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5. Waardering voor het ontwerpproces van Joseph Cuypers in acht case studies 

5.1. Vraagstelling 

Een onderzoeker naar de kerken van Joseph Cuypers hoeft zich niet te beperken tot een studie van 

de gerealiseerde gebouwen.  Door het systematisch archiveren van niet alleen de definitieve 

ontwerpen, maar in veel gevallen ook alle schetsen en tekeningen die daaraan voorafgingen, krijgt 

hij zicht op het hele proces dat de architect hanteerde. Van vrijwel alle kerken zijn in het 

Cuypersarchief van Het Nieuwe Instituut tekeningen bewaard gebleven. Al vanaf zijn eerste 

zelfstandig ontworpen kerk, die van de H. Urbanus in Nes aan de Amstel, wordt zichtbaar dat de 

bouwmeester niet ineens tot een voorstadium van het definitief ontwerp kwam, maar diverse 

andere plattegronden en geveltekeningen nodig had om daarop uit te komen. Helaas zijn niet bij 

alle kerken die voorstadia bewaard, zodat het bij een aantal onduidelijk blijft hoe het proces is 

verlopen. Maar het aantal waar eerste tekeningen of schetsen wel van bewaard zijn is groot genoeg 

voor acht case studies, een voldoende aantal om conclusies te kunnen trekken over zijn werkwijze 

in het algemeen.  

Dit onderzoek moet een antwoord geven op de vraag hoe ontwerpprocessen verliepen en welke 

waardering dat proces van zijn opdrachtgevers kreeg. De beschikbare tekeningen zeggen veel 

over het doorlopen proces, maar niets over de factoren die aanleiding gaven van de eerste 

schetsen af te wijken, laat staan over de waardering die opdrachtgevers voor zo’n proces hadden. 

Doorliep Joseph Cuypers zonder hun betrokkenheid het ontwerpproces? Of bleef het een interne 

aangelegenheid tot hij een verdere uitwerking had verkregen? Om daar mee over te weten is 

inzage in de correspondentie tussen opdrachtgever en architect een mogelijk bron. Vervelend 

genoeg zijn die documenten maar bij enkele kerken in het Cuypersarchief terecht gekomen, zodat 

in de meeste gevallen ook onderzoek in het parochiearchief nodig is.  

Om vast te stellen of een onderzoek met acht case studies tot conclusies over het werkproces en de 

waardering daarvoor kan leiden, zijn de documenten van vier kerken vooraf nader bestudeerd. Dat 

betreffen de kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Heemstede, de kerk Onze Lieve Vrouw Ten 

Hemelopneming in Renkum, de Augustinuskerk in Geleen en de Bonifatiuskerk in Wehe-den 

Hoorn. Onderstaand worden deze processen kort beschreven zonder verwijzingen. In een volgend 

deel van dit hoofdstuk komen ze uitgebreider aan de orde, waarbij ook de verwijzingen zijn 

vermeld. 

De documenten voor Heemstede bestonden uit een grote hoeveelheid voorbereidende schetsen, 

tekeningen en correspondentie in het Cuypersarchief en veel correspondentie in het 

parochiearchief. Hiermee kon een beeld van het ontwerpproces worden opgesteld dat bestaat uit 

het schetsen en het tekenen van diverse mogelijkheden voor koepelkerken, gemaakt door Joseph 

in Roermond en zijn zoon Pierre in die voor contacten met de opdrachtgever dichterbij woonde in 

Amsterdam. Blijkbaar leefden bij Joseph twijfels over het ontwerp op de markante plek op een 

door hemzelf ontwerpen plein in relatie tot het beschikbare budget. Het is uiteindelijk de 

bouwpastoor en die het beslissend schetsje naar Joseph stuurt met de contouren van de huidige 

kerk. Met dit dossier kan een goed beeld worden gegeven van het bouwproces en de waardering 

van de pastoor daarvoor. 

Voor Renkum waren de schetsen en tekeningen in ruime mate aanwezig, maar elke 

correspondentie ontbrak. Dat werd gecompenseerd door een goed bijgehouden Memoriale en 

het notulenboek van het kerkbestuur. Ook hier een ontwerpproces met in eerste instantie schetsen 

die niet overeenkomen met het definitief ontwerp vanwege de bouwkosten die tijdens het 

ontwerpproces daalden. Op die wijze was voor hetzelfde budget een kwalitatief betere kerk 

mogelijk. Ook over de waardering van dit bouwproces zijn conclusies te trekken. 

Voor het onderzoek naar de kerk in Geleen waren de documenten van het Cuypersarchief en het 

parochiearchief beschikbaar. Op die manier kon het ontwerpproces zeer goed worden 

gereconstrueerd. Datzelfde geldt voor de waardering voor het proces. Opvallend bij dit dossier 
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was dat de bouwmeester met zijn ontwerpen in 1932 in eerste instantie nog teruggreep op de 

neogotische vormentaal. Die ontwerpen pasten hij in 1933 zodanig aan dat er toch een zeer 

moderne kerk tot stand kwam met een gewelfconstructie van beton en een raam boven het 

hoofdaltaar in een expressionistische vormgeving. Een degelijk teruggrijpen naar de neogotiek 

was veel minder waar te nemen in Heemstede en Renkum.  

Van Wehe den Hoorn kan, door het bestuderen van het Cuypersarchief en het parochiearchief een 

goede indruk worden verkregen van het  ontwerpproces en de uitvoering van de vele 

herstelwerkzaamheden direct na de bouw. Al snel bleek het gebouw namelijk op meer plaatsen 

niet te voldoen. De muren sloegen door, de toren zakte scheef en het interieur vertoonde grote 

scheuren. De architect had zich onder meer verkeken op de kwaliteit van de ondergrond en over 

de windbelasting. De briefwisseling over die periode geeft een goed inzicht hoe Joseph Cuypers 

de werkwijze van de bouwmeester en de reactie van de opdrachtgever. Deze maakte de architect 

geen verwijt, ook omdat de architect de schade ook flink aanpakte, deels op eigen kosten.  

De proefonderzoeken wijzen uit dat ontwerpprocessen goed kunnen worden bestudeerd als de 

verschillende varianten uit de fase van het schetsontwerp zijn bewaard en het parochiearchief kan 

worden ingezien. Dan is goed zichtbaar via welke weg de architect zijn voorlopig en definitief 

ontwerp bereikte en deels ook welke waardering hij daarvoor kreeg.  

5.2. Keuze uit het oeuvre van kerken en kapellen 

De bovenstaande conclusies kunnen dienen als selectiecriteria voor acht kerken, die, naast de vier 

bovenstaande, nader worden onderzocht. Daarnaast geldt als eerste criterium dat het bouwwerk 

geheel of grotendeels moet zijn ontworpen door Joseph Cuypers en zijn vennoten of dat er op die 

wijze aan markante uitbreiding heeft plaatsgevonden, die als een zelfstandig ontwerp nog goed 

herkenbaar is. Het is verleidelijk processen uit te zoeken waar de rol van de vennoten ook goed 

zichtbaar is. Dat positie van de vennoten in het ontwerp wordt hier echter niet meegenomen, 

omdat hier alleen de waardering voor het proces aan de orde is. De rol van de vennoten wordt 

behandeld  in het hoofdstuk over de organisatie van het architectenbureau Cuypers. 

Selectie op grond van het eerste criterium levert ongeveer zeventig processen op, omdat het bij 

overige om restauratie, decoratie of een minder markante uitbreiding ging. Het tweede 

selectiecriterium, dat de verschillende varianten uit de fase van het schetsontwerp aanwezig 

moeten zijn, werd getoetst door digitale raadpleging van deze zeventig in het Cuypersarchief. Dat 

leverde 29 processen op die allen erg afwijkende later ook vaker op de neogotiek teruggrijpende 

schetsen bevatten. Om daaruit acht te selecteren zijn de tekeningen en correspondentie in het 

archief zelf doorgenomen. Het digitale Cuypersarchief omvat lang niet alle tekeningen en alleen de 

vermelding of er correspondentie aanwezig is. Deze tweede selectie leverde zes ontwerpprocessen 

op, vermeerderd met de vier die al bij de proeffase waren onderzocht en die na het onderzoek 

naar de zes nieuwe processen opnieuw zijn bestudeerd: 

1. Amsterdam Obrecht  

2. Bussum 

3. Geleen 

4. Heemstede 

5. Hulsberg 

6. Klimmen 

7. Lattrop 

8. Renkum 

9. ’s-Hertogenbosch 

10. Wehe-den Hoorn 

 

5.3. Algemene informatie over methode van ontwerpen van Joseph Cuypers 
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- ontwerpen op systeem 

- potlood (uitspraak Colette) 

- schetsenderwijs ontwerpen (uitspraak Klijnen) 

- De Heilige Linie 

- Liturgische beweging 

- Ook interieurs 

- Liturgische commissies of Bisschoppelijke commissie (Roeping p. 47 Jos Pouls) 
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5.4. Beschrijving van de acht case studies 

5.4.* Kerk Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming in Renkum 

Beschrijving van het ontwerpproces 

In 1920 startte het ontwerpproces, toen bouwpastoor U.J.H. Wolters aan niet verder aangeduide 

architecten een prijsopgave vroeg voor de bouw van een eenvoudige maar solide kerk. De door 

hen gehanteerde prijzen gingen echter ver uit boven de beschikbare middelen, zodat hij terecht 

kwam bij Joseph Cuypers en hem een voorlopig ontwerp vroeg. Het is niet duidelijk waarom de 

pastoor voor Joseph Cuypers koos. Mogelijk had de architect bij hem geacquireerd of hebben 

publicaties of ervaringen met een van de vele andere kerken van Joseph hem daartoe gebracht. Uit 

maart en april 1920 dateren een ingekleurde tekening van de achtergevel (afbeelding R1) en van 

de eerste plattegronden met basilicale opzet met 538 plaatsen, die aan de kant van het 

rechthoekige priesterkoor kan worden uitgebreid tot 900 zitplaatsen (afbeelding R2). Om die 

uitbreidingsmogelijkheid was blijkbaar gevraagd, omdat het beschikbare budget onvoldoende 

was voor de in de toekomst verwachte bezoekerscapaciteit. Over het ontwerpproces in het 

Memoriale: ‘Ten slotte kwam na veel overleg een bouwplan tot stand voor een kerk...’.1 

 

Afbeelding R1. Eerste ontwerp voor de kerk van Renkum uit maart 1920, getekend door Joseph en Pierre Cuypers. Zichtbaar 

is de koorzijde m een rechte sluiting van koor en nevenruimten en wijkt veel af van het gerealiseerde gebouw. Herkomst HNI 

CUBA t554. 

Het ontwerp bestaat uit een breed middenschip, waardoor alle bezoekers vrij zicht hebben op het 

altaar, met zijbeuken als verkeersruimten. Bij de ingang bevindt zich links een driekwart ronde 

doopkapel en rechts een portaal voor een zij-ingang. Priesterkoor, sacristie en gerfkamer krijgen 

plaats in rechthoekige uitbouwen aan de koorzijde. De uitbreiding kan plaatsvinden door achter 

het bestaande priesterkoor een diep en breed transept over twee traveeën toe te voegen met een 

breder rechthoekig nieuw priesterkoor met aan weerzijden sacristie en gerfkamer. Snel na 

ontvangst bekeek het bestuur dit ontwerp en constateerde dat, gezien de hoge bouwkosten, geen 

nadere eisen mogelijk waren. Wel vroegen ze om een groter priesterkoor en sacristie en er moest 

een klok kunnen worden geluid. Ook vond men het nodig fundamenten aan te brengen voor één 

of twee torens. Tijdens een vergadering in mei constateerde het kerkbestuur dat de aartsbisschop 

toestemming had gegeven voor een lening van fl.70.000, waardoor men een budget beschikbaar 

had van fl. 90.000, en ging toch akkoord met de ongewijzigde afmetingen van koor en sacristie. 

Mogelijk heeft de architect hen overtuigd van de bruikbaarheid van zijn ontwerp in relatie tot de 

beschikbare middelen. Men stelde ook voor de toren midden in de voorgevel te plaatsen en de 
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kerk naast de op de locatie aanwezige Villa Lemgo te bouwen, zodat er ruimte aan de straatzijde 

overbleef voor een verenigingsgebouw. Men gaf opnieuw aan klokken te willen luiden.2  

 

Afbeelding R2. Plattegrond van het eerste ontwerp, gemaakt in april 1920. Aan de koorzijde is in rood een mogelijkheid voor 

uitbreiding getekend. Herkomst HNI CUBA  t554. 

