raad behandeld, maar niet vastgesteld. Wel kon aan de hand hiervan 
een nieuw centrum worden gesticht met marktplein, raadhuis en verkeerswegen’. 

In het vervolg gaat de architect in op de ligging en omvang van het gebied waarop het 
plan betrekking heeft, blijkbaar tussen de mijn en het centrum. Dan gaat hij over op de 
uitgangspunten van het plan. Op de eerste plaats de richting van de ontworpen wegen, die 
blijkbaar evenwijdig of haaks de perceelgrenzen volgen. Dat is interessant, omdat hij ook 
al in de eerdergenoemde aantekening naar aanleiding van zijn overleg met het college van 
21 juni 1927 had opgenomen dat diagonaalstraten dienen te worden vermeden. Hij had dus 
een klassiek blokvorming patroon, zoals ook al voor steden in de oudheid werd gehanteerd,  
voor ogen, waarbij alle perceelgrenzen haaks op de wegen staan. 

Afbeelding 11. Door een verkaveling die niet met de weg overeenkomt ontstaan afgeschuinde voortuinen en lastige overgangen 
met panden die later wel evenwijdig aan de weg zijn gebouwd. Foto auteur.
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In de jaren twintig was Joseph Cuypers blijkbaar van meer grillige ontwerpvormen afge-
stapt, omdat hij blokvormige ontwerpen rustiger, duidelijker en eenvoudiger vond. Door de 
trage besluitvorming van de gemeente Geleen over zijn plannen lukt dat niet overal, omdat 
door het ontbreken van een goedgekeurd plan ook ongewenste bouwvergunningen moesten 
worden verleend. Hij noemt de huidige straat Op de Vey, waar ook nu nog de ongelukkige 
verkaveling goed zichtbaar is, zoals blijkt uit zijn navolgende beschrijving:

‘Om de verdere woningbouw op systematische wijze aan te pakken is het nodig een ge-
deeltelijk uitbreidingsplan met richtlijnen vast te stellen. Het gaat nu vooral om het deel 
tussen de Staatsmijn Maurits, Lutterade en de kom van Geleen. Maar ook dit is nog een 
groot gebied, zodat daarbinnen moet worden aangegeven waar wel en niet gebouwd moet 
worden, zowel vanuit welstands- en praktische overwegingen. Bij wegen gaat het daarbij 
om bestaande, die moeten worden aangepast als landpaden met een verkeersfunctie die 
straten kunnen worden. Dat laatste geldt voor paden die evenwijdig of haaks op de perceel-
grenzen lopen, niet die er schuin doorheen gaan. Dit geeft het plan een rustig, duidelijk en 
eenvoudig aanzien. Er is één diagonaallijn gehandhaafd: de combinatie van de Steegstraat 
als natuurlijk verbinding van Geleen met het Raadhuis, voortgezet door de weg ‘Op de 
Veye’, waaraan al op twee plaatsen gebouwd is.’

Bij een bezoek aan Geleen valt op hoe groen de gemeente is. Straten met vaak forse bomen 
en ruime voortuinen zijn niet alleen overheersend in middenstands- en villawijken, maar 
zeker ook in Lindenheuvel, bedoeld voor het mijnpersoneel. Dat groene karakter is ook een 
belangrijk element in de beschrijving van Joseph Cuypers, waarin hij aaneengesloten be-
bouwing onwenselijk vond en voortuinen juist noodzakelijk. Hij achtte het zelfs mogelijk 
de breedte van de straat beperkt te houden als er voortuinen werden toegepast. Dat hoefde 
natuurlijk niet bij winkels en cafés. Aaneengesloten bebouwing wilde hij voorkomen door 
het aantal woningen onder één kap te maximeren. De aanwezigheid van het enorme com-
plex Staatsmijn Maurits heeft hem waarschijnlijk tot dit ver doorgevoerde groene en open 
karakter van het plan, en dus nu van Geleen, gebracht. Hij wilde meer nog dan in Heemste-
de, waar ook huizen meer aaneengesloten en zonder voortuin met zijn toestemming werden 
gebouwd, hier een duidelijk statement maken tegenover die industriële kolos. Overigens is 
van de mijn vrijwel geen spoor meer zichtbaar, zodat die interessante tegenstelling geheel  
is weggevallen. Met dit statement wilde hij Geleen ook aantrekkelijk maken voor het hoger 
mijnpersoneel, wat hij als volgt formuleerde:.

‘[…]. Bij andere gemeenten is gebleken dat aaneengesloten bebouwing leidt tot sombere 
stadswijken. Dat is niet nodig zoals blijkt uit de Duitse industriesteden. Maar ook in Ne-
derland zijn goede voorbeelden als de zuidelijke uitbreiding van Sittard, oostelijk van de 
spoorlijn in Maastricht en in Heerlen de omgeving van de Akerstraat (?). Dit is gelukt zon-
der buitengewone kredieten. Ook in Geleen is een slecht voorbeeld bij de minder geslaagde 

bebouwing aan de Rijksweg. Maar er zijn ook goede als de grote tuinen rond de landhuizen 
van particulieren en het Mijnbestuur en de kleine voortuinen die een vriendelijke indruk 
geven. Dat geldt ook voor de Mauritslaan, zodat het vermoeiende en benauwde aanzien 
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van veel stadstraten is voorkomen. De straten kunnen beperkt blijven, maar de bebouwing 
ruim en met voortuinen. Die dus verplicht stellen voor elke woning, maar niet voor winkels, 
cafés en dergelijke instellingen. Andere mogelijkheden zijn een maximum aantal woningen 
onder één dak en voorschriften voor de afstanden tussen de huizen. Dan is de gemeente 
ook voor de beter gesitueerden aantrekkelijk, ondanks de nabijheid van een industriële 
kolos. Laat men het echter over aan speculanten, die meestal van elders komen, dan zullen 
welgestelden die hier werken zich elders vestigen’19.

Het door Joseph Cuypers toegepaste tuinstadmodel was al eind negentiende eeuw in Enge-
land ontwikkeld door Ebenezer Howard, maar dan als een zelfvoorzienend plattelandsstad-
je als oplossing voor de slechte woonomstandigheden van arbeiders in de grote steden. Een 
doorontwikkeling daarvan heeft op meer plaatsen in Nederland geleid tot buitenwijken en 
dorpen met open bebouwing en ruime tuinen20. 

Afbeelding 14. Villabebouwing met ruime tuinen en grote 
laanbomen aan de Margrietlaan. Bebouwing van latere da-
tum.  

Afbeelding 15. De door Cuypers ontworpen centrale win-
kelstraat, de Raadhuisstraat,  zonder tuinen maar met forse 
bomen. Op de achtergrond zijn raadhuis.

Afbeelding 12. Een voorbeeld van in de toelichting ge-
noemde ongewenste aaneengesloten bebouwing aan de 
Beekhoverstraat.  

Afbeelding 13. Middenstandswoningen met voortuinen en 
straatbomen aan de Prins de Lignelaan. Op de achtergrond 
de torens van de Augustinuskerk. 



89Gert van Kleef

3.4. Lindenheuvel

In de serie ‘We zien ons’ (2019) van de publieke omroep speelt Lindenheuvel een hoofd-
rol. De in 1965 in die wijk geboren journalist Marcel Maassen haalde de door Joseph Cuy-
pers ontworpen wijk als volgt aan: ‘Lindenheuvel is mooi in ieder jaargetijde omdat het 
mooie in Lindenheuvel zelf zit. Het mooie zit in de vele prachtig verbouwde huizen: proper, 
helder en verzorgd. En in de mooie voor- en achtertuinen. Het mooie zit in het moderne, tot 
winkelen uitnodigende koopcentrum. Het mooie vindt men in de pleinen, de brede lanen en 
de ruime singels. Mooi is het grote sportpark. […] (Lindenheuvel, van bos en hei tot woon-
wijk, 1979)’.De bouw van de wijk op een uitgestrekte heidevlakte met slechts één huis 
begon met het bouwen van een kleine 200 woningen in kolonie Swentibold, meestal “de 
Kolonie” genoemd. Deze kreeg volgens Maassen al vanaf de eerste bewoners een slechte 
naam, als Maassen aanhaalt: ‘Was er ergens weer een fiets gejat of waren er kroppen sla 
uit de tuin geroofd dan wezen alle vingers naar de Kolonie. Het zou altijd een apart deel 
van de Lindenheuvel blijven, het slechte deel, aan de verkeerde kant van de Burgemeester 
Lemmensstraat’.Hij vervolgt de wijkgeschiedenis met ‘De armzalige koloniebouw was 
zeker niet naar ieders wens. Er moesten woningen komen die meer aan ’t Limburgsche 

Afbeelding 16. Overzichtskaart Lindenheuvel. Herkomst HNI, CUBA t 1081.
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karakter passen; woningen met tusschenruimte, licht, lucht en tuintjes, vóór zoowel als 
achter de woning. Woningen, die het sombere van het mijnwerkersleven opfrisschen bij 
het naar huis keeren van de taak. Die woningen kwamen er. Architect Jos Cuypers, zoon 
van de befaamde Pierre Cuypers, ontwierp brede lanen, verbonden door singels, met veel 
bomen, voor- en achtertuintjes. In drie jaar tijd groeide Lindenheuvel uit tot een wijk met 
vierduizend inwoners en het eind van die groei was nog lang niet in zicht.’21

Afbeelding 17. Plan hoekbebouwing Lindenheuvel. Herkomst HNI, CUBA t 1081.
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De architect vatte zijn taak serieus op. Alle lanen in het 
ontwerp wijzen naar de centraal gelegen kerk van Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand met winkel- 
en dienstencentrum. De brede lanen werden door hem 
verbonden met singels en al voor de bouw van de hui-
zen werden er 1200 straatbomen geplant.22

Door deze ingrepen is Lindenheuvel geen mijnwer-
kerskolonie geworden, zoals in het oostelijk deel van  
Zuid-Limburg. Ook daar was sprake van grote tuinen, 
omdat men dacht de mijnwerkers die van het platteland 
waren geworven zo hun gewoonten met het bebouwen 
van land konden voortzetten. Maar in de oudere ko-
lonies in Heerlen en Kerkrade, waar de mijnen eerder 
werden geëxploiteerd door buitenlandse ondernemin-
gen, bouwde men in de Lotharingse stijl met vaak lange 
bouwblokken en geregeld zonder voortuinen. Ook in 
de jaren daarna ontwierp men vaak alle woningen van 
een kolonie in één uniforme stijl, zoals in de oostelijke 
mijnstreek goed te zien is.