Waarschijnlijk om die reden heeft de architect twee schetsen gemaakt met een toren op de plaats 

van het portaal (afbeelding R3). Deze schets in niet verder uitgewerkt. 

 

 
Afbeelding R3. Schets uit een serie van twee met een toren 
op de plaats van het portaal voor de zij-ingang. Herkomst 
HNI CUBA t554. 

 

Inmiddels was de bouwmeester ook begonnen met de indeling van het beschikbare terrein. Van juli 

1920 dateren twee terreindelingen met voor de kerk pastorie en patronaat en aan de achterzijde 

kerkhof en school met in de ene variant  twee woningen en in de andere gymnastieklokaal.3 

Van september dateert een tweede plattegrond van de te bouwen kerk, waarbij de aanbouwen aan 

de voorzijde omgewisseld zijn. De oorspronkelijke wensen voor een groter priesterkoor en een 

toren zijn daarin niet gehonoreerd.4 Daarnaast kwamen tekeningen beschikbaar van alle gevels en 

doorsneden.5 De naar links verplaatste doopkapel heeft een plat dak met kantelen gekregen, het 

portaal een zadeldak (afbeelding R4) en het priesterkoor een groot triplet boven het altaar. Achter 
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de gekoppelde vensters van de voorgevel is een zangerstribune gedacht en in de langsdoorsnede 

zijn zes rechthoeken aan iedere zijde opgenomen voor het plaatsen van de neogotische  

kruiswegstaties uit het atelier van Hendrik van der Geld, die uit de oude kerk zouden worden 

meegenomen.6 Het is niet duidelijk waar de overige twee staties zijn gedacht. De architect kwam in 

deze serie ontwerpen tegemoet aan de wens van het kerkbestuur om een mogelijkheid te hebben 

de klokken te kunnen luiden door het toevoegen van een tijdelijke houten klokkentoren.7 

 

 
Afbeelding R4. Voorgevel van het tweede 
ontwerp van  september 1920, getekend door 
Joseph en Pierre Cuypers. De bekroning van 
de doopkapel en de gevelindeling wijken af 
van latere tekeningen en zijmuren van de 
transeptarmen ontbreken. Herkomst HNI t554. 
 
 
 
 
. 

 

Later in 1920 dat jaar bleek dat er grote prijsdalingen konden worden verwacht bij de bouwkosten, 

zodat de architect en de bouwpastoor besloten het bouwproces uit te stellen: ‘Plotseling deed zich 

over de gehele wereld een enorme prijsdaling gelden, gepaard gaande met een groote 

werkloosheid, zoodat wij onmiddellijk besloten af te wachten wat dit alles zoude uitwerken’.8 Deze 

prijsverlagingen vielen samen met de daling van de huizenprijzen en de grondkosten.9 Dit leidde 

tot uitstel van meer dan een jaar, zodat men nog langer door moest tobben met de oude en veel te 

kleine kerk.  

In de eerste maanden van 1922 waren de bouwkosten blijkbaar zodanig zijn gedaald dat kon 

worden begonnen met een nieuw ontwerp voor dezelfde prijs, maar met een betere kwaliteit. 

Joseph maakte een ruwe schets met een geheel nieuwe plattegrond en een voorgevel met toren . 

Het verschil met die van 1920 is de toevoeging van een breed transept in de voorlopige kerk en 

een polygonaal priesterkoor in plaats van een rechte sluiting (afbeelding R5). Dit priesterkoor kreeg 

in mei een eerste uitwerking met vensters bekroond door een keperboog.10 Het aantal zitplaatsen 

kon hiermee worden verhoogd naar 600. Op de schets staat een aantal aantekeningen van zijn 

hand over zijn inspiratie voor het ontwerp en de bouwkosten. Interessant is zijn opmerking ‘Zie Sint 

Anthonius te Utrecht’. Deze kerk, die in 1903 werd gerealiseerd naar het ontwerp van Joseph 

Cuypers en zijn toenmalige vennoot Jan Stuyt, en vertoont voor wat betreft het bankenplan 

overeenkomsten. Ook die kerk bevat het schip en de transeptarmen langgerekte bankenblokken, 

met vrijwel vanaf vrijwel alle plaatsen volledig zicht op het altaar.  
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Afbeelding R5. Uitsnede van een 
ongedateerde schets van Joseph 
Cuypers met voorgevel en 
plattgerond uit de eerste maanden 
van 1922. Aantekeningen van 
Joseph dat hij fl. 1.400 vergoeding 
wilde hebben voor de eerder 
gemaakte tekeningen en dat twee 
katholiek steenbakkers de bakstenen 
moesten leveren, tenzij ze te duur 
waren. Herkomt HNI, t554. 

 

 

Vanaf september werden deze eerste schetsen verder uitgewerkt. Door de daling van de 

bouwkosten kon de kerk een complexere plategrond krijgen met transeptarmen die ruimte bieden 

aan meer zitplaatsen, stenen gewelven in plaats van een open houten dakstoel, een dieper en 

breder priesterkoor, meer ruimte voor de sacristie en de mogelijkheid voor een diepe Mariakapel 

naast de gerfkamer. De toren uit de ruwe schets van maart is vervallen. Deze wijzigingen ten 

opzichte van 1920 zijnverwerkt op een plattegrond van juni 1922 (afbeelding R6).  

 

 
Afbeelding R6. In dit nieuwe 
ontwerp uit 1922 is sprake van 
een basilicale aanleg met een 
schip en een transept van elk 
twee traveeën. Getekend 
Joseph en Pierre Cuypers. 
Herkomst HNI, t554.2.  

 

 

Het kerkbestuur had er goed aan gedaan meer dan een jaar te wachten met het bouwproces, zodat 

de architect gebruik kon maken van de nieuwe ratio voor bouwkosten. Nu kreeg de opdrachtgever 

alsnog zijn zin met meer ruimte voor het priesterkoor en nevenruimten, op het dak kwam een 

vieringtoren om de klokken te luiden, stenen gewelven gaven de kerk een heel ander aanzien en er 

waren meer zitplaatsen mogelijk. De raming bleef desondanks € 90.000. 
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Wie goed kijkt naar deze plattegrond ziet echter nog een groot verschil. De mogelijkheid voor 

uitbreiding aan de koorzijde, die in 1920 en in  maart 1992 werd gehanteerd, heeft plaats gemaakt 

voor een verlenging van het schip aan de voorzijde. Dus geen breed transept, maar een verlenging 

van het schip van twee naar vrier traveeën. Hoewel dat nog niet heel lang is, lijkt deze uitbreiding 

niet goed te passen in de gedachte van de Liturgische Beweging, die juist de gelovige meer wil 

betrekken bij de eucharistische viering. Uit de notulen of het Memoriale wordt niet duidelijk 

waarom Joseph Cuypers voor deze oplossing kiest. Gezien de grootte van de bouwkavel kan de 

tereinindeling niet de aanleiding zijn geweest. Mogelijk hebben de toekomstige bouwkosten een 

rol gespeeld. 

De ramen in de zijbeuken zijn zeshoekig geworden, zodat het mogelijk werd ze te combineren met 

de kruiswegstaties in een gezamelijke omlijsting, zodat ze de toch wat gedateerde voorstellingen 

bijna een vanzelfsprekend onderdeel van de architectuur werden. Door in transeptarmen de 

zeshoeksvorm terug te laten als blindnissen zijn nu wel zeven posities per zijde beschikbaar voor 

staties en één voor een biechtstoel (afbeelding R7). De vorm van het zeshoekige raam keert ook 

terug in de in de zijwanden van de transeptarmen. 

 

 
Afbeelding R7. 
Langsdoorsnede met 
zicht op een biechtstoel 
en kruiswegstaties in 
nissen met zeshoekige 
ramen onder drielichten. 
uit juni 1922. Herkomst 
HNI, t554.2 

 

Naar deze serie tekeningen werd het gebouw ook gerealiseerd, uitgezonderd enkele details. De 

enkelvoudige keperboogramen werden vervangen door twee gekoppelde en er kwam aandacht 

voor Maria in de voorgevel. In eerste instantie met een console met beeld in de sluitsteen van de 

toegangsboog (afbeelding R8) en daarna met een reliëf in de topgevel (afbeelding R9). Deze 

laatste is ook uitgevoerd, maar na ernstige oorlogsschade gewijzigd hersteld.  

Nog hetzelfde jaar werd met de bouw begonnen, zodat al op 2 mei 1923 de kerk in gebruik werd 

genomen. Tussendoor kreeg de architect de opdracht om ook het ontwerp voor een lijkenhuisje 

op de nieuwe begraafplaats op loopafstand van de bouwkavel te leveren. De calque, ondertekend 

door Pierre, is bewaard gebleven en het huisje is grotendeels overeenkomstig het ontwerp 

uitgevoerd. Hij was ook degene die de opdracht kreeg voor het ontwerp van een school. Na de 

voltooiing van de kerk werd de inrichting uitgevoerd door het Atelier Cuypers & Co, tot de laatste 

levering van een beeld in 1954, vijf jaar na de dood van Joseph. De firma Cuypers bleef meer dan 

dertig jaar de architect en de leverancier van de parochie.  
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Afbeelding R8. Uitsnede van een 
wijzigingstekening uit augustus 1922. 
Herkomst HNI CUBA t554 

 
Afbeelding R9. Uitsnede van een potloodtekening uit oktober 1922. 
Herkomst HNI CUBA t554 

 

Een laatste architectuuropdracht was een ontwerp voor uitbreiding uit 1931. Hoewel daarover in 

het vrij incomplete parochiearchief niets te vinden is, blijkt het ontwerp wel bewaard. Het is 

verrassend te zien dat de uitbreidingsmogelijkheid uit 1922, aan de voorzijde, plaats heeft gemaakt 

voor een aan de koorzijde. Niet het schip wordt verlengd, maar het transept. Door de korte afstand 

voor veel van de gelovigen tot het altaar voldoet de oplossing beter aan de eisen van de 

Liturgische Beweging, maar is wel duurder. Het is niet duidelijk waarom deze uitbreiding niet werd 

uitgevoerd (afbeelding R10). 

 

 
 
 
Afbeelding R10. Ontwerp voor 
een uitbreiding uit juli 1931, 
vervaardigd te Roermond en 
getekend door Joseph. 
Herkomst HNI t554.2 
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Eerste conclusie 

Ondanks het ontbreken van het bouwdossier en de correspondentie uit de periode van onderzoek 

is de bouwgeschiedenis van de kerk voldoende te reconstrueren met het behulp van de 

tekeningen in Cuypersarchief, het notulenboek van het kerkbestuur en het Memoriale.  

In het ontwerpproces zijn zes afzonderlijke fasen aan te wijzen tot het definitief ontwerp kon 

worden gerealiseerd. Die fasen zijn deels te verklaren door de in 1920-1922 optredende daling van 

de bouwkosten, maar voor het andere deel werden ze veroorzaakt door de wijzigingen die de 

architect aanbracht in de hoofdopzet voor de uitbreiding van de kerk en het tegemoet komen aan 

de financieel onhaalbare wensen van het kerkbestuur voor een toren. 

Nr. Periode Hoofdvorm 

1 maart-juli 1920 Voor de voorlopige kerk een rechthoekig schip zonder transeptarmen en twee zijbeuken voor 
verkeersruimte. Aan de voorzijde driekwart veelhoekige doopkapel en een groot portiek voor 
de zijingang en aan de koorzijde een rechthoekige koorsluiting met aan weerzijden 
rechthoekige sacristieën. Bij uitbreiding uitbouwen aan de koorzijde afbreken en vervangen 
door een brede transeptarm met brede rechthoekige aanbouwen aan de nieuwe koorzijde. 
In juli twee schetsen voor een toren aan de voorzijde op de plaats van het portiek en twee 
terreindelingen met de uitbreiding van de kerk aan de koorzijde. 

2 september-
oktober 1920 

Uitwerking van de tekeningen voor de voorlopige kerk van fase 1 met als belangrijkste 
wijziging dat de veelhoekige doopkapel en het portiek van plaats wisselen. In de 
langsdoorsnede zijn naast de vensters in de zijbeuken zes rechthoeken zichtbaar, 
waarschijnlijk de posities van zes kruiswegstaties per zijde in drie traveeën en een biechtstoel 
in de vierde. De kerk heeft geen stenen gewelven, maar een open dakstoel. 
Uit oktober dateert een ontwerp voor een houten klokkenstoel naast de kerk. 

3 maart-mei 1922 Eerste schets van een grotere voorlopige kerk met transeptarmen, een uitbreiding met een 
breder transept, ronde sluitingen aan de definitieve koorzijde, maar bij de voorlopige 
koorzijde blijven beide sacristieën rechthoekige en het priesterkoor afgeschuind rechthoekig. 
Een toren rechts van de ingang en een dakruiter. Eind maart hiervan een uitwerking waarbij 
het ontwerpen op systeem zichtbaar is en een koor met lancetvensters. Van mei een tekening 
van een veelhoekige koorsluiting met stenen gewelf en keperbogen in de vensters. 

4 juni-augustus 
1922 

Grootste verandering is dat de uitbreidingsmogelijkheid aan de koorzijde wordt vervangen 
door de optie van verlenging van het schip aan de voorzijde. In de vier traveeën is plaats voor 
zeven kruiswegstaties per zijde, die zijn geïntegreerd en de omlijstingen van de zeshoekige 
zijbeukramen, en een biechtstoel. In de transeptarmen krijgen de middenramen van de 
tripletten een gedrukte kepervorm. In alle delen van de kerk zijn stenen gewelven zichtbaar. 
De platte daken van de doopkapel en de sacristieën zijn vervangen door (meerzijdige) 
zadeldaken. De Mariakapel is ten koste van de gerfkamer aanzienlijk dieper geworden dan de 
Jozefkapel. 
Twee terreinindelingen van juli bevestigen dat de uitbreiding van de kerk aan de voorzijde 
wordt gedacht. Uit augustus een wijzigingstekening voor de ramen van het priesterkoor. De 
enkele ramen met keperboog zijn vervangen door twee met een zuiltje gekoppelde. Boven 
de voordeur is aan console voor beeld toegevoegd. 

5 oktober-
december 1922 

In een potloodtekening van oktober 1922 is de console midden boven de voordeur 
vervangen door een sluitsteen (niet uitgevoerd) en is in de top een reliëf van Maria onder een 
afdakje toegevoegd.  

6 juli 1931 Van deze datum is een nieuwe tekening voor een niet-uitgevoerde uitbreiding. Deze keer 
bevindt die zich aan de koorzijde met het verlengen van het transept in plaats van het schip en 
ook nu met twee traveeën. Daarmee is die weer terug op zijn oude positie van 1920, alleen 
wordt nu het bestaande transept verlengd en geen nieuwe nog bredere dwarsbeuk 
toegevoegd.  

 

Het eerste wat bij dit proces opvalt is de keuze voor Joseph Cuypers. De pastoor had aan zes 

architecten een prijsopgave gevraagd voor een eenvoudige maar solide kerk. Toen die deze vraag 

beantwoorden met bedragen die uitgingen boven het beschikbare budget, wendde hij zich tot 

Cuypers, die niet bepaald als goedkoop bekend stond. Sible de Blaauw omschrijft hem als een  

‘eerste klas kerkarchitecten’ een begrip hij introduceerde in zijn artikel Kerkenbouwers als professie 

uit 2011.11 Deze groep landelijk werkende ontwerpers stonden bekend om hun kwaliteit, meer dan 

de regionaal werkende architecten, die veelal goedkoper waren. Hij moet de bouwmeester dus in 

staat hebben geacht met dit beperkte budget toch een goede kerk te kunnen bouwen. Zowel voor 

de prijsdaling in de begroting als erna met een kwalitatief betere kerk in de uitvoering lukte het om 

binnen het budget te blijven, al was de architect wel zo zakelijk om bij aanvang van het werk in 

1922 een bedrag van fl.1.400 te vragen voor zijn werk in 1920. Dat is een stevig bedrag voor een 
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kleine kerk, als het wordt vergeleken met een offerte voor het volledig herzien van een 

uitbreidingsplan voor de gemeente Geleen in 192512.  

De pastoor moet ook vertrouwen in zijn architect hebben gehad om de bouw van de kerk meer 

dan een jaar uit te stellen om te wachten op de voorspelde prijsdaling. Daar moet Cuypers een 

grote invoed hebben op hebben gehad vanwege zijn ervaring met kostenramingen. Het 

kerkbestuur zal zeer tevreden zijn geweest met dat besluit, zodat de overal aanwezige gewelven, 

het diepe en brede priesterkoor en de ruime Mariakapel mogelijk werden. Dat vertrouwen was 

minder groot toen hij in het Memoriale de eerste fase van het proces afsloot met  ‘Ten slotte kwam 

na veel overleg een bouwplan tot stand voor een kerk...’. Hij vond blijkbaar dat er veel overleg 

nodig was om tot een voor beiden bruikbaar ontwerp te komen. De stevige houding die de 

bouwmeester innam ten opzichte van de wensen van het kerbestuur zal daaraan hebben 

bijgedragen. Hij ging in eerste instantie niet in op verzoeken alvast de fundamenten van een toren 

te leggen, meer ruimte aan de koorzijde te ontwerpen en een mogelijkheid om klokken te luiden. 

Later voegde hij een tekening voor een tijdelijke houten klokkentoren toe. Maar zelf moet hij ook 

getwijfeld hebben toen hij in juli 1920 toch een toren toevoegde op de plaats van het portiek, 

terwijl daar toen ook geen budget voor was. Maar die twijfel is niet in bestekstekeningen terecht 

gekomen, daarin ontbreekt zelfs een aanzet voor een toren. Zijn standvastige houding in die 

periode resulteerde in een uitwerking in september, die vrijwel niet afweek van zijn eeste ideeën in 

maart 1920, waarmee het kerkbestuur alsnog akkoord ging. 

Er is geen reactie van het kerkbestuur te vinden op het tot twee keer toe wisselen van de zijde waar 

de kerk kon worden uitgebreid. Het jaar 1920 eindigt met een tekening waarop die uitbreiding bij 

de koorzijde wordt gedacht. Een relatief dure oplossing omdat dan niet alleen de koorwand, maar 

ook priesterkoor, sacristie en gerfkamer moeten worden gesloopt en herbouwd en de breedte van 

deze wand groter is dan de voorgevel, die ook wat eenvoudiger aanbouwen heeft.  In de eerste 

schetsen van 1922 wordt ook nog uitgegaan van deze oplossing, maar vanaf juni kan volgens de 

tekeningen de kerk worden uitgebreid door verlenging van het schip. Het is daarom verrassend 

dat het ontwerp van 1931 toch weer een aanbouw aan de koorzijde laat zien. Dat is in dezelfde tijd 

dat de bouwmeester in Geleen kiest voor een lang schip en als compensatie voor het zicht van de 

gelovigen op de liturgsche handelingen het altaar op een crypte plaatst. Die oplossing was in 

Renkum met een eenvoudige ingreep ook mogelijk13. Was deze duurdere oplossing de oorzaak 

van het vervallen van de uitbreiding?  

De architectonische inpassing van de neogotische kuriswegstaties van Hendrik van der Geld 

getuigt van tegemoet komen aan de wensen van de opdrachtgever gepaard gaand aan het 

maskeren van de viertien stijlvreemde afbeeldingen. Het blijven bestellen van aanvullingen van het 

complete door Cuypers geleverde interieur, tot in 1954, tekent de positieve waardering voor het 

adequaat omgaan met deze wensen.  

Een heel andere vorm van waardering blijkt uit de omgang met het bouwwerk na de tweede 

wereldoorlog. Zoals blijkt uit de foto’s in afbeeldingen R11 en R12 heeft de periode rond de slag 

om het nabijgelegen Arnhem ook veel schade opgeleverd in Renkum. Veel gaten in muren en 

daken, flinke delen van de gewelven zijn verdwenen en het portaal aan de voorzijde is grotendeels 

verwoest. Op plaquette is de engel aan de linkerzijde van Maria onthoofd en mist een vleugel. Niet 

zichtbaar is het verloren aan van alle ramen in het priesterkoor van het atelier Nicolas in Roermond 

en het verbranden van het hoofdorgel boven de ingang. Men heeft ervoor gekozen het ontwerp uit 

1922 te respecteren en te herbouwen of herstellen.  Alleen de plaquette van Maria ondergaat bij 

het vervangen een wijziging. De engelen keren niet meer terug en bij de voeten van Maria 

accentueert een wolk de patroon van de kerk: Onze Liever Vrouw Ter Hemelopneming. 

Na publicatie van de plannen om de kerk te sluiten ontstonden veel en succesvolle activiteiten om 

het gebouw te blijven gebruiken. Het Cuypersgenootschap werd verzocht om een aanvraag voor 

plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst op te stellen en de Stichting Maria van Renkum 

kreeg binnen een jaar meer dan € 300.000 bij elkaar voor herstel van achterstallig onderhoud.  
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Afbeelding R11. Aanzienlijke schade aan voorgevel, daken en 
portaal. Herkomst onbekend. 

Schade aan gewelven en inmiddels hersteld dak. 
Herkomst onbekend. 

 

De inzet van het dorp heeft ertoe geleid dat de kerk niet alleen bewaard blijft, maar ook nog als 

gebedshuis en pelgrimsoord kan functioneren. Herbestemming is voorlopig niet nodig. 

 

 
 
 
 
 
Afbeelding R13. 
Gerealiseerde façade 
met sporen van 
herstelde 
oorlogsschade. Foto 

auteur. 
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5.4.* Kerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart in Heemstede 

Beschrijving van het ontwerpproces 

De locatie voor de nieuwe kerk, het Valkenburgerplein, was voor Joseph Cuypers zeer bekend, 

omdat hij het uitbreidingsplan zelf had ontworpen en dat ter plekke zodanig aangepast dat een 

belangrijk plein met verkeer van de drukke Valkenburgerlaan en de Heemsteedse Dreef was 

ontstaan. Het was dus een zichtlocatie die de mogelijkheid bood om met een hoog ontwerp een 

markant gebouw neer te zetten.14   

In een brief, gedateerd met Mariaverschijning [waarschijnlijk 2 februari] 1925, schreef kapelaan 

H.J.M. Nieuwenhuis, die aangewezen was als bouwpastoor in Heemstede, aan Joseph Cuypers dat 

het nieuw benoemde kerkbestuur en de vicaris-generaal mgr. M.P.J. Möllman van het bisdom 

Haarlem akkoord gingen met de globale plannen voor een nieuwe kerk. Hij gaf ook aan dat ze 

verlangend uitzien naar nadere ontwerpen.15 De pastoor woonde in die tijd in de plebanie van de 

Nieuwe Bavo in Haarlem en moet dus goed bekend zijn geweest met de architect. Daarnaast was 

Joseph in die tijd al een bekende figuur in Heemstede vanwege onder meer het door hem 

ontworpen raadhuis, grote projecten voor sociale woningbouw en de uitvoering van zijn 

uitbreidingsplan. In maart van dat jaar verzocht zijn opzichter Bottelier hem namens de pastoor snel 

(perspectief)tekeningen te zenden vanwege een te plaatsen geldlening, zodat de parochie ‘warm 

kan worden gemaakt’.16 Bottelier werkte namens het architectenbeau Cuypers in Heemstede, 

Bloemendaal en Haarlem werkte en stond in direct contact met Pierre in de Amsterdamse 

vestiging. Dat betekent dat het initiatief voor de eerste ontwerpen bij Joseph lag.  Dat is het begin 

van een ontwerpproces dat de rest van 1925 in beslag en negen uiteenlopende ontwerpen 

opleverde, waarvan alleen de laatste is uitgevoerd. Ze werden zowel in Roermond als Amsterdam 

vervaardigd en de meeste bevatten aantekeningen in het handschrift van Joseph.  

Het eerste ontwerp (afbeelding H1) dateert van maart en van de hand van de bouwmeester. Het 

gaat om twee tekeningen met een dwarsdoorsnede en een langsdoorsnede. De opzet van de kerk 

kent drie traveeën aan de zijde van de ingang met basilicale opzet, een vieringpartij onder de 

koepel en twee traveeën met absis aan de koorzijde. De toren, die in beide doorsneden verschilt, 

krijgt een positie aan de voorzijde op de scheiding tussen traveeën en viering.  In de 

dwarsdoorsnede zijn in de toren twee lancetvormig galmgaten per zijde aangebracht en is de spits 

vierzijdig geknikt en in de langsdoorsnede is sprake van één lancetvormig galmgat per zijde en is 

bekroning een zadeldak. In het interieur zijn de paraboolvormige bogen te zien, die ook 

terechtkomen in het definitieve ontwerp. In de tamboer onder de twaalfzijdige koepel zijn vier 

smalle ramen per zijde aangebracht, gedeeld in vier vlakken, waarvan de bovenste taps toeloopt.  