Daar is in Lindenheuvel geen sprake van. Niet alleen 
de gebouwen rond kerk en winkels zijn gevarieerd, ook 
is er een aangename afwisseling in woonhuizen. Het 
commentaar uit 1979 is dus geheel terecht. Joseph Cuy-
pers heeft zich op uitvoeringsniveau ook bezig gehou-
den met het centrum van de wijk , waarvoor hij niet al-
leen gedetailleerd het stratenplan ontwierp, maar daarin 
ook zijn ideeën over de te bouwen (winkel)panden had 
opgenomen.  

Afbeelding 19. Vier-onder-een kap woningen 
aan de T-kruising Portonnekuilstraat, Berken-
laan en Hyacintenlaan in Lindenheuvel. Re-
latief smalle wegen, maar brede bermen en 
ruime voortuinen. Foto auteur.

Afbeelding 20. Dezelfde woningen aan de 
Berkenlaan, maar met een ander wegprofiel. 
De bermen zijn nauwelijks breder dan de for-
se bomen. Aan de overzijde een ander type 
woningen. Foto auteur.

Afbeelding 21. Winkelbebouwing aan de Anjelierstraat in het centrum van 
Lindenheuvel. Foto auteur.

Afbeelding 18. Driedimensionale schets van 
een deel van zijn plan voor de hoekbebou-
wing in Lindenheuvel. 
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Van het plan Lindenheuvel is een overzichtskaart uit december 1926 bewaard gebleven. 
Hierop gaf Cuypers aan dat er reeds een noodkerk en een beperkt aantal woningen was 
gerealiseerd. 

Verder zijn twee locaties te zien zijn voor een kerk. Op de locatie rechts is de huidige 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende  Bijstand gebouwd en op de locatie links staat geen 
kerk. Mogelijk was die bedoeld voor een andere Christelijke geloofsrichting.  Het onderaan 
vermelde “Gezellenhuis”, dat voornamelijk was bedoeld voor ongehuwde mijnwerkers is 
inmiddels gesloopt. 

Duidelijker is het in het door Joseph gesigneerde rooilijnplan uit 1927 van de omgeving 
van de centrale kerk. Hierin is de positie van de kerk tegenover de markt vastgelegd en die 
van de vele bomen in straten, die al voor de bouw van de woningen werden geplant. 

Hij verduidelijkte zijn plannen met een driedimensionale schets van de hoekbebouwing en 
signeerde die met de functie van ‘adviseur der gemeente’.

De bouw van huizen is in het gebied van uitbreidingsplan Lindenheuvel tot na de Tweede 
Wereldoorlog doorgegaan. De blikvangers van Lindenheuvel vormen de toen gebouwde 
Oostenrijkse huizen, die op advies van het Ministerie van Wederopbouw overal in Neder-
land werden geplaatst. Eind 1946 gaven Staatsmijnen aan in de levering van 200 woningen 
geïnteresseerd te zijn. Uiteindelijk zijn 104 woningen daadwerkelijk gekocht. Naast de wo-
ningen in de Oostelijke Mijnstreek werden ook huizen gebouwd in Kerensheide en Linden-
heuvel. Deze woningen waren middenstandswoningen met een grote woonkamer, voorzien 
van twee grote tuindeuren en een studeerkamer. Ze waren bedoeld voor mijnbeambten, 

Afbeelding 22. Oostenrijkse woningen voor de beambten van de staatsmijnen aan de Lobeliastraat in Lindenheuvel. Foto auteur.
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waaruit duidelijk wordt dat er sprake was van een gemêleerde bevolkingssamenstelling 
in Lindenheuvel. Al blijkt uit de huidige bebouwing van Geleen dat het hoger personeel 
vooral aan de andere zijde van de Rijksweg woonde. 

3.5. Jaren van stagnatie en moeizame communicatie

In het laatste deel van de twintiger jaren was er sprake van een overgang van de eerste pro-
ductieve jaren in Geleen naar de jaren van stagnatie, uiteindelijke leidend tot een moeizame 
communicatie tussen de architect en het college. Opvallend is dat de  opdrachten aan het 
architectenbureau Cuypers voor het maken van  uitbreidingsplannen elders zich toen op 
een hoogtepunt bevonden. Hij ontwierp in diezelfde tijd meer dan twintig uitbreidingsplan-
nen in diverse gemeenten. Daarom is het niet waarschijnlijk dat de kwaliteit van zijn werk 

Afbeelding 23. Uitbreidingsplan in hoofdzaak Geleen, 1933, vervaardigd door de Provinciale Streekplannendienst. 
Archief Heemkundevereniging Geleen.
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de reden is geweest dat Joseph Cuypers in Geleen zijn uitbreidingsplan niet heeft mogen 
voltooien. Wat er wel is gebeurd wordt hieronder toegelicht.

In augustus 1927 had het architectenbureau Cuypers percelen rond het uitbreidingsplan 
en de beschrijving aan het college voorgelegd en wachtte het op een reactie. Vanuit raad 
en ambtelijke organisatie werd bij het college aangedrongen op actie. In september ver-
zocht de commissie Openbare Werken een flinke verbindingsweg tussen de Mauristlaan en 
het raadhuis aan te leggen en ook om inzage in het concept-uitbreidingsplan. In diezelfde 
maand ontving het college een ambtelijk rapport met het dringende verzoek het al aanwe-
zige plan vast te stellen, omdat de uitbreiding van de gemeente anders niet kon worden 
gestuurd. Men had immers geen grond om ongewenste bouwvergunningen te weigeren. Dit 
alles mocht niet baten. Joseph stuurde een rekening voor het nieuwe plan, eerste termijn : 
fl.750  en het nog openstaande bedrag van fl.938 voor het vorige plan.
Verder gebeurde er niets.

Pas in februari 1929 kwam het tot een overleg tussen Joseph Cuypers en het college over 
het uitbreidingsplan en tot een uitnodiging aan de commissie Openbare Werken om de be-
handeling van dit plan bij te wonen. Blijkbaar wilde het gemeentebestuur een eenvoudiger 
uitbreidingsplan, want in maart  bood Joseph een begroting aan voor het opnieuw wijzigen 
van het plan voor fl. 1.018, met een verrekening voor het vorige ontwerp van in totaal 
fl.1.500. Deze begroting werd voor advies voorgelegd aan de commissie Openbare Werken, 
waarna de raad in mei akkoord ging met de toevoeging dat de kosten betaalbaar konden 
worden gesteld na een akkoord van Gedeputeerde Staten met het uitbreidingsplan.

Deze door de raad toegevoegde kanttekening betekende echter een flinke barrière voor de 
opdracht. Vrijwel onmiddellijk na het raadsbesluit schreef Joseph dat hij eerst bij het Gou-
vernement informatie wilde inwinnen over het proces van behandeling van uitbreidings-
plannen.  Dat leerde hem dat er dan een onwerkbare situatie zou ontstaan, zodat hij een an-
der voorstel aan het college deed. Hij stelde dat het niet mogelijk was vooraf goedkeuring 
voor een plan te krijgen omdat er geen vaste commissie bestond waarmee het ontwerp kon 
worden besproken. Hij zat wel zelf in een dergelijke commissie in Noord-Holland. Daar-
mee zou betaling afhankelijk worden van een proces dat buiten hem omging en bepaald 
werd door de door het college gekozen richting. Hij wilde daarom in elk geval fl. 830 als hij 
het plan had ingeleverd. Ook deze brief werd door het college voorgelegd aan de commis-
sie Openbare Werken. Deze adviseerde het al eerder gemaakte plan terug te vragen, zodat 
de commissie zich beter kon inwerken. De architect zond het plan in juli 1929 terug met de 
opmerking dat, gezien de voortvarende aanpak, mocht worden aangenomen dat men met 
zijn financiële voorstel akkoord was.