De binnenkoepel volgt de zijden van de buitenkoepel en versmalt naar boven in vijf stappen. 

Tegen de viering zijn kapellen geplaats die zich naar de binnenruimte paraboolvormig openen. Het 

zou bij realisatie de eerste twaalfzijdige koepel in het oeuvre van de bouwmeester worden, maar hij 

zette op de plattegrond niet voor niets ‘Bewaren’. Enkele jaren later realiseerde hij alsnog een 

dergelijke koepel in Bergen op Zoom, voor de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dat was 

tevens zijn laatste koepelkerk. Uit de correspondentie blijkt niet waarom hij dit en de andere van 

voor juni 1925 vervaardigde ontwerpen niet toepaste. Mogelijk waren ze te duur. 
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Afbeelding H1. Eerste ontwerp, maart 1925. Herkomst HNI CUBA 
t754. 

 
Afbeelding H2. Tweede ontwerp, maart 1925. 
Herkomst HNI CUBA t754. 

 

Het tweede ontwerp (afbeelding H2) uit maart heeft het zelfde onderschrift en is dus van de hand 

van Joseph. De torenspits is hier niet geknikt en de galmgaten bestaan uit gekoppelde openingen 

met daaronder een uurwerk. Het belangrijkste verschil is boven de viering te zien, waar een 

twaalfhoekige spits te zien is in plaats van een koepel. 

De volgende twee ontwerpen (afbeelding H3 en H4) zijn niet zijn gedateerd en gesigneerd, maar 

hebben voldoende raakvlakken met de eerdere ontwerpen om te concluderen dat ze horen bij de 

serie die gemaakt is in Roermond in de maanden maart tot mei. Het gaat in het ene geval weer om 

een kerk met een hoofdopzet die overeenkomst met het eerste ontwerp, maar de toren heeft een 

vierkant spits zonder knik. Ook de vensters van schip, viering en koor hebben een andere vorm, 

met grote paraboolvormige openingen in de korte transeptkapellen. Het gaat om een pentekening 

die een zijaanzicht van de kerk toont. De overgang van de achthoek van de viering naar de 

twaalfhoek van de tamboer verloopt door afschuiningen. De andere tekening is een vooraanzicht 

met een toren in het midden, en zeer bijzonder voor het oeuvre van Cuypers. De toren met 

waarschijnlijk een ronde uitbouw bij de ingang en een verticale decoratie over groot deel van de 

hoogte, eindigend in brede horizontale vensters onder de spits en de smalle en lage vensters in de 

kapellen geven het ontwerp het karakter van de Art Deco. De torenhelm draagt daaraan bij.  
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Afbeelding H3. Ontwerp maart-april. Herkomst HNI CUBA 
t754 

 
Afbeelding H4. Uitsnede uit ontwerp maart-april. 
Herkomst HNI CUBA t754 

 

Van het volgende ontwerp (afbeelding H5), gemaakt in april in Amsterdam en gesigneerd door de 

bouwmeester en voorzien van zijn aantekeningen,  is een vooraanzicht bewaard gebleven. De 

viering wordt, net als in tekening H2,  niet door een koepel gedekt, maar door een twaalfhoekige 

spits. De hoge toren is vervangen door twee lage, links voorzien van galmgaten en een uurwerk en 

rechts alleen een uurwerk. Het vrij spitse paraboolvenster boven de ingang van het tweede 

ontwerp heeft plaats gemaakt voor een vorm met aan de bovenzijde een brede parabool en rechte 

zijden.  

 

Afbeelding H5. Ontwerp 
met lage torens, april. 
Herkomst HNI CUBA t754. 
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Het gebruik van torens die niet uitsteken boven de goothoogte van de vieringspits doet denken 

aan de Laurentiuskerk in Dongen, maar lijkt niet op zijn plaats in Heemstede. In een bij een 

tekening behorende brief van 28 mei van Joseph aan de pastoor, gaf hij juist aan dat een hoge 

toren gewenst is: ‘De toren aldus opgevat, die op een zeer in het zeer in het oog vallend punt komt 

te staan, mag toch zeker niet verwaarloosd worden als een deel van het geheel. Daardoor zoude 

voor de toekomst met een zwakke oplossing veel bedorven worden’. Hij suggereerde ook dat de 

toren later verder opgemetseld kon worden met als reden: ‘Keulen en Aken zijn niet in een dag 

gebouwd’.17 Mogelijk zijn deze twee lage torens weergegeven als voorbeeld voor het overleg met 

de pastoor. 

Van mei dateren twee niet ondertekende twee ontwerpen  met als onderschrift ‘Roermond 

Amsterdam, mei 1925, de architecten BNA’ die alleen voor wat betreft de aanwezigheid van een 

toren van elkaar verschillen (afbeeldingen H6 en H7). Mogelijk zijn dit de tekeningen die de 

pastoor bij brief van 28 mei kreeg toegezonden, waarin juist de kwestie van al dan niet het 

toevoegen van een toren wordt besproken. De torenloze tekeningen zijn geparafeerd door de 

bouwmeester en die met toren hebben geen ondertekening. Ze lijken veel op het ontwerp met de 

lage torens en zijn, gezien het handschrift, van dezelfde tekenaar. Het is duidelijk dat het 

ontwerpproces was gekomen tot een centrale twaalfzijdige spits met parabolen in de vensters en 

de bogen van het interieur.  

  
 
Afbeelding H6. Ontwerp mei zonder toren. Herkomst HNI CUBA t754 

 
Afbeelding H7. Ontwerp mei met toren. 
Herkomst HNI CUBA t754 

 

Waarschijnlijk zijn deze tekeningen voorgelegd aan de Liturgische Commissie van het bisdom 

Haarlem, die de vicaris-generaal over kerkontwerpen moest adviseren. Deze commissie was in een 

korte brief van mei aan pastoor Nieuwenhuis negatief over vrijwel alle facetten van het ontwerp, 

wat tot grote ergernis bij Joseph Cuypers leidde. 18 Hij stelde meer brieven op, waarin niet alleen 

het ontwerp werd verdedigd, maar ook de positie van de commissie werd aangevallen. Deze 

briefwisseling wordt beschreven in de paragraaf Heemstede van hoofdstuk 3. Tekenend is dat hij 

de correspondentie bundelde in een dossier dat hij de naam ‘Strijd met de Liturgische Commissie’ 

gaf. De brieven van Joseph overtuigde de Liturgische Commissie niet blijkens een brief van 8 juli, 

waarin werd bericht dat een aantal bezwaren was ingetrokken, maar andere stand hielden.19 De 

architect leek niets opgeschoten. Maar dat duurde niet lang, want al in de begeleidende brief van 

10 juli kwam de vicaris met het verlossende antwoord: ‘Indien de Architecten mogelijkheid zien om 

het Altaar een betere plaats te geven, des te beter. Toch vind ik dit bezwaar ook niet overwegend 

en meen ik, omnibus bene perpensis, mijn Nihil Obstat bij dezen te moeten verleenen’.20 Wat er 
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achter de schermen in die tussentijd was gebeurd, is niet in de onderzochte dossiers terug te 

vinden. Het ontwerpproces kon dus met een vertraging van twee maanden worden voortgezet. 

Het programma van eisen, dat  de bouwmeester waarschijnlijk toen pas opstelde om de Liturgische 

Commissie van zijn gelijk te overtuigen, geeft weer wat voor uitgagspunten hij hanteerde bij het 

ontwerpen van de kerk. Veel daarvan zijn specifiek voor de Heemsteedse situatie, maar een aantal 

daarvan zijn meer algemeen van aard:  

• Groote eenvoud van opzet en behandeling; vermijden van kostbare versieringen; 

eenvoudig weinig-kostbaar materiaal; 

• De omgeving van villa-park-aanleg vraagt niettegenstaande dezen eenvoud een sierlijk en 

sprekend middenpunt der bebouwing. Deze sierlijkheid zal dus moeten worden gezocht in 

lijnenspel der architectuur. 

• De moderne liturgische begrippen vragen, dat – zoo niet allen – dat toch het overgroote 

meerendeel der bezoekers het hoogaltaar en zooveel mogelijk ook de beide zijaltaren 

kunnen zien. 

• De eeuwenlang gevolgde traditie verlangt zoo mogelijk den kruisvorm in het grondplan 

vast te leggen. 

• De goede smaak vereischt de gelijkenis met schouwburg (circus) of concertzaal, zooveel 

mogelijk te vermijden, zoodat het naar de meening van den opdrachtgever, geen 

aanbeveling verdient alle pilaren of steunpunten weg te werken. 

• Om deze verschillende doelpunten zoo goed mogelijk tegelijkertijd te kunnen bereiken 

schijnt een wijde centraalbouw met in den lijn O-W een langere en in den lijn N-Z een 

kortere verlenging of aanbouw de oplossing te kunnen brengen. 

• Het altaar worde dan geplaatst in een Concha of Absis die deze hoofdas ten O. afsluit. 

• Opdat de geloovigen deze plechtigheden goed kunnen volgen zal het priesterkoor hoog 

(2-5 treden) boven het peil der kerk komen te liggen. 

• Om dezelfde reden zullen ook de kleine altaren op een verhoging moeten komen. 

Direct na het besluit van de vicaris-generaal nam het proces een onverwachte wending. Op 15 juli 

ontving Joseph Cuypers twee plattegronden van de kerk, waarvan een in inkt en de ander in 

potlood, waarop veel technische aantekeningen van de architect tekeningen (afbeelding H8) . Op 

de laatste schreef hij ’Afdruk v.d. Z.E. hr. Pastoor ontvangen 15 juli (Door hem vervaardigd en aldus 

aan te houden)’ en op die in potlood ‘Schets pastoor, waarop verder te werken 1e week 

september’. Linksonder heeft de pastoor inderdaad een kleine schets gemaakt van een kerk met 

een vergelijkbare opzet als die van mei met een toren, maar de hoge twaalfzijdige spits is 

vervangen door een lage vierzijdige spits.  

 
 
Afbeelding H8. Uitsnede uit plattegrond waarop de pastoor zijn ontwerp weergaf, juli. Herkomst HNI CUBA t754 

 

Het is niet duidelijk hoe de opdrachtgever tot deze grote verandering en vooral vereenvoudiging is 

gekomen. Was de hoofdreden het goedkoper maken van het ontwerp of het meer aanpassen aan 

de beoogde landelijke omgeving van het Valkenburgerplein? Het antwoord kan deels gevonden 

worden in het programma van eisen, dat de bouwmeester achteraf opstelde om de Liturgische 

Commissie te overtuigen van de juistheid van zijn ontwerp. Daarin staat dat het ontwerp moet 
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passen in een wijk met villabouw en dat er een beperkt budget beschikbaar is. Het groene karakter 

van een villawijk vraagt om een kerk met een landelijk aanzien, feitelijk een basilica met toren, een 

dorpskerk. Een kerk met een lange lengteas en drie beuken vergroot echter de afstand tot het 

altaar en voldeed daarmee aan de eisen van de Liturgische Beweging. Extra banken in twee korte 

maar brede transeptarmen lossen dat probleem op en dat is mogelijk met de oplossing van de 

pastoor. Zijn schets bleef de basis van alle verdere ontwerpen. 

Het eerste daarop gebaseerde ontwerp dateert van september (afbeelding 9) en is, gezien het 

handschrift, van Joseph. Vergeleken met de laatste ontwerpen van mei heeft de toren een helm in 

plaats van een spits gekregen en de hoge twaalfzijdige centrale spits is vervangen door een lage 

vierkante. Van het plan werd een kleimodel gemaakt, waarvan nog een tweetal foto’s resteren in 

het Cuypershuis in Roermond (afbeelding H10) Het daarop volgende ontwerp (afbeelding 11) is 

van november en draagt de opschriften ‘Amsterdam’ en ‘vervallen’ en bevat aantekeningen van 

Joseph.  

  
 
Afbeelding H9. Uitsnede uit ontwerp op basis van 
schets pastoor, september. Herkomst HNI CUBA t 754. 

 
Afbeelding H10. Kleimodel van het ontwerp met een ingang 
aan de pleinzijde. Herkomst foto Cuypershuis Roermond. 

 

Ten opzichte van die van september is aan pleinzijde een extra toegang aangebracht. Op de 

dwarsdoornede is een koepelgewelf boven een groot deel van de kerk te zien. Die koepel was 

nodig om een centraliserend effect te krijgen, nu er feitelijk een kruiskerk was ontstaan. Vanwege 

de beperkte hoogte was een gemetseld gewelf niet mogelijk, zodat de architect koos voor een 

ribloos netgewelf van stuc, dat met allerlei stangen aan de stalen spantconstructie van de kap 

erboven hangt.21 Dit is een weinig voorkomende toepassing voor vader en zoon Cuypers, maar 

heeft het voordeel dat het dak vrij laag kan blijven en de realisatie goedkoper is. Het gaat feitelijk 

om een eigentijdse variant in ijzer van de stucgewelven op riet, bevestigd op een houtconstructie 

die veel voorkwamen in kerken van vroeg-negentiende architecten als Th. Asseler, Th. Molkenboer 

en H.J. van den Brink. Een dergelijke constructie komt verder alleen voor bij de door Cuypers 

ontworpen kerk H. Antonius Abt in Scheveningen van 1926, maar dan over de hele lengte van de 

driebeukige kerk, ook zonder zitplaatsen in de zijbeuken. 

Waarom de tekeningen ‘vervallen’ zijn verklaard is niet duidelijk. Er zijn geen verschillen zichtbaar 

met de tekeningen van december, die door zoon Pierre zijn gesigneerd, en blijkens de huidige 

situatie zijn uitgevoerd (afbeelding 12). 
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Afbeelding H11. Vervallen ontwerp dat 
overeenkomt met de bestekstekeningen, 
november. Herkomst HNI CUBA t754 

 

Gedurende het hele proces gaven financiële problemen aanleiding tot bezuinigingen. De wensen 

van de opdrachtgever vroegen meer middelen dan hij beschikbaar had. Het vervangen van de 

hoge twaalfzijdige vieringspits door een lage vierkante met een gewelf op een stalen net is daar 

het belangrijkste voorbeeld van. Maar bij de uitvoering waren verdere bezuinigingen nodig. Op 5 

maart 1926 werd het werk aanbesteed en werd gegund aan de firma Thunissen & Van Sambeek uit 

Haarlem voor 192.950 gulden. 11 De totale bouwkosten voor de parochie waren echter veel hoger, 

omdat veel hierin niet was meegenomen, zoals grondprijs, honoraria, meubilair en installaties, bij 

elkaar circa € 50.000. Er werd dus opnieuw een bezuinigingsronde ingelast.22 Deze had betrekking 

op het gebruik van goedkopere bouwmaterialen, een wijziging van de fundering, eenvoudiger 

ramen en het laten vervallen van interieurstukken, maar voegen niet om een grote wijziging van het 

ontwerp. 

Eerste conclusie 

Gezien de brief van Bottelier, waarin al in maart werd aangedrongen op de eerste tekeningen, de 

schets die de pastoor zelf maakt op een plattegrond van Joseph Cuypers en de betrokkenheid van 

Nieuwenhuis in de ‘strijd met de Liturgische Commissie’, is aan te nemen dat de bouwpastoor 

kennis had van de vele uiteenlopende ontwerpen. Er is helaas geen correspondentie bekend die 

antwoord geeft op de vraag hoe op daarop werd geregeerd, dus de waardering voor het 

ontwerpproces kan alleen uit de gereconstrueerd door analyse van het proces, vergelijk met het 

door de architect opgestelde programma van eisen en de reacties na de bouw.  

Er waren elf goed te onderscheiden fasen nodig om tot een hoofdvorm van de uitgevoerde kerk te 

komen. In al die fasen veranderde het ontwerp niet door financiële overwegingen of wijzigingen in 

het programma van eisen, uitgezonderd de stap die Nieuwenhuis zelf zette door te kiezen voor een 

lagere vierkante spits die duidelijk goedkoper was dan alle voorgaande ontwerpen. In de 

onderstaande tabel worden die fasen weergegeven.   

Nr. 1925 Hoofdvorm 

1 maart Twaalfzijdige koepel met toren en twee extra traveeën aan de zijde van de ingang en een smalle 
travee met absis voor het koor 

2 maart Wijzigen in twaalfzijdige centrale spits 

3 maart-mei Twaalfzijdige koepel, toren met helm en elementen die de indruk geven van een ontwerp in art-
deco 

4 maart-mei Twaalfzijdige koepel, toren met vierkante spits, geen art-deco elementen. 

5 april Twaalfzijdige centrale spits met twee lage twee torens (tot goothoogte van de koepel) ter 
weerszijden van de ingang toegevoegd 

6 mei Twaalfzijdige centrale spits zonder toren 

7 mei Twaalfzijdige centrale spits met hoge toren 



20 
 

8 juli Lage vierkante spits naar geschetste aanwijzing van de pastoor 

9 september  Eerste uitwerking van de schets van de pastoor 

10 november Verdere uitwerking met toegevoegd extra toegang aan de pleinzijde 

11 december Bestekstekeningen 

 

Van dit overzicht zijn de fasen 5, 6 en 7 goed te verklaren door de discussie tussen architect en 

pastoor over een toren. Mogelijk dacht de pastoor aan twee lage torens, zoals in 1920 waren 

gebouwd bij de Laurentiuskerk van Dongen en weergegeven op een schets van H.P. Berlage in het 

veelgelezen Opgang uit 1921.23 Om besparingen te bereiken kan ook een versie zonder toren 

nodig geweest zijn en uit de brief van 28 mei over de vorm van de toren blijkt dat Joseph de 

voorkeur gaf aan een hoge toren aan het Valkenburgerplein. Zo zijn ook de fasen 9-11 te 

kenmerken als normale fasen in een ontwerpproces met uitwerking van een schetsontwerp. 

Niet te verklaren zijn de overige fasen. Het is te zien dat de architect bij de fasen 1-5 steeds uitgaat 

van een centrale ruimte met twee toegevoegde traveeën aan de ingangszijde en een travee met 

absis aan de koorzijde, maar blijft variëren met vormen. Met name het vier keer wisselen van koepel 

naar spits komt niet over als een duidelijke visie op het beste ontwerp voor deze plek. Mogelijk 

heeft dat geleid tot de ingreep van de pastoor die met zijn ontwerp duidelijke maakte dat hij een 

goedkopere lage vieringspits wilde en meeging met de gedachte aan een hoge toren. 

Een vergelijking tussen het ontwerp dat waarschijnlijk werd voorgelegd aan de Liturgische 

Commissie (fase 5, 6 of 7) en het programma van eisen dat Joseph Cuypers opstelde ter 

verdediging van zijn ontwerp levert vragen op over de hoofdvorm. De eerste eis is’ Groote 

eenvoud van opzet en behandeling; vermijden van kostbare versieringen’, die in de tweede wordt 

uitgewerkt met ‘De omgeving van villa-park-aanleg vraagt niettegenstaande dezen eenvoud een 

sierlijk en sprekend middenpunt der bebouwing. Deze sierlijkheid zal dus moeten worden gezocht 

in lijnenspel der architectuur’. Het is de vraag hoe een grote eenvoud van opzet gecombineerd kan 

worden met een hoge centrale ruimte met twaalfzijdige koepel als hij zelf de oplossing ziet in het 

zoeken van sierlijkheid in de lijnen van de architectuur.  Vanaf het begin waren er zorgen over de 

financiële haalbaarheid van de ontwerpen en zelfs de uitvoering van het veel goedkopere ontwerp 

van de pastoor was alleen mogelijk met bezuinigen. 

De opdrachtgever kan niet onder de indruk geweest zijn van de doelgerichtheid van het 

ontwerpproces, zeker omdat hij het nodig vond om zelf in te grijpen. Dat heeft er niet toe geleid 

dat hij afstand nam van de architect. Hij bleef zijn advies vragen bij andere bouwopdrachten, zoals 

die voor de vele katholieke scholen die Heemstede werden gebouwd. De positie van Joseph 

Cuypers werd door dit ontwerpproces niet aangetast. 

Toen de bouwmeester zijn centrale ruimtes met spits of koepel ontwierp was die uitvoering bij een 

groep jongere architecten al op zijn retour. De tijd van de sobere kerken, gebaseerd op de basilica, 

van bijvoorbeeld Kees van Moorsel en Aleander Kropholler was aangebroken. Beiden wezen de 

koepel als centrale ruimte af.24 Joseph Cuypers ging met de centrale ruimte onder koepel of spits 

tot ver in de jaren twintig door met de kerk Onze Lieve Vrouw Altijd Durende Bijstand in Bussum 

(1919-1920), de Laurentiuskerk in Dongen (1920-1921), de Agathakerk in Beverwijk (1921) en de 

kerk Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Bergen op Zoom (1928), net als Pierre jr. met zijn 

Stephanuskerk in Nijmegen. Voormalige vennoot Jan Stuyt bleef tot 1930-1931 doorgaan met deze 

centraliserende oplossing bij de Engelbewaarderskerk in Lisse. Buiten de kring van de 

bouwmeester gingen kerkenbouwers als Hendrik Valk en Frits Peutz eveneens langer door met 

centraliserende oplossingen onder spits of koepel: Valk bij de Jacobuskerk in Enschede in 1931 en 

Peutz bij de Moeder-Annakerk in Heerlen in 1939-1951. Dat Joseph Cuypers deze oplossing in 

Heemstede presenteerde zal de opdrachtgever dus niet bevreemd hebben. 
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Afbeelding H12. Voorgevel kerk in 2019. Foto auteur. 
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5.4.* Bonifatiuskerk in Wehe-den Hoorn 

Beschrijving van het ontwerpproces 

Het eerste schriftelijke contact dat is aangetroffen betreft een kostenraming uit september 1924 

voor pastoor Oostveen, waarschijnlijk ondertekend door Pierre Cuypers omdat als plaats Hilversum 

is aangegeven en Joseph daar nooit heeft gewoond of kantoor gehouden.25 De eerst bekende 

afbeelding betreft een zijaanzicht uit september 1925 (W1), die in grote lijnen overeenkomt met 

het gerealiseerde ontwerp van april 1927, maar op een aantal details verschilt. Bij dit zijaanzicht 

gaat de architect uit van een toren met een zadeldak met een dun getekende spits op de nok.  De 

galmgaten onder het dak bestaan uit vijf gekoppelde uitsparingen, die later worden gewijzigd in 

drie taps toelopende verspringingen. Onderin de toren is hier een ingangspartij onder zadeldak 

gedacht, maar die is in het definitief ontwerp inpandig gerealiseerd. De grootste afwijkingen zijn 

waar te nemen op de overgang van schip naar koor. Hier is achter een schip, van drie traveeën met 

zijbeuken in zijkapellen onder zadeldak, alleen een rechthoekig gesloten koorpartij geplaatst onder 

zadeldak. Aan deze zijde zijn uitbouwen voor een bijsacristie en biechtstoel als contouren 

zichtbaar. Bij het gerealiseerde ontwerp is sprake van vierde travee onder een iets lager zadeldak 

met uitbouw voor een biechtstoel en een bijsacristie onder een tentdak. 

  
 
Afbeelding W1. Zijaanzicht september 1925. 
Herkomst HNI CUBA t752. 

 
Afbeelding W2. Langsdoorsnede van november 1925. Herkomst 
HNI CUBA t752. 

 

Het volgende ontwerp (W2) is van november 1925 en omvat een langsdoorsnede waaraan een 

vierde travee al toegevoegd. Hierin bestaat het raam uit vijf gekoppelde vensters, waar de architect 

er later drie van maakte. Goed te zien is de orgeltribune met een toegangsdeur die waarschijnlijk 

naar de zolder leidt en op de begane grond rechts een toegangsdeur tot het portaal en links een 

later vervallen deur van het portaal tot de doopkapel. Een dergelijke oplossing ging uit van de 

gedachte dat de nieuwe gelovige alleen via het doopsel in de kerk kan komen. 