Vanaf dat moment volgde een lange periode van onbeantwoorde brieven van Joseph ener-
zijds en druk van  de provincie en de inspectie volksgezondheid om het uitbreidingsplan 
vast te stellen anderzijds. In oktober 1929 schreef Joseph dat hij naar het raadhuis was 
gegaan om naar de voortgang te informeren, maar had gemerkt dat het college afwezig 
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was, zodat hij nu schriftelijk inlichtingen inwon. In diezelfde periode vroeg de inspecteur 
volksgezondheid het plan nu daadwerkelijk vast te stellen, bijgevallen door Gedeputeerde 
Staten die in april 1930 hetzelfde vroegen. Na overleg met de commissie Openbare werken 
over al deze brieven beantwoordde het college de vraag van het provinciebestuur met de 
cryptische omschrijving dat ir. Cuypers al jaren aan het plan had gewerkt en dat het nu bin-
nen een jaar kon worden vastgesteld. Dat Joseph daar al jaren helemaal niet aan kon werken 
werd wijselijk verzwegen.26 

Gedeputeerde Staten hield niet echt de vinger aan de pols. Een volgende brief met de 
opdracht nu binnen een jaar het plan vast te stellen kwam pas zes ? later en leidde ook 
toen niet tot een echte afronding, zodat Joseph alleen stond in zijn streven om tot een 
goedgekeurd uitbreidingsplan te komen. Hij stuurde brieven op een ernstige toon aan de 
burgemeester, aan het college en nogmaals vanuit een leidende functie in een provinciale 
commissie in Limburg ‘om een gunstige en harmonische ontwikkeling van ‘ons gewest’ te 
behartigen. Geleen neemt daar een opvallende negatieve plaats in.’ Hij moest dus uit dien 
hoofde Geleen daarop wijzen, toen nog ‘zeer discreet, maar vervolgens op andere wijze’. 
Zelfs deze toch al wat dreigende toon brengt het college niet in beweging. Intussen bleef 
het architectenbureau Cuypers betalingsherinneringen sturen, maar ook daar werd niet op 
gereageerd.27  

Meer beweging ontstaat na de eerdergenoemde brief van 1936 met de verplichting het plan 
binnen een jaar vast te stellen. Het college riep de hulp van de Limburgse Streekplannen-
dienst in om tot een plan op hoofdlijnen te komen, met ondersteuning van de eigen dienst 
en een plaatselijke architect. Intussen wees ook bouw- en woningtoezicht erop dat de si-
tuatie kritiek werd. Er waren al huizen verkeerd gebouwd, waardoor bepaalde wegen niet 
meer konden worden aangelegd28.

Uit een raadsvoorstel van het college blijkt wat er al die jaren in Geleen speelde. Het col-
lege schreef dat de plannen steeds niet konden worden vastgesteld omdat er moeilijkheden 
waren met grondeigenaren. Men haalde aan dat velen het plan zien ‘als een ongepaste 
belemmering voor de grondeigenaar, die hem meer schade berokkent dan het algemeen 
belang erbij gebaat is. Wij vinden het echter nodig om de bebouwing in goede banen te 
leiden.’ 

Er was blijkbaar onvoldoende bestuurskracht om tegen de belangen van grondeigenaren in 
het uitbreidingsplan vast te stellen. Dat men tevens een krediet van fl. 200 vroeg voor het 
afdrukken van kaarten geeft aan dat men nog steeds met die van Joseph werkte. Er waren 
immers geen andere ontwerpen.29 

De nieuwe voortvarende aanpak, onder leiding van de Provinciale Streekplannendienst,  
leidde inderdaad tot een plan op hoofdlijnen, bestaande uit een kaart, vijf bladen met pro-
fielen en een beschrijving van de plaatselijke situatie, dat blijkbaar werd vastgesteld, want 
het werd in juli 1937 in de Limburger Koerier voor inzage en bezwaar gepubliceerd. Het 
is de vraag of daar behoefte aan was, want een plan op hoofdlijnen blijkt niet meer dan het 
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vastleggen van de bestaande bebouwing en de verkaveling van de onbebouwde percelen. 
Linksboven is wel Lindenheuvel goed uitgewerkt en daaronder Staatsmijn Maurits. 

Maar dus geen product waar men de ontwikkelingen in Geleen mee kon sturen, daarvoor 
waren uitgewerkte plannen nodig. En daar liep men opnieuw vast.

Overigens was deze weinig succesvolle procedure bestuurlijk wel goed afgedekt. Veel van 
de brieven zijn af te leiden van collegebesluiten die in de notulenboeken van die jaren zijn 
vastgelegd30.

Hoewel Joseph Cuypers toen al geheel uit beeld was, volgt toch nog een kort overzicht van 
het vervolg om te illustreren hoe weinig competent deze zaak in Geleen werd aangepakt. 
Een hoofdprobleem was de interne sturing bij het uitwerken van het plan op hoofdlijnen. 
De plaatselijke architect P.A. Schols van de Steegstraat 17 werd na een arbeidsconflict ver-
vangen door J.E. van Roij, Jubileumplein 16. Een hoofdopzichter rapporteerde in 1939 dat 
het plan niet af was en door steeds wijzigende inzichten en het gebrek aan leiding ook nooit 
af zou komen. Geleen ging de Tweede Wereldoorlog in zonder uitgewerkt plan. Alleen het 
arbeidsconflict met Schols werd in 1941 nog wel opgelost31. 

Afbeelding 23A. Het in ontwikkeling zijnde nieuwe centrum van Geleen (± 1933) vanuit het oosten gezien. 
Op de voorgrond staat nog de oude St. Augustinuskerk, waarvoor Joseph Cuypers een vervanger ontwierp.
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4. Raadhuis
4.1. Een spoedklus met een gunstig resultaat 

Met de komst van burgemeester Frans A.L.M. Damen in 1920, zoon van een burgemees-
ter, veranderde veel in Geleen. Uit de raadsverslagen wordt duidelijk dat hij de drijvende 
kracht is geweest achter het maken van uitbereidingsplannen en de bouw van een voor Ge-
leen zeer groot raadhuis. Hij moet in het college ook degene zijn geweest die de raad heeft 
geattendeerd op Joseph Cuypers, die hij kende omdat hij als burgemeester zitting had in de 
eerder genoemde ‘Commissie tot onderzoek naar de sociale toestanden in Zuid Limburg’. 
Omdat burgemeester Damen tot 1951 in functie is gebleven en de laatste opdracht van de 
architect dateert van 1941, moeten ze meer dan 20 jaar hebben samengewerkt32.

Al twee maanden na zijn installatie in Geleen stelde de nieuwe burgemeester de huisvesting 
van college en ambtelijke apparaat in de raad aan de orde. Hij stelde voor hotel Prins Mau-
rits te huren, omdat het bestaande raadhuis te klein werd voor de snel groeiende organisatie. 
Er waren geen vergaderzalen voor raad en college en zelfs geen werkkamers voor de wet-
houders. Eveneens ontbrak ruimte voor de politie. De twee raadsleden Göbbels en Keulers 
waren tegen, maar die zouden ook tegen alle volgende huisvestingsvoorstellen stemmen en 

Afbeelding 24. Voorgevel raadhuis Geleen 2019. De gemeente Sittard-Geleen overweegt het te verkopen met de bestem-
ming horeca. Een eerdere poging daartoe is mislukt. Foto Harry Schmeits
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niet bij de plechtige opening van het nieuwe raadhuis aanwezig zijn33. In november van dat 
jaar werd tijdens het begrotingsdebat in de gemeenteraad de zaak serieuzer aangepakt met 
een voorstel om fl.150.000 te reserveren voor de bouw van een raadhuis in het nieuw aan 
te leggen centrum tussen de drie bestaande kernen. Ook hier was weerstand tegen omdat er 
nog teveel onzekerheden waren over de richting van alle uitbreidingen en omdat de afstand 
tussen het nieuwe raadhuis en de oude kernen, met name Oud-Geleen, te groot zou worden. 
De burgemeester drukte echter door. In grote gemeenten was volgens hem de afstand tus-
sen de woningen en het raadhuis altijd groter. Ook was haast geboden omdat de huur van 
het hotel in 1922 af zou lopen34. Waarschijnlijk was de inbreng van de tegenstemmers ook 
het geluid van de groep van oorspronkelijke inwoners, die na de opening het gebouw ‘de 
geldschuur in het veld’ noemden, vanwege de hoge kosten en de geïsoleerde ligging in de 
beginjaren35. Waarschijnlijk heeft de burgemeester zich daar niet veel van aangetrokken, 
want dichtbij het nieuwe raadhuis liet hij voor zichzelf in 1927 ook nog een door Openbare 
Werken ontworpen ambtswoning aan het Jubileumplein 3 bouwen.36

Afbeelding 25. Voorgevel raadhuis Afbeelding 26. Achtergevel raadhuis

Afbeelding 27. Zijgevels raadhuis. 
Herkomst van deze drie tekeningen 
HNI, CUBA t708
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Begin 1921 werd definitief tot de bouw besloten en in de raad van april werd de aankoop 
goedgekeurd van een groot aantal percelen om raadhuis, markt en omgeving te realiseren. 
Er hoefde blijkbaar niet te worden onteigend, zoals de Staat ongetwijfeld wel zal hebben 
gedaan voor de mijnexploitatie. Ook werd besloten fl.3.000 beschikbaar te stellen voor een 
prijsvraag onder twee ‘ingenieurs’ voor een ontwerp van het gebouw37. Men had daarvoor, 
naast Joseph Cuypers, een lijst van ook nu nog bekende Limburgse architecten in gedach-
ten als Jos Wielders (1883-1949) uit Sittard, Nicolaas Ramakers (1879 - 1954) uit Sittard 
en Caspar Franssen (1860 -1932) uit Roermond. Op voorstel van raadslid Storcken besloot 
de raad echter een maand later af te zien van een prijsvraag en Dr. (sic) Cuypers te vragen 
het ontwerp te maken, waarbij de gemeente zou zorgen voor detaillering en uitvoering38.  
Al in juni en juli, dus nog geen maand later, waren de eerste tekeningen gereed, waarvan 
die van voor-,  achter- en zijgevels en de plattegronden van de drie bouwlagen in het Cuy-
persarchief bewaard zijn gebleven. 