Twee ontwerptekeningen dateren van december van 1925 met een dwarsdoorsnede over het koor 

(W3) en een dwarsdoorsnede over de vierde travee (W4), die aansluit op het koor. Bij de eerste 

tekening is de blikvanger het raam boven het altaar. Hier heeft dat raam al wel de vijf gekoppelde 

vensters die ook worden gerealiseerd, maar eindigen ze in een lancetboog die steunt op korte 

rechte zijden. In april 1926 zijn die rechte zijden aanmerkelijk ingekort en klimmen ze op langs een 

vrijwel doorlopende lancetboog. Het ingetekende altaar is een wens van Joseph Cuypers die in 

een briefwisseling, die nog later aan de orde komt, ervoor pleit het altaar van de oude kerk hier te 

herbestemmen. De tweede doorsnede is gemaakt over de nok van de vierde travee en geeft, naast 

dit hoofdaltaar, ook de zijaltaren in een nis onder een keperboog weer met daarnaast toegangen 

tot sacristie en bijsacristie.  
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Afbeelding W3. Dwarsdoorsnede over de triomfboog 
uit december 1925. Herkomst HNI CUBA t 752.  

 
Afbeelding W4. Dwarsdoorsnede over de nok van de vierde 
travee uit december 1925. Herkomst HNI t752. 

 

Ook uit december 1925 is een achteraanzicht op de rechtgesloten koorgevel, sacristie en 

bijsacristie en de uitbouwen voor de biechtstoelen (W5). Alleen het raam boven het altaar en de 

baksteendecoraties van de beide topgevels zouden niet zo worden uitgevoerd. De overige 

onderdelen hebben al hun definitieve vorm gekregen. 

 
 
Afbeelding W5. Achteraanzicht uit december 1925. Mede ondertekend door Pierre. 
Herkomst HNI CUBA t752. 

 

In maart 1926 zond de pastoor een kerkontwerp naar de vicaris-generaal B.A. de Wit van het 

aartsbisdom met het verzoek het voor te leggen aan de Liturgische Commissie. Dat heeft blijkbaar 

geen grote bezwaren opgeleverd, want in mei gaf De Wit met ‘nihil obstat’ al zijn goedkeuring.26 

Waarschijnlijk werd dit ontwerp al voor die toestemming naar de gemeente gezonden, die enkele 

dagen later de bouwvergunning verstrekte.27 Dit ontwerp moet al definitief geweest zijn, omdat de 

kerk al op 7 juli 1927 werd ingewijd en de brieven tussen opdrachtgever en architect uit de eerste 

maanden van 1927 alleen nog over de inrichting gaan. Vergelijking met het huidige gebouw 

bevestigt deze conclusie. Van februari dateert een plattegrond waarop nauwkeurig het complete 

programma van eisen is weergegeven met bij het koor drie altaren, twee sacristieën en twee 

biechtstoelen (W6). Aan ingangszijde diverse portalen, wachtkamer, doopkapel en driekwartronde 
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Mariakapel en in het schip elke afzonderlijke vaste zitplaats en de reserveruimte voor losse 

plaatsen.  

 

Afbeelding W6. Plattegrond definitief ontwerp uit februari 1926. Herkomst HNI CUBA t752. 

De andere twee tekeningen (W7 en W8) dateren van april 1927 en betreffen een zijaanzicht en een 

vooraanzicht. Vergeleken met huidige gebouw zijn kleine verschillen te ontdekken in de ramen van 

toren en topgevel. Mogelijk zijn die nog in de bouwtekeningen aangegeven. 

  
 
Afbeelding W7. Zijaanzicht definitief ontwerp uit april 1926. 
Herkomst HNI CUBA t752. 

 
Afbeelding W8. Vooraanzicht definitief ontwerp uit 
1926. Herkomst CUBA t752. 

 

Vanwege de relatief korte tijd tussen het eerste ontwerp en het definitieve ontwerp en de vlot 

verlopen bouw in de maanden daarna, kan hier worden gesproken over vlot verlopend ontwerp- 
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en bouwproces. Opdrachtgever en architect hebben elkaar goed begrepen, zodat snel kon 

worden toegewerkt naar realisatie.  

De vraag of de pastoor een dergelijke kerk voor ogen had is onder meer te beantwoorden door 

zicht op de kerken van Joseph Cuypers die in de jaren 1920-1925 tot stand waren gekomen. 

Kenmerken van Wehe-den Hoorn zijn een eenvoudige pseudobasilicale opzet zonder 

transeptarmen en met zijbeuken in zijkapellen onder dwarskappen met zadeldak, die dienen als 

verkeersruimte. Het koor is rechtgesloten, het gehele interieur is gedecoreerd met bakstenen in 

verschillende kleuren en bij ramen en bogen komt veelvuldig de kepervorm voor.  

  
 
Afbeelding W9. Detailfoto interieur Bonifatiuskerk. Foto 
RCE, C.S. Boom. 

 
Afbeelding W10. Gemetselde preekstoel. Foto Job van 
Nes op Reliwiki. 

 

Die zijn zeker terug te vinden in de in 1923 gebouwde Jozefkerk in Barger Compascuum (Emmen). 

Ook daar paste de architect de vorm van zijbeuken voor verkeersruimte in kapellen onder 

dwarskappen toe en een rechtgesloten koor met raam achter het altaar van vijf gekoppelde 

vensters onder een lancetboog. Pas in 1952 werd door architect Johannes A.M. Starmans een 

travee met toren en bijgebouwen aan de voorzijde toegevoegd, zodat die niet bij de vergelijking 

worden betrokken. Op een foto uit 1932 heeft de kerk nog een rechtgesloten voorgevel met een 

uitgebouwde toegang onder een roosvenster. In die situatie is de overeenkomst met Wehe-den 

Hoorn nog sterker. 

Het interieur heeft in beide kerken een identieke uitstraling door het uitbundig gebruik van 

baksteen voor zijaltaren en preekstoel, als in Barger Compascuum het gebruik van meer kleuren 

steen wat beperkte. Groot verschil is dat in de Jozefkerk geen gewelven, maar een open dakstoel 

met dakramen onder een gebogen dak is toegepast, waardoor het een minder intieme indruk 

maakt.  

Omdat de Jozefkerk in 1923 werd gebouwd en in 1925 ingewijd, zal hij in de katholieke diaspora 

van Groningen en Drenthe zeker in Wehe-den Hoorn bekend zijn geweest. De opdrachtgever 

kreeg dus een type kerk dat in de buurt al was gerealiseerd. 

Behalve als voorbeeld van een efficiënt lopend ontwerp- en bouwproces levert deze kerk weinig 

inzicht in bijzonderheden voor de waardering voor het ontwerpproces van Joseph Cuypers. Maar 
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des te meer geldt dat voor het herstelproces dat na de inwijding nodig bleek toen de kerk sterk 

begon te verzakken en last had van binnenkomend regenwater door de buitenmuren. De eerste 

brief dateert van februari 1928 en heeft een ernstige, bijna wanhopige toon.28 Pastoor Oostveen 

schrijft hierin dat dat hij niet weet hoe hij de vragen over de toestand van de kerk van 

nieuwsgierigen en belangstellenden moet beantwoorden. Hij noemt de toestand onhoudbaar 

vanwege het doorslaan van de zuidelijk torenmuur en wegwaaien van dakpannen en memoreert 

dat een blijkbaar door de architect aangedragen oplossing, het opnieuw leggen van de pannen, 

niets had opgeleverd. Hij voegt daaraan toe dat hij dat van te voren al had gezegd. Ze bleven met 

tientallen van de toren en het schip waaien, zodat er water van boven en door de muren kwam. De 

pastoor noemt de situatie ruïneus en vraagt met spoed om oplossingen. Hij geeft ook aan 

opzichters van het architectenbureau Cuypers enkele weken daarvoor zijn geweest, die zonder 

schriftelijke vastlegging opdracht wilden geven tot herstel. Het architectenbureau Cuypers had al 

een bestek gemaakt voor het versterken van de steunberen.29 Dat had de Oostveen kunnen 

voorkomen, maar wel kan worden geconcludeerd dat de architect al geruime tijd kennis had van 

de problematiek. Het toen gemaakte betreffende rapport is van januari 1928 en waarschijnlijk van 

de hand van opzichter Huisintveld die bij het herstel in 1928 steeds betrokken was.30 Daarin staat 

dat de noordelijke zijgevelmuur en de kolommen 13 overhellen naar het noorden en de zuidelijke 

zijgevelmuur dat ook doen. De hele kerk was scheefgezakt. Dat de bouwmeester gealarmeerd was 

blijkt uit zijn brief aan de pastoor van mei van dat jaar waarin hij aandringt op het uitvoeren van de 

in januari en februari geadviseerde maatregelen.31 

Naar aanleiding van de briefwisseling met Oostveen was de bouwmeester gaan denken aan 

andere oplossingen om het verder verzakken te voorkomen. Op 20 juni kreeg hij een antwoord op 

zijn verzoek om advies aan de gemeentearchitect van Bedum, Gezienus Koolhof, (1885-1973) die 

daar het gemeentehuis had ontworpen en later gemeentearchitect van Noordwijk werd. Hij was 

gevraagd vanwege zijn ervaring met het behoud van de zeer scheve elfde-eeuwse toren van 

Bedum, die volgens schrijver 180 cm uit het lood stond. Het zakken was 50 jaar daarvoor 

opgehouden met zakken en had al vanaf de bouwtijd steunberen. Zijn indruk was dat die eerde bij 

hadden bijgedragen aan het zakken dan een oplossing waren, omdat er steeds meer ruimte kwam 

tussen beren en toren. Aan het einde van de brief schrijft hij dat bij het schever worden van 

fabrieksschoorstenen werd gecorrigeerd door een zwaar steenpakket neer te leggen aan de kant 

waar die vandaan bewoog. De vraag dringt zich op waarom Joseph Cuypers, landelijk bekend en 

civiel en bouwkundig ingenieur aan een dorpsarchitect om advies vroeg. Zelf haf hij toen ervaring 

met het bouwen van tientallen nieuwe torens en had hij in 1905 al vier artikelen geschreven over 

het redden van de grote middeleeuwse torens van Oirschot en Leende. Met name over zijn 

gewaagde acties om in Leende het torenfundament te vervangen, terwijl die elk moment in kon 

storten heeft hij uitgebreid weergegeven.32 Mogelijk wilde hij advies hebben van een bouwmeester 

die ervaring had met de Groningse klei. Die adviezen hebben niet tot resultaat geleid. Volgens de 

monumentenbeschrijving van de RCE staat de toren ook nu nog 20 cm uit het lood. 

Op 25 augustus van dat jaar verzond de architect een brief naar Oostveen dat hij een afspraak had 

gemaakt om de (financiële) problematiek rond het herstel met de aartsbisschop te bespreken.33 

Dat gesprek is goed verlopen, want al op 17 september schreef de pastoor terug dat ‘Z.D.H.’ 

akkoord was met de oplossing. De afspraak was dat kerkbestuur en het architectenbureau Cuypers 

allebei de helft van de herstelkosten voor rekening zouden nemen. Hiermee erkende dit bureau 

een aandeel in de schade.34 De oplossingen betroffen volgens 2 brieven van opzichte Huisintveld 

aan de bouwmeester het aanbrengen van loodstroken in de toren, trekstangen in de kap en het  

met een fundament van gewapend beton aanbrengen van steunberen. De verhouding tussen 

opdrachtgever en architect had door deze problematiek geen schade opgelopen. In de eerste 

brief komt ook de verdere inrichting aan de orde, waaruit blijkt dat het atelier Cuypers daar 

gewoon mee kon doorgaan. De tweede brief beschrijft dan ook de tevredenheid met het werk, 

omdat een recente storm de kerk niet verder heeft beschadigd, de steunberen aan de noordzijde 

goed blijken te voldoen en dat men verder gaat met het aanbrengen van steunberen aan de 
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zuidzijde en de schade in het metselwerk door delen te slopen en herbouwen. Met name dat 

laatste geeft weer hoe erg de toestand van de kerk eerder dat jaar was geweest.35 

 

Afbeelding W11. Hoofdaltaar uit de vorige kerk. Toestand voor modernisering priesterkoor.  

Herkomst parochiearchief. 