Het exterieur heeft aan de buitenzijde een symmetrische grondslag, maar in de uitwerking 
van de vier gevels is die niet doorgevoerd. De voor- en achtergevel zijn beide representa-
tief uitgewerkt, omdat het raadhuis midden op de markt staat en dus geen echte achterkant 
heeft. Toch is door de architect bepaald dat de gevel met de representatieve taken aan de 
zijde van de winkel-as, de Raadhuisstraat, moest komen en ook in het hart van deze as. 
Daardoor heeft men vanaf de drukke Rijksweg al zicht op dit deel van het gebouw en vorm-
de dit het midden van het winkelgebied. Door latere nieuwbouw in de directe omgeving 
is dat idee verloren gegaan. De voorgevel heeft het gemeentewapen, een representatieve 
entree via twee symmetrische trappen aan de buitenzijde naar het bestuurscentrum van het 
college, een op de tweede verdieping gelegen balkon voor de raadzaal en het afnemen van 
aubades en een sobere bekroning in baksteen die het gemeentewapen accentueert. De ach-
tergevel heeft ook een representatief karakter gekregen door met baksteendecoraties een 
idee te geven van guirlandes en, net als in de voorgevel, een klok in de top. 

De verschillen in de zijgevels zijn deels veroorzaakt door de functie-eisen, zoals de beide 
toegangen aan de rechterzijde. Ze zijn ook deels bewust aangebracht in de linkerzijde door 
hoge ramen die bij de goot stoppen; in de uitbouw van de rechter zijgevel lopen lagere 
ramen door tot  in het dak.
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Met het doorbreken van elke symmetrie heeft Joseph Cuy-
pers afwisseling gebracht in het al met al toch sobere ont-
werp dat met identieke gevels anders als een groot en vier-
kant blok op de markt zou kunnen worden ervaren, ook door 
het ontbreken van de mogelijkheid de gevels te verzachten 
met een tuin rondom.

De bel-etage was het hart van het gebouw met de publieksba-
lie bij de secretarie en de kamer van de burgemeester. Via de 
trap naar de entree kwam men ook in de grote hal waar deze 
functies rondom lagen, en vanaf het bordes van buiten ook 
al te zien waren. Daarboven lag de raadszaal met publiekstri-
bune en de functies rond openbare werken. De raadszaal was 
nog lang in gebruik voor de raad van Sittard-Geleen, maar 
wacht nu op herbestemming.

Afbeelding 30. Raadszaal met publieksruimte, trouwkamer, 
commissiekamer en publieke werken. 

Afbeelding 31. Opmerking van Joseph bij de corridor van 
de raadszaal dat bij uitbreiding van deze zaal de corridor 
kan worden ingezet als publieke tribune.

Afbeelding 32. Huidige situatie van 
de raadszaal. Er is nu nog veel van 
het interieur van Joseph Cuypers te 
herkennen. Opvallend zijn  het cas-
setteplafond, dat doorloopt in het 
formaat van de gekleurde vensters, 
en de lambrisering met kasten-
wand. Foto Frans Vullings.

Afbeelding 28. Dienstvertrekken op de begane grond met 
politie, brandweer en fietsenstalling. Herkomst deze vier 
tekeningen HNI, CUBA t708.

Afbeelding 29. Entree naar centrale hal met rondom kamers 
burgemeester en secretaris, burgerlijke stand en secretarie.



101Gert van Kleef

Het is duidelijk dat het onderbrengen van zoveel functies al gauw moest leiden tot gebrek 
aan ruimte, temeer daar ook kamers voor de wethouders ontbraken. Tijdens de bouw waren 
die nog niet in het raadhuis aanwezig, maar dat veranderde in de periode daarna. Zoals 
verderop beschreven leidde dit tot een vervolgopdracht voor de architect in 1940-1941.

4.2. De opening van het raadhuis

De opening van het raadhuis op 11 november 1922 moet een gedenkwaardige dag zijn 
geweest in het bestaan van de gemeente Geleen. Hoewel een beschrijving hiervan strikt 
genomen niet in het kader van dit artikel past, omdat het weinig zegt over de waardering 
voor Joseph Cuypers, is die toch opgenomen, omdat de festiviteit een goed beeld geeft van 
de situatie waarin de architect in Geleen werkte. De scheiding tussen kerk en staat ontbrak 
bijvoorbeeld bij deze opening. 

Alle belangrijke functionarissen van rijk, provincie, gemeenten, kerk en Staatsmijnen wa-
ren aanwezig, waaronder Leden van de Eerste en Tweede kamer, de gouverneur, leden 
van Gedeputeerde en Provinciale Staten, burgemeesters omliggende gemeenten, college 
en raad van Geleen (uitgezonderd de tegenstemmers), hoofdaalmoezenier mgr. Poels, lo-
kale geestelijken, management Staatsmijnen en naast de aannemer ook Pierre Cuypers jr. 
Joseph was verhinderd, omdat hij een feestelijke avondvergadering van de katholieke kun-
stenaarsvereniging De Violier over de torens en koepel van de Sint Williborduskerk buiten 
de Veste in Amsterdam moest voorbereiden.39 Deze opsomming van aanwezigen laat zien 
hoeveel belang er werd gehecht aan de positie van het zich snel ontwikkelende Geleen in 
Zuid-Limburg.

De zeer lange speech van burgemeester Damen bestond uit het welkom heten van alle 
belangrijke gasten afzonderlijk. Zo sprak hij voor de gouverneur de wens uit dat hij dit 
raadhuis als zijn thuis wilde beschouwen en voor de kerkelijke vertegenwoordigers, die 
volgens Damen met hun gezag naast hem waren gesteld, maar wel verhevener dan het bur-
gerlijke gezag, dat zij nog vaak dit raadhuis zouden bezoeken om de belangen van de kerk 

Afbeelding 33. Ontwerp voor de trapleuning 
van het raadhuis uit 1922, dus tijdens de bouw. 
Goed te zien is dat de vrij barokke vormen van 
het smeedwerk op systeem zijn ontworpen. Het 
onderste deel volgt een spitse gelijkbenige 
driehoek en het bovenste deel overlappende 
oplopende vierkanten. Omdat de architect de 
tekening alleen heeft geparafeerd is het waar-
schijnlijk een ontwerp van een bureaumedewer-
ker. Herkomst HNI, CUBA t708.
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te bespreken. Een apart woord voor Joseph en Pierre Cuypers. Hij noemde de schone en 
kloeke lijnen van dit bouwwerk, waaruit de strenge kunstenaarsgeest die de heren bezielde 
te zien was. Aan het einde van de speech dankte hij God omdat er geen ongelukken waren 
gebeurd, werd er een oorkonde getekend en een gelukstelegram aan de koningin gezonden, 
dat diezelfde avond al werd beantwoord.

De gouverneur was de volgende spreker die vooral inging op het tijdstip van en de omvang 
van de bouw van het raadhuis, waarbij hij geluiden aanhaalde dat het te duur zou zijn en 
gebouwd op de verkeerde plek. Hij verdedigde het besluit van het gemeentebestuur volle-
dig. Het was goed dat het klaar was voor de mijn in exploitatie kwam en met  de plek in het 
nieuwe centrum zou het helemaal goedkomen als de mijn in volle werking kwam.

De derde spreker was de pastoor, die met uitgebreide en plechtige liturgische handelingen 
het raadhuis op meer plaatsen inzegende. Vanuit ons perspectief een bijzonderheid in een 
burgerlijke plechtigheid.

Als laatste spreker ging mijndirecteur, dr. Frowein, in op het tijdstip dat de Maurits in ge-
bruik zou worden genomen. Daar waren volgens zijn zeggen allemaal verkeerde geruchten 
over in omloop. Hij haalde aan dat men met de aanleg was begonnen in 1916 en het bij 
de Staatsmijn Hendrik acht jaar duurde voordat de exploitatie kon beginnen. Naar zijn 
verwachting zou hier zeven jaar genoeg zijn en dus op 1923 uitkomen. Dat is inderdaad 
gebeurd, al heeft men met de officiële opening gewacht tot 1926.40 

Gezien de grote aantallen daarvoor benodigde mijnwerkers met hun huisvesting was men 
met de planning van Geleen dus bepaald niet te vroeg. Dit onderschrijft de bijdrage van de 
gouverneur. Men moet zich echter afvragen of die planning voor al het mijnpersoneel wel 
voldoende tijdig was. Waar heeft het lagere personeel de eerste jaren gewoond? De wijk 
Lindenheuvel werd immers pas in 1926 ter hand werd genomen en in het centrum was 
vooral gedacht aan het middelbare en hogere mijnpersoneel. De secretaris noteerde ook 
geen mijnwerkers onder de aanwezigen.

4.3. De laatste opdracht voor Geleen

In 1940 ging het architectenbureau Cuypers opnieuw aan de slag, ook ditmaal vooral Jo-
seph. Dat verwondert de lezer van de daarover bewaarde correspondentie wel. De heren 
Cuypers hadden immers tien barre jaren met Geleen achter de rug met onwil, of beter on-
kunde, om het werk aan het uitbreidingsplan af te maken. Dat was in 1940 nog steeds niet 
vastgesteld, en veel onbetaalde rekeningen. Zowel uit het bestuursarchief van Geleen als 
het Cuypersarchief blijkt niet dat die betalingen inmiddels hebben plaatsgevonden.

Afbeelding 34. In april 1940 opgesteld idee van uitbrei-
ding van het raadhuis met een groot volume links en twee 
kleine volumes boven en daartussen een mogelijk met 
zuilen gemarkeerde binnenplaats. Herkomst HNI, CUBA 
t708.
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In oktober stuurde Joseph Cuypers een brief aan het college dat zowel uit esthetische over-
wegingen als uit het overleg met de provinciale streekplannendienst was gebleken dat de 
gewenste uitbreiding van het raadhuis mogelijk was. Hij stuurde een ontwerp dat hij in 
april van dat jaar al gemaakt had mee. 