Het beantwoorden van een brief uit april 1927 van pastoor Oostveen geeft een goed beeld van de 

verhouding tussen architect en opdrachtgever. De pastoor begon te twijfelen aan het voorstel van 

de architect om het hoofdaltaar van de oude kerk van Willem Mengelberg, dat volgens Cuypers 

rond 1895 was vervaardigd, te herbestemmen in de nieuwe kerk. In januari had hij aan de 

aartsbisschop hiervoor al toestemming gevraagd.36 Die gaf per omgaande toestemming, maar 

stuurde wel nadere aanwijzingen om de wijding door de bisschop mogelijk te maken.37 De pastoor 

vroeg zich echter af of het altaar geen afbreuk zou doen aan het fraaie nieuwe presbyterium en 

informeerde meteen naar de kosten van een nieuw altaar, bijvoorbeeld een ‘forsche altaartafel op 

een paar forsche kolommen’, waaruit blijkt dat hij een modernere versie wenste.38 Uit de 

antwoordbrief blijkt dat de bouwmeester niet op het verzoek van de pastoor inging. Hij zag goede 

mogelijkheden door het koperwerk van Mengelberg te verwijderen en te vervangen door 

hardsteen (graniet) en daarboven een houten retabel. De tekening die hij meezond, toont een 

volledig neogotische op de granieten tombe (W11 en W12). Dat lijkt vreemd voor een moderne 

kerk, maar past bij de praktijk van Joseph Cuypers. De communiebank heeft ook een neogotisch 

karakter en kwam uit het Düsseldorfse atelier van Joseph Reiss en werd in 1886 gemaakt voor de 

vorige kerk39. De architect ontwierp nog veel later net zo’n neogotische communiebank voor een 

moderne kerk met veel beton in Geleen (zie 5.4.*). Ook daar waren de eerste schetsen voor een 

nieuwe hoofdaltaar ook volledig neogotisch. Aan de huidige altaartombe is te zien dat hij niet is 

afgeweken van zijn eerdere voorstel, maar de houten opbouw met in brons gedreven reliëfs 

ontbreekt. Die is in 1962 bij de modernisering van het priesterkoor in 1962 verwijderd (W13).40 
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Afbeelding W12. Schets van voorstel voor altaar met 
gebruik oude tombe. Herkomst HNI CUBA t752. 

 
Afbeelding W13. Huidige altaartombe. Foto Henco de Bruijn 
Asperen op Reliwiki. 

 

Eerste Conclusie 

Van september 1925 tot voorjaar 1927 is sprake geweest van een vlot ontwerp- en bouwproces van 

een kerk die aan de buitenzijde sober is, maar aan de binnenkant veel patronen kent van gekleurde 

baksteen en zijaltaren, preekstoel en doopvont eveneens gemetseld van gekleurde baksteen. De 

preekstoel werd gedecoreerd met panelen van het atelier Cuypers. Dit alles was mogelijk in een 

ontwerpproces van ongeveer een half jaar en een bouwproces dat, afhankelijk van de tijd die 

nodig was voor het aanbesteden, niet veel langer duurde. Een dergelijke korte doorlooptijd moet 

zeer bevredigend voor de opdrachtgever zijn geweest. Daarnaast waardeerde de opdrachtgever 

het resultaat zeer positief, zodat hij collega’s uitnodigde te komen kijken. Voor Groningen, waar in 

de omgeving vooral de neogotische kerken werden gebouwd van architecten als Pierre Cuypers, 

Nicolaas Molenaar en Alfred Tepe, zal het baksteenexpressionisme van het interieur modern zijn 

overgekomen. 

Nr. Datum Hoofdvorm of inhoud 

 23-09-1925 Zijaanzicht met opmerking dat deze wordt vervangen door tekening oktober 1925 

1 xx-11-1925 Langsdoorsnede 

 xx-12-1925 Dwarsdoorsnede naar koor  

 16-12-1925 Dwarsdoorsnede over koor 

 16-12-1925 Achteraanzicht 

 20-04-1926 Plattegrond met signering Joseph en Pierre 

2  xx-04-1926 Vooraanzicht met staand persoon 

4  xx-01-1927 Schets bestaand altaar 

5 24-01-1927 Brief aan aartsbisschop met verzoek oud altaar te hergebruiken (2p.) 

6 26-03-1927 Brief aan pastoor met bankenplan (2p) 

 22-04-1927 Brief van pastoor over oude altaar 

7 25-04-1927 Brief aan pastoor met pleidooi voor oude altaar 

8 26-04-1927 Brief aan glazenier 

 29-05-1927 Brief aan glazenier 

9 30-01-1928 Rapport verzakkingen Huisintveld 

  xx-02-1928 Tekening medewerker met herstellingen kap en steunbeer 

 25-02-1928 Brief van pastoor ernstige toestand kerk (2p.) 

 20-06-1928 Brief van gemeentearchitect Bedum over stutten scheve toren 

 25-08-1928 Brief aan pastoor dat Joseph een afspraak heeft met aartsbisschop 
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 27-09-1928 Brief van pastoor met akkoord kerkbestuur kosten 

10 08-11-1928 Rapport verzakkingen Huisintveld  

11 28-11-1928 Rapport verzakkingen Huisintveld (2 p.) 

 

Men zou veronderstellen dat de relatie tussen opdrachtgever en architect verslechterde nadat de 

problemen met het gebouw grote werden. Dat wordt nergens zichtbaar. De briefwisseling blijft 

vriendelijk, al had de toon van die van de pastoor in februari 1928 iets van wanhoop in zich, toen 

de sinds januari geconstateerd en opgemeten waren door opzichter Huisintveld en geen 

verbetering zichtbaar werd. Nadat de bouwmeester in augustus had gesproken met de 

aartsbisschop over een financiële regeling waarbij hij de helft van de herstelkosten voor zijn 

rekening nam, werd de toon van pastoor Oostveen weer als daarvoor en werd direct in de 

maanden daarna het herstelwerk uitgevoerd. Joseph Cuypers wist het proces goed te managen en 

verloor niet de waardering van de opdrachtgever. Hij bleef ook na deze problemen de leverancier 

van het kerkinterieur en leverde in 1931 nog de panelen voor depreekstoel en de kruiswegstaties.41  

De relatie tussen die twee wordt ook duidelijk in de briefwisseling over de toepassing van het altaar 

uit de oude kerk. Hoewel duidelijk is dat de pastoor een modern nieuw altaar wilde, ging de 

architect niet op die wens in en hield vast aan zijn plan het altaar te verhuizen van de oude naar de 

nieuwe kerk. Naast waardering kende de opdrachtgever hem ook gezag toe. 
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5.4.* Augustinuskerk in Geleen  

Het bijzondere ontwerpproces van deze kerk is vrij nauwkeurig uit de tekeningen van het 

Cuypersarchief en de documenten van het parochiearchief op te maken. Het parochiearchief 

beantwoordt de vele vragen die bij de onderzoeker opkomen als hij de achtereenvolgende 

tekeningen bestudeert. De kerk is niet georiënteerd, omdat de voorgevel naar het noorden wijst en 

de zijgevels west- en oostwaarts liggen. 

Beschrijving van het ontwerpproces 

Het begrip nieuwe kerk, ter vervanging van de neogotische kerk aan de Groenseykerstraat, komt in 

de verslagen van het kerkbestuur voor in 1928 vanwege de mogelijke aankoop van een groot 

perceel aan de Mauritslaan voor fl. 2.000. In de jaren daarna wordt dit weer voor allerlei doeleinden 

met winst verkocht. Blijkbaar beviel de locatie niet want in mei 1933 werd het wel gebruikte perceel 

aan de Prins de Lignestraat verworven van bouwgrondmaatschappij Tijdig voor fl. 14.000.42 In die 

vergadering stelde het kerkbestuur zonder nadere toelichting of onderbouwing Jozef (sic) Cuypers 

aan als architect. Deze was goed bekend in Geleen, niet alleen vanwege alle uitbreidingsplannen 

voor die gemeente, maar ook als architect van het stadhuis. Daarnaast als de bouwmeester van 

veel andere kerken in Zuid-Limburg, zoals in het nabijgelegen Beek. 

Er zijn in het ontwerp twee goed te onderscheiden fasen te herkennen, waarbij de eerste zich 

vooral afspeelt in 1932 en de tweede in 1933. De kerken die op de tekeningen van 1933 worden 

afgebeeld zijn zo verschillende van die van een jaar eerder, dat daartussen iets speciaals moet zijn 

gebeurt. Het onderzoek laat dat ook zien 

Het eerste onderzochte ontwerp (G1) is een afdruk van een eerdere potloodtekening met een 

façade voorzien van dubbel torenfront. De toegangen in beide torens zijn met potlood 

doorgestreept en vervangen door een ingangsportaal met drie deuren en een topgevel. De 

torenspitsen hebben een kleinere basis dan de uiteinden van de torens en zijn geplaatst tussen 

afgeschuinde kantelen.  

 

  
Afbeelding G1. Afdruk façade met wijziging toegang in 
potlood. Herkomst HNI CUBA t811. 

Afbeelding G2. Afdruk plattegrond met in pen 
vergroting van transeptarmen en kapellen in torens die 
zich openen naar het schip. Herkomst HNI CUBA t811. 
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De volgende betreft een plattegrond met een basilicale opzet, driezijdige transeptarmen en een 

vijfhoekige absis met banken in het schip en schuin naar voren geplaatste banken in 

transeptarmen.  Nummer drie (G2) is een afdruk van een eerdere tekening met wijzigingen in pen. 

De transeptarmen zijn verbreed en ook zijn rechthoekige ruimten aan de naastgelegen traveeën 

toegevoegd. Bij een volgend ontwerp met een plattegrond zijn in de overige traveeën 

biechtstoelen ingetekend. In de torens zijn kapellen uitgespaard, die zich openen naar het schip. 

De linker nevenruimte naast de absis heeft een uitwendige trap gekregen waarvan de functie niet 

duidelijk is. Mogelijk is het toegang voor een al vaker onder het priesterkoor aangebracht 

stookruimte. 

 

Daarna volgde een langsdoorsnede in pen met wijzigingen in potlood. Over alle bouwdelen zijn 

netgewelven gedacht. In het tweede travee vanaf de toren zijn de gewelven schetsenderwijs met 

potlood aangepast naar een fijnere verdeling van de gewelfvlakken. Rond de absis is een smalle 

kooromgang zichtbaar, waarvan de buitenmuur als een steunfunctie dient. De zijbeuken bevatten 

tripletten als vensters en het transept is vijfhoekig gesloten met in elk vlak een lancetvenster. De 

laatste smalle travee voor de absis heeft weer een tripletvenster. Van de indeling van de 

koorvensters kan worden afgeleid dat in het ontwerp een lichtbeuk met lancetvensters was 

voorzien. Op de kruising een vieringtoren. 

  
Afbeelding G3. Langsdoorsnede met netgewelven, 
rechte transeptsluiting en technische ruimte onder 
priesterkoor. Herkomst HNI CUBA t811.  

Afbeelding G4. Dwarsdoorsnede over laatste transept voor 
transept met  vijf altaren, waarvan vier tegen wand van de 
triomfboog. Herkomst HNI CUBA t811. 

 

Een overeenkomstige tekening (G3) betreft een ongedateerde schets van de langsdoorsnede, die 

ook eerder dan de voorgaande gemaakt zou kunnen zijn. Bij de getoonde toren is zichtbaar dat de 

architect deze op systeem heeft ontworpen. Belangrijk verschil is te zien bij de transeptsluiting. 

Deze is hier recht in plaats van vijfhoekig. In de sluiting zijn vijf gekoppelde vensters aangebracht, 

die in lengte de gewelflijn volgen. Ander belangrijk verschil is een technische ruimte onder het 

priesterkoor, waarschijnlijk de stookkelder. 

 

De laatste uit deze serie is een dwarsdoorsnede (G4) over de laatste travee voor het transept. 

Zichtbaar zijn de netgewelven en de plaatsingsmogelijkheden voor vijf altaren. Behalve het 

hoofdaltaar zijn vier zijaltaren geplaatst tegen de wand met de triomfboog.  

Alle tekeningen wijzen op een traditionele neogotische kerk zonder toepassing van de 

vernieuwingen die de architect wel in de jaren daaraan voorafgaand wel gebruikte. Uit de 
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correspondentie blijkt niet of hij tot dit klassiek ontwerp kwam op verzoek van de opdrachtgever of 

dat hij zelf koos voor deze richting.  

In december 1932 overlegde de architect met de ingenieurs van de Staatsmijn Maurits. Dit overleg 

moet hem geïnspireerd hebben een geheel nieuwe weg in te slaan. In een brief van 31 maart 1932 

schreef Joseph Cuypers met enthousiaste toon aan de pastoor dat hij een goed overleg met de 

mijningenieurs heeft gehad. Omdat de kerk dicht in de buurt van mijngangen was gepland was 

niet alleen een dergelijke overleg verplicht, maar ook toestemming. Men was niet enthousiast over 

de voorgestelde stenen gewelven, maar als ze zouden worden uitgevoerd in hout was dat in orde. 