In de maanden april tot oktober van 1940 was er veel voorwerk verricht door Joseph met 
het maken van schetsen, functie-overzichten en een conceptbrief naar de VNG om ook die 
bij de voorbereidingen te betrekken.41 In 1941 nam het proces een andere wending met 
een aantekening van Joseph dat de burgemeester hem namens het college opdracht heeft 
gegeven een prijsvraag voor uitbreiding van het raadhuis voor te bereiden. De jury zou 
moeten bestaan uit Joseph Cuypers (voorzitter), VNG, Permanente Prijsvraag Commissie 
en de burgemeester. Tegelijkertijd ging Joseph door met het maken van schetsjes voor uit-
breiding van het raadhuis met gebouwen in een sobere variant van de stijl van het raadhuis, 
die met het hoofdgebouw verbonden zijn door een loopbrug op een wijze die doet denken 
aan voorbeelden in Venetië in de renaissance (afbeelding 38). Er zijn ook drie plattegron-
den bewaard gebleven met de situatie van het bestaande raadhuis in het midden met twee 
langwerpige vleugels evenwijdig aan de zijgevels voor de secretarie sociale zaken. Ook is 
een conciërgewoning ingetekend.

In een verdere correspondentie werkte Joseph de prijsvraag uit. Hij gaf aan dat de prijs-
vraag open zou moeten staan voor alle Nederlandse bouwkundigen met een eerste selectie 
op basis van schetsplannen en vervolgens een uitwerkingsopdracht aan een beperkt aan-
tal deelnemers. Aan vergoedingen voor deelnemers en juryleden raamde hij fl. 2.550 aan 
kosten. De jury moest worden gevraagd het prijsvraagprogramma op te stellen, met een 
goedkeuring van de toen bestaande landelijke Permanente Prijsvraagcommissie. De inzen-
dingen verdienden het te worden getoond aan belangstellenden tijdens een expositie. Ook 
dit project liep voor het gemeentebestuur van Geleen niet goed af. Er werden door vader en 

Afbeelding 35. Uitsnede van een schets van de hand van Joseph met plattegronden voor de uitbreiding met ingetekende func-
ties en een vooraanzicht.  Herkomst HNI, CUBA t708.
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zoon Cuypers brieven naar het college gestuurd met het verzoek om reactie en om nadere 
wensen. Blijkbaar kwam daar geen antwoord op, zodat Joseph in januari 1942 het project 
afsloot met een rekening van fl.98,22 voor werkzaamheden in 1940 en 1941.42 De daad-
werkelijke uitbreiding zou pas ver na de Tweede Wereldoorlog tot stand komen en geheel 
aan de achterkant van het raadhuis.

5. De St. Augustinuskerk
Het onderzoek naar deze kerk bleef beperkt tot de tekeningen in het Cuypersarchief van Het 
Nieuwe Instituut. Het parochiearchief berust nu bij het bisdom en is daar tijdelijk niet in te 
zien. Het wordt op dit moment gereed gemaakt voor het onderbrengen in het archief van 
De Domijnen. In het Cuypersarchief is geen correspondentie bewaard over dit onderwerp. 
Ook is geen deugdelijk geschiedenisboek van de parochie uitgebracht. Zodra het parochie-
archief is ondergebracht bij het Erfgoedcentrum De Domeinen in Sittard kan dit onderdeel 
worden uitgebreid. Gelukkig zijn de meeste tekeningen in het Cuypersarchief gedateerd en 
zijn er veel bewaard, zodat daaruit wel al het ontwerpproces goed is te volgen. Daarnaast is 
de kerk goed te plaatsen in het oeuvre van Joseph en Pierre Cuypers. Dit is een interessant 
aspect omdat hij vrij laat is ontworpen en een voor die periode fors formaat moest krijgen.

5.1. Ontstaan

De parochie St. Augustinus werd in 1862 gesticht om de dorpskernen van Lutterade en 
Krawinkel te bedienen. Op 28 april 1858 besloot de raad 14.000 gulden bij te dragen in 
de bouw van een nieuwe kerk voor Lutterade-Krawinkel, die precies tussen de beide ker-
nen werd gebouwd, nadat eerst een voorlopige noodkerk was ingericht in de schuur van 
de familie Sassen aan de Linde. In 1862 werden de nieuwe stenen voor de nieuwe kerk 
gebakken en konden de werkzaamheden beginnen. Deze oorspronkelijke kerk van Carl 
E.M.H.A.F. Weber (Keulen, 18 oktober 1820 - Roermond, 21 maart 1908) werd gebouwd 

Afbeelding 36. Zicht op de locatie van de oude kerk met de instal-
laties op het terrein van de Staatsmijn op de achtergrond en de 
uitbreiding van de spoorweg op de voorgrond. Foto auteur.

Afbeelding 37. De nog wel bestaande pastorie van de 
afgebroken kerk aan de Groenseijkerstraat. 
Foto auteur.
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in 1862-1863.  Het was een hallenkerk, die leek op de nog bestaande kerk van Vijlen, ook 
van zijn hand. Er is verder weinig bekend van deze kerk, slechts dat gestukadoorde houten 
kruisribgewelven werden toegepast en vroeg-neogotische kenmerken bezat, die horen bij 
die periode. In 1907 verving men de stompe torenspits door een hoge ingesnoerde zeshoe-
kige vorm. 43

Door de grote veranderingen in Geleen als gevolg van de komst van de Staatsmijn Maurits 
veranderde ook de situatie rond de twee toen bestaande kerken, die van Oud-Geleen en van 
Lutterade-Krawinkel. Die van Oud-Geleen lag te excentrisch aan de noordoost kant van de 
gemeente, dichtbij de spoorweg Sittard-Geleen en de kerk van Carl Weber kwam minder 
gunstig te liggen door de uitbreidende spoorweg en de mijnindustrie aan de overkant van 
die brede railverbinding. Daarnaast zou de kerk te klein worden voor het snel groeiende 
aantal inwoners. De kerk van Oud-Geleen werd gehandhaafd en is ook nu nog in gebruik. 
Besloten werd de kerk van Lutterade-Krawinkel te vervangen door een veel grotere kerk in 
het nieuwe centrum. Na de ingebruikname van de nieuwe kerk werd hij in 1937 afgebro-
ken. Alleen het kerkhof en de pastorie aan de Groenseijkerstraat herinneren nog aan deze 
vroege neogoot. 44 

Het is vanwege het niet beschikbaar zijn van het parochiearchief niet na te gaan waarom 
voor de positie aan de Prins de Lignestraat is gekozen. Tijdens de planvorming voor de 
kerk was een flink deel van het centrum nog niet bebouwd en Joseph Cuypers was er in die 
tijd van afgestapt om in zijn uitbreidingsplannen plekken voor afzonderlijke gebouwen met 
een monumentaal karakter aan te wijzen. Hij had bij zijn plannen in Heemstede inmiddels 
geleerd dat die in de praktijk toch niet werden gehanteerd.45 Zo zien we op de onderstaande 
uitsnede van het uitbreidingsplan van 1927 in afbeelding 8 wel de Prins de Lignestraat, 
maar geen kerk aangegeven.

Afbeelding 38. Uitsnede van het uitbreidingsplan uit 1927 met in het midden het raadhuis. Vanaf de Markt voor het raadhuis 
heeft men via de Graaf Huynlaan en in het verlengde de Prins de Lignestraat direct zicht op het enorme tweetorenfront. Links in 
de bocht de positie van de kerk. Herkomst HNI, CUBA  t1098.
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De positie is wel zeer gunstig. Hoewel de Prins de Lignestraat aan de zuidzijde uitmondt 
in de drukke Rijksweg, ligt die toch op voldoende afstand om geen last te hebben van het 
verkeerslawaai. Door de ligging in de vrijwel haakse bocht is de kerk goed zichtbaar vanaf 
de Markt en de Rijksweg. Ook was voorzien dat in deze straat beambtenwoningen met rui-
me voortuinen moesten worden gebouwd, hetgeen een gunstige werking zou hebben op de 
uitstraling van deze kerk. Vanuit de positie die Joseph Cuypers in Geleen had lag het niet 
meer zo voor de hand om hem de opdracht te geven. Zijn werk voor het uitbreidingsplan 
was immers door het gemeentebestuur onmogelijk gemaakt en zijn activiteiten voor de 
wijk Lindenheuvel waren grotendeels  gereed. Hij was ook niet gevraagd om de centrale 
kerk in die wijk te bouwen, omdat die opdracht werd vergeven aan de jongere architect 
Jan Ernest Schoenmakers (1902-1978). Maar voor zijn werk voor de Katholieke Kerk in 
de regio Zuid-Limburg was zijn positie onomstreden. In de periode na 1900 was hij actief 
voor maar liefs negen kerken, alleen of ook met vennoten, waarbij het ging om complete 
nieuwbouw of uitbreiding.46 Juist rond de bouwtijd van de kerk in Geleen was Joseph Cuy-
pers volop bezig met kerken en kerkelijke gebouwen  en ook in de mijnstreek van Heerlen 
en Kerkrade tot de randen in Beek moet hij een goede bekende zijn geweest. De keuze voor 
Joseph lag vanuit dat perspectief dus wel voor de hand. Dit neemt niet weg dat er ook veel 
andere architecten van een volgende generatie in Zuid-Limburg kerken bouwden, met be-
kende namen als de eerder genoemde Jan Ernest Schoenmakers, Alphons Boosten (1893-
1951),  Nicolaas Ramakers (1879-1954) en Frits Peutz (1896-1974), tijdgenoten van zoon 
Pierre. Mogelijk heeft zijn bekendheid met elke hoek van Geleen toch de doorslag gegeven 
om te kiezen voor Joseph Cuypers.

5.2. Ontwerp van het exterieur

Joseph Cuypers begon in Geleen met het maken van de eerste schetsen op basis van een 
programma van eisen van de opdrachtgever, waarbij het belangrijkste aspect het aantal 
zitplaatsen was. Dat de opdrachtgever hier een grote kerk wilde blijkt uit een plattegrond 
waarin de aantallen zitplaatsen zijn weergegeven. Het gaat hier om 1.128 plaatsen. Ook in 
het complete oeuvre van de architecten is dit een groot exemplaar. Deze functie-eis hangt 
uiteraard samen met de verwachte bevolkingsgroei door de mijnactiviteiten.

Wel passend in de reeks van kerken van Joseph en Pierre Cuypers is de eis dat allen een 
vrij zicht op het altaar moeten hebben. Als gevolg van een stroming in de liturgie van de 
Rooms-Katholieke kerk, waarin werd gepleit voor onder meer een actieve deelname van 
de gelovigen bij de liturgie, was er een streven dat zoveel mogelijk van hen goed moeten 
kunnen zien welke handelingen de priester verricht. In een brief over de kerk Onze Lieve 
Vrouw Hemelvaart in Heemstede noemt Joseph Cuypers daarvoor een streefgetal van 90 %. 
Dat wordt in Geleen ruimschoots gehaald, omdat alleen de 48 stoelen, die tussen de pijlers 
kunnen worden geplaatst, niet allemaal dat vereiste zicht hebben. De zijbeuken hebben 
niet alleen een verkeersfunctie, maar zijn noodzakelijk om de ruimte een sacraal karakter 
te geven. De architect omschreef dat dat voor Heemstede als volgt: ‘die te onderscheiden 
van een verenigingszaal of theater’. 47



107Gert van Kleef

In deze fase van het onderzoek is niet duidelijk welke eisen de opdrachtgever heeft gesteld 
aan het exterieur. Vanwege de plaats van de kerk in zijn eigen uitbreidingsplan voor het 
centrum zal Joseph Cuypers in elk geval veel aandacht hebben besteed aan de voorgevel, 
vanwege de zichtbaarheid vanuit Markt en Rijksweg. Daar besteedde hij in het ontwerp-
proces dan ook veel aandacht aan, ook door te wisselen tussen één en twee torens.

In de eerste ontwerpen uit november 1932 lijkt de architect zijn inspiratie vooral in de 
neogotiek te hebben gezocht. Daarna volgde een serie van drie tekeningen met langsdoor-
sneden, waarvan er twee zijn gedateerd in december 1932 en nog sterk afwijken van de 
gerealiseerde kerk. Er is sprake van stenen gewelven, een toren naar historische voorbeel-
den en een zeszijdige koorsluiting met spitsboogvensters en  een smalle kooromgang. De 
eerste tekening, met een schetsmatig aangegeven koorsluiting heeft rechte transepteinden 
met vijflichtvensters en de andere twee hebben driezijdige transepteinden met elk één lan-
cetvenster. De in de lichtbeuk ontworpen vensters zijn drielichten, die al heel vroeg in 
Romaanse vormen in de lichtbeuk voorkwamen, zoals in de Munsterkerk in Roermond 
uit 1220. Deze zijn toegepast in veel andere kerken van het architectenbureau Cuypers.De 
toren is  weergegeven naar historische voorbeelden, op een wijze die hij in de jaren sinds 
zijn samenwerking met Pierre niet meer had toegepast. De spits met een kleiner grondvlak 

Afbeelding 39. Plattegrond met zitplaatsen met daarin aangegeven twee keer 416 vaste zitplaatsen en twee keer 24 stoelen in 
het schip en twee keer 124 kinderzitplaatsen in het transept, in totaal dus 1.128 plaatsen. Herkomst HNI, CUBA t811.
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dan de doorsnede van de toren doet denken aan die van Pierre Cuypers sr. bij de Vituskerk 
in Bussum, die op zijn beurt weer was geïnspireerd op die van de middeleeuwse kerk in 
Eemnes-Buiten. De bekroning van het metselwerk met driehoekige kantelen op de hoeken 
en in het midden van de vier vlakken geven de associatie van vier wimbergen48 midden 
op de torenvlakken en vier hoektorens. De architect besteedt in deze eerste serie van te-
keningen ook erg veel aandacht aan de gewelven. In de tekening van afbeelding 46 zijn 
gewelfvlakken in het tweede travee opnieuw gewijzigd. Uiteindelijk werd gekozen voor 
een houten gewelf. Mogelijk hebben daarbij de kosten ook een rol gespeeld, omdat stenen 
gewelven duurder waren. Zo verruilde Joseph Cuypers in zijn kerk Onze Lieve Vrouwe Ten 

Afbeelding 42. Langsdoorsnede, waarschijnlijk eind 1932, met 
toren en schip als tekening uitgevoerd en koor schetsmatig. 
Transeptarmen recht beëindigd met een vijflicht. 
Herkomst HNI, CUBA t811.

Afbeelding 43. Langsdoorsnede uit december 1932, pot-
loodtekening met transeptarmen recht eindigend in een 
drievlak.. Herkomst HNI, CUBA t811.

Afbeelding 40. Voorgevel met twee torens en hoofd-
toegang in het midden. 
Herkomst HNI, CUBA t811.

Afbeelding 41. Plattegrond met vergrote transeptar-
men om meer zitplaatsen te kunnen realiseren. Her-
komst HNI, CUBA t811.
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Hemelopneming  in Renkum de in eerste instantie ontworpen houten gewelven voor stenen 
exemplaren toen de bouwkosten juist daalden.49

In 1933 veranderde de ontwerpstijl van Joseph Cuypers. De neogotische stijl maakt plaats 
voor een variant, waarin stijlcitaten losser worden toegepast en uiteindelijk in de koorslui-
ting zelfs losgelaten. De vraag of hij daar zelf voor heeft gekozen, de opdrachtgever daar-
om had gevraagd of dat zijn zoon Pierre hem dat geadviseerd heeft, kan zonder onderzoek 
in het parochie-archief niet worden beantwoord. 

De architect begon ook te variëren met het aantal torens.  Van maart 1933 dateert een 
tekening van de voorgevel, die, omdat de kerk niet is georiënteerd, op het noorden is ge-
richt, met één toren, die ook aanmerkelijk strakker is geworden dan op eerdere schetsen. 
In plaats van een spits koos hij voor een bakstenen uitkraging met een tentdak. De meest 
spectaculaire verandering is het wijzigen van de neogotische koorsluiting naar een rechte 
variant met boven het hoofdaltaar een venstervorm die niet tot historische voorbeelden is te 
herleiden, maar wel vaker voorkomt in de werken van Joseph en Pierre Cuypers. 

Afbeelding 45. Voorgevel en rechte koorsluiting met gewijzigde vensterindeling van maart 1933. 
Herkomst HNI, CUBA t811.
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Het grote venster boven de meer traditionele twee- en drielichten bestaat uit een centrale 
zeshoek met gelijke zijden, omringd door zes vijfhoeken waarvan de buitenste zijden ge-
bogen zijn. Aan de onderzijde wordt de alzijdige symmetrie verbroken door ter weerszijden 
van de onderste vijfhoek twee driehoeken toe te voegen, waarvan eveneens de twee bui-
tenste zijden gebogen zijn. Hierdoor ontstaat een langwerpig venster, waarvan beschouwer 
niet direct de hoofdstructuur doorgrondt. 

Een andere belangrijke wijziging is het toevoegen van een crypte onder het hoofdaltaar, 
waardoor dit beter zichtbaar wordt in de grote kerk en men via toegangen aan weerszijden 
van het altaar naar de extra ruimte onder het altaar kan gaan.50 Omdat de crypte tijdens de 
bouwtijd niet werd ingericht en in de ontwerptekeningen geen functie voorkomt, mag wor-
den aangenomen dat het zicht op het altaar de hoofdrol speelde. Bij de wijzigingen van het 

Afbeelding 44. Ook de dwarsdoorsnede uit december 1932 getuigt van de keuze van de architect voor een neogotisch ontwerp. 
Herkomst HNI, CUBA t811.
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altaar na het Tweede Vaticaans Concilie zijn de door Joseph Cuypers ontworpen toegangen 
tot de crypte verloren gegaan. Dat komt terug bij het ontwerp van het interieur.

In de laatste ontwerpfase keerde het tweetorenfront terug en kreeg de kerk zijn huidige 
vorm. In een perspectieftekening uit 1934 werd naast de kerk ook de pastorie weergegeven, 
die conform is uitgevoerd. De functie van het links van de pastorie staande pand is niet dui-
delijk, maar men zou kunnen denken aan een kapelanie of aan het begin van de resterende 
woonhuizen die Joseph Cuypers in gedachten had voor de rest van de Prins de Lignestraat. 
Die bebouwing is echter van de architect Alphons Boosten (1893-1951).51 

Afbeelding 47. Perspectief tekening van de kerk met pastorie. Herkomst HNI,  CUBA t811.

Afbeelding 46. Uitsnede van een onge-
dateerde blauwdruk van de koorgevel. 
Herkomst HNI, CUBA t811.

Afbeelding 48. Poort tussen pastorie en 
kerk. Herkomst HNI, CUBA t 811.

Afbeelding 49. De nog gaaf aanwezige 
poort. Foto auteur.
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Voor de passage tussen de pastorie en de kerk ontwierp de architect ook een toegangspoort, 
die ook nu nog gaaf aanwezig is. 

5.3. Het ontwerp nader beschouwd.

Het werk voor de kerk valt in het latere deel van Josephs carrière als kerkenbouwer. De 
signering, het karakter van de geschetste delen en de plaats van de gemaakte tekeningen 
(Roermond) geven voldoende aanleiding voor de stelling dat het eerste deel van de ont-
werpfase is uitgevoerd door Joseph Cuypers en niet door zijn zoon Pierre. In tekeningen in 
latere fasen signeert Pierre wel mee of zelfs alleen.

Al vanaf het begin van de samenwerking met Jan Stuyt rond 1900 richtte hij zich op Chris-
tocentrische kerkgebouwen. Zoals vermeld in het voorgaande was een goed zicht op het 
altaar een liturgische vereiste. Kerken die dat zicht op teveel plaatsen niet hadden werden 
minder geschikt geacht, waarbij vooral moet worden gedacht aan neogotische kerken met 
veel pijlers tussen de zijbeuken en het middenschip, als in die zijbeuken banken stonden. 

Het Christocentrisme dateert uit het eerste decennium van de twintigste eeuw en werd in 
de loop van de jaren door alle katholieke architecten overgenomen. In de beschrijving van 
Xavier Smits van de Sint Jacob van Joseph Cuypers en Jan Stuyt in ’s-Hertogenbosch uit 
1907 werd het gezamenlijk vieren onder de centrale koepel al benadrukt. Een zeer groot 
deel van de kerken van deze architecten werd daarom uitgevoerd als koepelkerk, waarbij 
de gelovigen in een centrale ruimte deelnamen aan de viering.

Toch is een centrale koepel niet de enige mogelijkheid om deze principes te hanteren. In 
de eerste jaren van de vennootschap tussen Joseph en Pierre Cuypers werden de grotere 
stadskerken nog vaak als koepelkerk uitgevoerd, zoals in Dongen, Bussum, Beverwijk en 
Nijmegen. Kleinere kerken hadden ook in die periode vrijwel altijd een basilicale hoofd-
vorm. Maar in de loop van de tijd werd de koepel steeds minder toegepast en de laatste 
centrale koepel dateert van 1928, voor de kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Bergen 
op Zoom, dus ruim voor het ontwerpen van de kerk in Geleen. 

Het is nog niet bekend of Joseph Cuypers met het ontwerpen van koepels is gestopt van-
wege de veranderende opvattingen over het Christocentrisme of dat de hoge kosten voor 
het bouwen van koepels daarin ook een rol hebben gespeeld. Wel wordt uit zijn publicaties 
duidelijk dat in een tweede stroming men het een bezwaar vond dat de gelovigen de centra-
le plaats onder de koepel innamen, terwijl die positie toekwam aan het altaar. Een kerk met 
een basilicale hoofdvorm, zoals in Geleen voldeed daar meer aan, al was het niet mogelijk 
de kerk kort te houden vanwege het grote aantal zitplaatsen. Daarom was een crypte hier 
de oplossing om toch goed zicht op het altaar te houden.

Joseph Cuypers eindigde een artikel over dit type kerken met ‘In onze dagen van grote 
gemoedbeweging, van overspannen prikkeling der zenuwen op straat, voelen wij gaarne 
bewuste kracht spreken uit den warmen harmonischer toon die ons kerkgebouw tot rustiger 
stemming brengt, waarin de geestkracht kan bevorderd worden tot nieuwe daden’. 52
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De kerk van Geleen is daar een goed voorbeeld van. Tegenover de dynamiek van de Staats-
mijn Maurits, die op veel plaatsen in Geleen moet zijn opgevallen, plaatste hij een gebouw 
dat rust uitstraalt met eenvoudige torens en lang en hoog dak en zonder koepels die afleiden 
van de hoofdvorm. Ook de zeer bescheiden Angelustoren past daarin. Feitelijk is de kerk 
het equivalent van het vele groen en de verplichte voortuinen in de uitbreidingsplannen 
voor Geleen: de bewoners rust gunnen tegenover de drukte van het mijnbedrijf.

5.4. Ontwerp van interieur

Het is bijzonder dat het onder-
zoek in het Cuypersarchief van 
Het Nieuwe Instituut duidelijk 
maakt dat in Geleen ook het 
interieur voor een belangrijk 
deel door Joseph Cuypers en 
zijn medewerkers van het ate-
lier Cuypers & co is ontworpen. 
Dat geldt niet alleen voor de drie 
belangrijkste altaren, maar ook 
voor de communiebank, de am-
bo’s met toegangen tot de cryp-
te, de doopkapel en de banken in 
het schip. Te zien aan het hand-
schrift en de ondertekening was 
de architect zelf nauw betrokken 
bij het ontwerpen van de drie al-
taren. Vanwege de huisvesting 
van het atelier in Roermond, 
de woonplaats van Joseph, ligt 
dat het meeste voor de hand, 
ook omdat Pierre jr. in Amster-
dam woonde. Net als voor de 
kerk zelf werden ook meer ont-
werpen van het hoofdaltaar ge-
maakt, voordat een definitieve 
versie werd gekozen. 

Afbeelding 50. Eerste ontwerp hoogaltaar
in potlood en waterverf. 
Herkomst HNI, CUBA t811.
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Het eerste ontwerp voor het hoofdaltaar is geïnspireerd op de neogotiek met een uitvoering 
in gekleurd marmer, met aantekeningen van Joseph Cuypers dat aan weerszijden van het 
tabernakel twee keer twee engelen moeten worden aangebracht. 

In het tweede ontwerp, dat dateert van juni 1934, plaatste Joseph een Calvariegroep op 
de top van de spitsboog rond de altaarnis. Onder de altaarnis medaillons met, gezien het 
aantal en hun vergelijkbare plaats op veel triomfbogen onder een Calvariegroep, de twaalf 
apostelen. Links en rechts onder aan de boog twee heiligen, mogelijk Petrus en Paulus. De 
altaartombe zelf is sober uitgevoerd, overeenkomstig de heersende opvatting in die tijd. 
Rond het altaar wordt met waterverf marmer gesuggereerd. Naar alle waarschijnlijkheid 
bedoelde de ontwerper hiermee om uiteindelijk rood en grijs marmer te plaatsen. Op het ta-
bernakel staat een monstrans, aan weerszijden bejubeld door drie engelen die zijn geplaatst 
op de blokken rood marmer. Boven de monstrans een kroon, die het gordijn bijeen houdt 
waarmee het tabernakel kan worden verhuld.

Het derde ontwerp voor het hoofdaltaar is gesigneerd Jos. H.J. Cuypers en is niet gedateerd. 
Omdat het een stap onderweg naar het uitgevoerde altaar is, mag worden aangenomen 
dat de datering ligt tussen het tweede en het uitgevoerde ontwerp. Nu blijft het binnen de 
altaarnis, maar in plaats van zwart met hardere kleuren marmer, wordt nu gewerkt met de 
zachte kleuren marmer groen en roze en daarboven acht geverfde blauwe vlakken. 

Het vierde ontwerp is daadwerkelijk gerealiseerd en is niet gesigneerd door Joseph Cuy-
pers, maar met ‘Kunstwerkplaatsen Cuypers Roermond’ en bevat diverse aantekeningen 
in het handschrift van Joseph. Er ontbreekt een datering. De altaartombe is weer zwart, 
zoals in het eerder ontwerp, maar de kroon boven de monstrans is nu vervangen door een 
meubel. De monstrans zelf wordt ook niet meer weergegeven. Het rode trapvormig naar 
het midden oplopende marmer en de  achtergrond van wit marmer achter de altaartombe 
zijn weer terug. De grote veranderingen hebben plaatsgevonden in het veld boven de altaar-
tombe. Gezien de aangebrachte schaduw is het blijkbaar de bedoeling dat het kruis, Maria 
en Johannes niet meer geschilderd worden  weergegeven, maar in beeldhouwwerk. De 
reeksen van engelen zijn vervangen door aan weerszijden één engel die beide wijzen naar 
het kruisoffer. Interessant zijn de potloodaantekeningen van Joseph bij de monogrammen 
van Christus, XO of IC, die vaak aan weerszijden van het kruis worden weergegeven. In 
potlood gaf Joseph aan dat hij ze hoger geplaatst wilde hebben en één van hen wilde wijzi-
gen van XC naar IC. Uit de nu gemaakte foto van het altaar blijkt dat die wijziging ook is 
doorgevoerd. De achtergrond is goudmozaïek.

Het ontwerpproces van het altaar lijkt veel op dat voor de kerk. Joseph Cuypers begon met 
een neogotisch altaar dat voor wat betreft de uitvoering in gekleurd marmer lijkt op de 
altaren voor Maria en Jozef in de straalkapellen van zijn Opus Magnum: de Nieuwe Bavo 
in Haarlem. Maar voor Geleen kiest hij ook nog voor de spitsbogen met pinakels die zijn 
vader toepaste in talloze neogotische altaren.
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Afbeelding 51. Tweede ontwerp in waterverf van 
hoofdaltaar met Calvarie op de boog van de al-
taarnis. Herkomst HNI, CUBA t811.

Afbeelding 53. Vierde en gerealiseerde ontwerp 
hoogaltaar in waterverf. 
Herkomst HNI, CUBA t811.

Afbeelding 52. Derde ontwerp in potlood van hoofdaltaar 
met gekleurde vlakken. Herkomst HNI, CUBA t811.

Afbeelding 54. Hoofdaltaar in 2019. 
Foto auteur.
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Pas daarna komen andere uitvoeringen aan bod die minder direct zijn te herleiden tot de 
praktijken van zijn vader. Het uiteindelijk gerealiseerde altaar past in de stijl die de archi-
tect ook met het kerkgebouw voor ogen stond. Een sobere altaartombe in de altaarnis die 
daarvoor was bedoeld met een zodanige achtergrond dat de aandacht van de gelovigen op 
het altaar werd gericht en de handelingen die daar plaatsvonden. De keuze voor het kruis-
offer daarbinnen is volledig passend bij het sacrament van de eucharistie dat aan dat altaar 
werd voltrokken. 

Ook de zijaltaren, gewijd aan Maria en Jozef, zijn ontworpen door het atelier Cuypers. 
Van beide altaren is alleen die voor Jozef bekend, dat dateert van september 1934 en als 
signatuur ‘NV Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co’ heeft. Waarschijnlijk is het door een me-
dewerker van Joseph Cuypers gemaakt, met als opdracht aan te sluiten bij het hoofdaltaar. 

Het heeft dezelfde sobere tombe, maar dan van groen in plaats van zwart marmer, en het 
trapvormig oplopende rode marmer, in dit geval boven een achtergrond van wit marmer. 
Interessant is de console van Jozef. In het ontwerp wordt uitgegaan van een exemplaar dat 
op de neogotiek is geïnspireerd, maar de uitvoering wijkt daar zeer vanaf en is expressio-
nistisch. 

Verder zijn er nog enkele kleine wijzigingen in de uitvoering. Het monogram van Jozef, JS, 
is niet op de tombe aangebracht, maar wel een gegraveerde en daarna vergulde rechthoek 
op het middendeel met geometrische versieringen op de hoeken. De waarschijnlijk metalen 
bloemen onder het altaarkruis zijn vervangen door gestileerde lelies, die naar het midden 
en de vier hoeken van het middenblok wijzen. Op het altaar is niet Jozef, maar Cornelius 
geplaatst. Net als in het ontwerp is er achter het beeld van Cornelius geen achtergrond 
aangebracht, passend bij de verder sobere aankleding van dit kerkgebouw. De bakstenen 
fungeren nu als zodanig.

Afbeelding 55. Ontwerp Jozefaltaar in potlood en 
waterverf, Herkomst HNI CUBA t 811.

Afbeelding 56. Altaar in 2019, nu bestemd voor de 
H. Cornelius. Foto auteur.
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Het altaar voor Maria, aan de linkerkant van het 
hoogaltaar, is geheel gelijk aan het Corneliusaltaar. 
Mogelijk is er daarom geen afzonderlijk ontwerp 
voor vervaardigd. Zowel de gravering op de tom-
be, als de gestileerde lelies en de expressionisti-
sche console komen overeen. Dat geldt ook voor 
de achtergrond van baksteen.

De vraag of de beelden op deze drie altaren ook 
zijn geleverd door Cuypers & Co is zonder nader 
archiefonderzoek niet te beantwoorden. Maria en 
Cornelius zijn wel uit hetzelfde atelier afkomstig.

Afbeelding 57. Maria-altaar in 2019. Foto auteur.

Afbeelding 58. Ontwerp toegangshekken crypte, verwijderd in de zestiger jaren. Herkomst HNI, CUBA t811.

Tussen het hoofdaltaar en de beide zijaltaren waren vroeger ook twee fraai gevormde am-
bo’s en de toegangen tot de crypte aanwezig. Deze zijn helaas verwijderd bij de vergroting 
van het priesterkoor na het Tweede Vaticaans Concilie in de zestiger jaren. Feitelijk is dit 
ook de enige ingrijpende wijziging die de kerk in de afgelopen tijd heeft ondergaan. 
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Daarmee zijn wel enkele kenmerkende elementen van het priesterkoor verloren gegaan. 
Op het ongedateerde ontwerp hiervoor, door Joseph Cuypers zelf gesigneerd, zijn de beide 
ambo’s, of ambonen, zoals Joseph Cuypers ze op de tekening noemde, te zien. Die stonden 
op uitkragend metselwerk en waren waarschijnlijk vervaardigd uit zandsteen, zoals ook 
in zijn andere kerken preekstoelen op metselwerk zijn aangebracht.Naast de ambo’s zijn 
de afsluithekken naar de crypte te zien. Deze vallen op door hun bijzondere smeedwerk 
met ingenieuze verbindingen met schakels die over de te verbinden stang vallen. Via een 
samenvallende opening kunnen ze met een klinknagel geborgd worden. Het smeedwerk 
is niet figuratief gedecoreerd. Hij besteedde veel aandacht aan dit vrij grillig gevormde 
smeedwerk en gaf daarom aan de smid als aanwijzing: ‘Het nauwkeurige kromme ver-
loop ter plaatse op te nemen. Een uitslag op ware grootte tekenen. Na goedkeuring proef-
stuk smeedwerk te maken ter beoordeling te geven voor uitvoering.’ 

Hij wilde dus zeker weten dat het vrij elementair weergegeven ontwerp zou uitpakken zoals 
hij voor ogen had, voordat tot uitvoering werd overgegaan.

Toch is er van deze toegang nog een belangrijk deel bewaard gebleven. Bij het vergroten 
van het priesterkoor zijn de beide toegangen aan de voorzijde met hout afgesloten. De 
trappen naar beneden, die zich achter de beide hekken bevonden en ook aan de zijde van de 
crypte een deur hadden, bleven daardoor als afgesloten ruimten bewaard. Deze zijn nu in 
gebruik als bergkasten. Op de foto is te zien dat het om verzorgde trappen gaat, bestaande 

Afbeelding 59. Oorspronkelijke toegangen tot de 
crypte. Foto Auteur.

Afbeelding 60. Huidige toegang tot de crypte. 
Foto auteur.
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uit Belgisch hardsteen opgesloten tussen wanden van 
baksteen. De in de zestiger jaren gemaakte nieuwe 
toegangen naar het priesterkoor zijn soberder vorm-
gegeven. Aan de voorzijde van het oorspronkelijke 
priesterkoor stonden twee communiebanken met 
daartussen een afsluithek. Dit laatste is waarschijn-
lijk verloren gegaan, maar de communiebanken zijn 
verplaatst naar de voorzijde van het huidige koor.

De communiebanken bevatten de symbolen van de 
eucharistie en het eeuwig leven. Van links naar rechts 
gaat het om de pelikaan die met zijn eigen bloed 
haar jongen voedt, de herten bij de eeuwige bron, de 
broden en de vissen uit het wonder van vijf broden 
en twee vissen, waar alle vier de evangelisten over 
schrijven, het Lam Gods, de pauwen die na hun dood 
niet ontbonden raken en de Phoenix die uit zijn ei-
gen as herrijst. Volgens de aanwijzingen van Joseph 
Cuypers zou de voet moet worden vervaardigd van 
Belgisch hardsteen, de kolommen van gekleurd mar-
mer, de vakken van gepolijst savonnière en het blad 
van wit marmer.

Afbeelding 61. Ontwerp voor de communiebanken voor de ruimte tussen de ambo’s en daarmee ook voor de toegangen tot de 
crypten. Te zien zijn de herten drinkend uit de bron op de afsluithekken. Herkomst HNI, CUBA t811.

Vooraanzicht Augustinuskerk 2020
foto: Harry Schmeits
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Het afsluithek tussen de beide communiebanken bevatte dezelfde symboliek als op het 
middenvak van de linker communiebank. Ook hierin waren de herten die drinken van de 
eeuwige bron uitgebeeld. Het is interessant na te gaan of deze hekken nog ergens in of 
buiten de kerk zijn opgeslagen.

Naast de onderdelen voor het priesterkoor zijn ook enkele andere tekeningen bewaard ge-
bleven waaruit blijkt dat Cuypers ook voor de biechtstoelen en de banken ontwerpen lever-
de. Deze worden hieronder weergeven en spreken voor zich.

Een laatste onderdeel dat  waarschijnlijk door het atelier Cuypers is vervaardigd betreft het 
toegangshek tot de doopkapel links van de hoofdtoegang. De doopkapel wordt niet meer 
gebruikt, maar is nog wel als zodanig herkenbaar. Van dit hek is geen ontwerp bewaard 
gebleven.

Afbeeldingen 62, 63 en 64. Uitsnede uit het ontwerp voor de communiebanken en foto’s van de huidige situatie. De communie-
banken zijn in de juiste volgorde herplaatst. Foto’s auteur.
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Afbeelding 65. Ontwerp voor het af-
sluithek tussen de beide communie-
banken. Niet meer in situ aanwezig. 
Herkomst HNI, CUBA t811.

Afbeelding 67. Uitsnede van het ontwerp 
voor de loketten van de biechtstoelen 
met de aanwijzing dat ze uit teakhout 
dienen te worden vervaardigd.

Afbeelding 68. Toegangshek tot de voor-
malige doopkapel.

Afbeelding 66. Ontwerp kerkbanken voor 10 of 12 zitplaatsen. 
Herkomst HNI, CUBA t811.

Voor zover nu na te gaan is de rest van het interieur niet door Joseph Cuypers ontworpen 
en past daarmee niet in dit onderzoek. Belangrijke onderdelen zijn het orgel van François 
Bernard Loret (1808-1877) uit 1863, onder meer afkomstig uit de afgebroken kathedraal 
van Rotterdam, de kruiswegstaties van Jos Windhausen (1865-1936) en de ramen van Jozef 
Antonius Postmes (1896-1934). Ze dragen bij aan een niet vaak aangetroffen stemming die 
bezoekers in deze kerk waarnemen. Het is een geslaagd interieur, deel uitmakend van een 
der topmonumenten van Geleen.Equidus aut aut alique perrum re necat laborro rrupit, cus 
vellendae volectemos experis ex esequibus suntio berum harciis et alit que ipsae modite
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