Wel was het noodzakelijk de diverse bouwdelen los van elkaar uit de voeren en de constructie in 

beton.43 Deze voorschriften moeten hem hebben geïnspireerd een nieuwe weg in te slaan. Niet 

voor niets vroeg hij aan de pastoor in dezelfde brief om geduld. -Voor constructietekeningen en -

berekeningen liet de bouwmeester zich ondersteunen door het bureau van ir. Henry Huydts in 

Maastricht, die ook meewerkte aan de constructie van bierbrouwerij De Ridder aldaar.44 

In maart 1933 volgde de tweede fase met vier tekeningen, die het onderschrift Amsterdam-

Roermond hebben en gesigneerd zijn door Joseph Cuypers, en een ongedateerde blauwdruk met 

de binnenwand van het priesterkoor. Daarnaast een ongedateerde tekening van de crypte. 

De plattegrond (G5) geeft meteen een indruk van de ingrijpende wijzigingen die ten opzichte van 

december 1932 zijn aangebracht. De linker toren heeft plaatsgemaakt voor een ronde doopkapel 

en de transeptarmen zijn recht gesloten en bevatten nu de kinderkapellen, aansluitend aan het 

priesterkoor. De nevenruimten daar zijn benoemd als bijsacristie en sacristie annex ruimte voor de 

misdienaars. De rechthoekige verbredingen naast de kinderkapellen, die ook al waren opgenomen 

in de tekeningen van december, zijn aangeduid als portalen voor de zij-ingangen. De vloer van het 

priesterkoor is 80 cm verhoogd ten opzicht van het schip. Achter het hoofdaltaar is een 

toegangsluik tot de crypte.  Het aantal zitplaatsen is geteld: 832 in de banken, 264 voor kinderen 

en 48 op losse stoelen. De fundamenten van bogen van de zijbeuken en de gehele pijlers met 

portalen die het gewelf van het schip en de gewelven van de dwarskapellen dragen zijn uitgevoerd 

in beton. Het gemetselde netgewelf werd dus niet uitgevoerd in hout. 

  
Afbeelding G5. Plattegrond tweede fase. Herkomst HNI 
CBA t811. 

Afbeelding G6. Voorgevel met twee toren met kantelen op 
de overgang naar de spits. Herkomst parochiearchief. 

 

In deze tweede fase was sprake van een nauwe betrokkenheid van de Bisschoppelijke Commissie 

die de Vicaris Generaal van het bisdom adviseerde over de esthetiek van plannen voordat hij zijn 

goedkeuring verlenen. In andere diocesen werden deze ook wel Liturgische Commissies 

genoemd. Tijdens het ontwerpproces van de Augustinuskerk adviseerden Willem Goossens (leraar 

Rolduc) en Clemens Baert (toen pastoor in Baarlo) onder voorzitterschap van Henry Everts 

(hoogleraar grootseminarie Roermond  en vriend en later ook toeverlaat van Pierre Cuypers sr.). 

Joseph Cuypers was geen onbekende voor de commissie omdat zij veelal in dezelfde netwerken 
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verkeerden en de bouwmeester bekend was als voorzitter van de AKKVV en de provinciale 

schoonheidscommissie van Limburg. Hij adviseerde bijvoorbeeld voor Het Limburgs Landschap 

parallel aan de Bisschoppelijke Commissie in 1935 over de Martinuskerk van Horn. Op 7 april zond 

Everts het ontwerp van maart 1933 rond (G6). Op een ongedateerde retourbrief geeft Goossens 

aan dat het ontwerp, vooral gezien de bijzondere toestand van de bodem, aanvaardbaar is, al vindt 

hij het aantal portalen erg groot. De commissie was zich ervan bewust dat haar zeggenschap in het 

mijngebied beperkt was vanwege de speciale technische eisen van de Staatsmijnen.45  Ook blijft de 

vraag of de commissie zich hard durfden op de stellen tegen een landelijke grootheid als Joseph 

Cuypers.46 Goossens wenste hij bij een parochiekerk één toren en een betere overgang van de 

spits naar de torenromp. Kritiek heeft hij op het grote raam achter het altaar, dat hij niet harmonisch 

noemt. Het commentaar van Baert van 11 april is kort: hij kan zich vinden in de opmerkingen van 

Goossens. Al op 18 april schreef de architect aan de pastoor dat hij tegemoet wil komen aan een 

aantal opmerkingen van de commissie en dat hij het koorvenster nog nader bestudeert.47 

  
 
Afbeelding G7. Voorgevel met één toren en een 
doorlopende overgang naar de spits. Herkomst HNI CUBA 
t811. 

 
Afbeelding G8. Oostgevel met doopkapel in plaats van 
toren en de kinderkapel als een apart volume. Herkomst 
HNI CUBA t811.  

 

Op de tekening van de voor- en achtergevel (G7), eveneens gedateerd in maart, komt de architect 

tegemoet aan de opmerkingen van de Bisschoppelijke Commissie, voor wat betreft het toepassen 

van één toren en een andere overgang van spits naar romp, maar is het raam in de koorwand 

ongewijzigd gebleven ten opzicht van de blauwdruk. Is hier sprake van voorkennis van de 

opmerkingen uit april of is de tekeningen geantidateerd? De overblijvende toren is sober 

gedetailleerd en wordt bekroond door een zadeldak op een kleine uitkraging. Dat betekent dat de 

muur aan de voorzijde van de toren tot de nok doorloopt. Omdat er geen sprake is van 

baksteendecoraties geeft dat een ‘rustig’ gezicht. Boven de hoofdingang is een grote raampartij 

aangebracht bestaande uit vijf naar het midden oplopende gekoppelde lancetvensters en in de 

geveltop is een baksteendecoratie met een kruis toegevoegd.  Het priesterkoor bevat nog steeds 

boven een reeks lancetvensters een groot expressionistisch vormgegeven raam, opgebouwd uit 

een centrale gelijkzijdige zeshoek, omringd door zes vijfhoeken waarvan de buitenste zijden 

gebogen 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 buitenste zijden 

gebogen zijn. Hierdoor ontstaat een langwerpig venster, waarvan beschouwer niet direct de 

hoofdstructuur doorgrondt. Joseph Cuypers is hier dus niet tegemoet gekomen aan de bezwaren 

van de Bisschoppelijke Commissie, al lijken de lancentvensters onder dit grote raam wat kleiner 

uitgevoerd. De neogotiek heeft hij bij dit raam geheel verlaten. Serre pastorie toevoegen. Kijk naar 

artikel LGOG. 

 

In de afbeelding van de oostgevel (G8) is te zien dat de kinderkapel als een afzonderlijk 
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bouwvolume is vormgegeven, aansluitend op het priesterkoor. Dit koor wordt gedekt door een 

zadeldak dat 3,5 m lager is dan die van het schip. De neogotiek is in het aanzicht van de zijgevels 

nog leidend, maar in sobere vormen, zonder ornamenten. De traveeën van de zijbeuken zijn 

getekend als dwarskapellen met topgevel en zadeldak , met in elke kapel een triplet. De drie 

biechtstoelen zijn ondergebracht in drie rechthoekige volumes onder plat dak, dus zes in het totaal. 

Op de plaats van de toren een doopkapel onder een met leien gedekt puntdak en eigen ingang. In 

plaats van het zijaanzicht van de kinderkapel laat de tekenaar een dwarsdoorsnede zien met 

gekoppelde scheibogen naar het schip en een uitwerking van de dakconstructie.  

 

Ongedateerd is een plattegrond van de crypte (G9). Voor het eerst in de tekeningen  van Geleen is 

daar de signatuur van Pierre te zien, zodat het lijkt dat hij pas in de uitvoeringsfase deelnam aan het 

ontwerpproces. Vermeld staat ‘plattegrond crypte’ maar feitelijk is het de indeling van het 

daarboven gelegen priesterkoor. De ingang van de crypte is verplaatst van een luik achter het 

altaar naar twee trappen tussen de ambo’s en de communiebank. De fraaie uitvoering met 

gedetailleerd ontworpen toegangshekken en hardstenen treden geeft de suggestie van een 

belangrijke functie voor die ruimte.  Die is echter niet uitgevoerd. De crypte is een bergplaats 

geworden, die van de architect in de uitvoering geen aandacht heeft gekregen en in verbinding 

staat met de stookkelder. Gedurende een relatief korte tijd is de crypte gebruikt als jeugdsociëteit. 

Wel was de extra hoogte van de vloer van het priesterkoor heel belangrijk voor de liturgie. In het 

programma van eisen was een kerk voorzien met zeer veel zitplaatsen, vanwege de sterke groei 

van Geleen. Nu de breedte van het gebouw al flink was opgerekt door forse kinderkapellen te 

plaatsen in de verbrede transeptarmen, moest verdere uitbreiding in de lengte worden gezocht 

om het beeld van een kruisbasiliek te behouden. Door het priesterkoor 80 cm te verhogen en 

daarop het altaar op een podium te plaatsen, hadden ook de bezoekers op de achterste banken 

nog zicht op de religieuze handelingen. 

  
Afbeelding G9. Plattegrond, aangegeven als crypte, 
maar feitelijke vloerhoogte priesterkoor. Herkomst HNI 
CUBA t811. 

Afbeelding G10. Perspectief gerealiseerde kerk met twee 
torens, pastorie en woningen. Herkomst HNI CUBA t811. 

 

Van de gerealiseerde fase is alleen een perspectieftekening aanwezig van kerk, pastorie en 

naastgelegen woningen (G10). In deze afbeelding heeft de doopkapel toch weer plaatsgemaakt 

voor een toren die slechts op onderdelen verschilt van de andere. Er is een uurwerk zichtbaar en 

de reeks van vier naar rechts dalende lancetvensters zijn hier uitgevoerd als drie gekoppelde. De 

gedachte van de Ivoren toren (Turris eburnea) links en de Toren van David (Turris Davidica) rechts 

is dus in 1933 losgelaten, terwijl die in 1928 in de Nieuwe Bavo nog wel werd toegepast. Mogelijk 

vond de architect een dergelijk verschil meer horen bij een kathedraal. Dat de tweede toren op het 

laatst weer is toegevoegd is te lezen in een brief van de bouwmeester aan de pastoor waarin hij 

schrijft dat de aannemers de wijziging naar twee torens te horen krijgen op de 

aanwijzingsbijeenkomst voorafgaand aan de aanbesteding en de dat voor de hoeveelheden wordt 
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verwezen naar de eerste toren.48 Blijkbaar waren de pakketten met bestekstekeningen al 

gereproduceerd met één toren. 

Opvallend is de zeer kleine dakruiter, net groot genoeg voor een angelusklokje. Dit versterkt de 

rustgevende werking die Joseph Cuypers al tien jaar eerder in gedachte had over kerkbouw. Zo 

eindigde hij een artikel over drie kerken van Alexander Kropholler in Bouwkundig Weekblad 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’. 49   De kerk van Geleen is daar een goed voorbeeld van. Tegenover de dynamiek 

van de Staatsmijn Maurits, die daar in jaren twintig tot dertig tot stand was gekomen, plaatste hij 

een gebouw dat rust uitstraalt met eenvoudige torens en lang en hoog dak, zonder koepels, omdat 

die afleiden van de hoofdvorm. De zeer bescheiden Angelustoren past daarin. Daarnaast speelt dat 

hij in 1928 opgehouden was met het bouwen van koepels. In hoofdstuk 4 onder 4.3.3.1 is daar al 

dieper op ingegaan. 

Het perspectief geeft de omvang van de kinderkapel wat vertekend weer. In werkelijkheid, en ook 

op de plattegrond, is die slechts enkele meters dieper dan het naastgelegen toegangsportaal. 

Blijkbaar moest de beschouwer de indruk krijgen dat er veel ruimte voor de kinderen was. 

In dit hoofdstuk staat de architectuur van de kerk centraal en niet de inrichting, die in veel gevallen 

ook van de hand van de bouwmeester was. In de situatie van Geleen wordt daarop een 

uitzondering gemaakt, omdat het ontwerpproces van het hoofdaltaar en de communiebank zo 

opvallend overeenkomen met die voor de architectuur. In dat proces was in november-december 

1932 nog sprake van een traditionele neogotische kruisbasiliek met gewelven, zonder de 

vernieuwingen die de architect al in de jaren daarvoor invoerde.  

  
Afbeelding G11. De betonnen pijlers van het schip 
ondersteun de gemetselde bogen van de zijbeuken. Foto 
auteur. 

Afbeelding G12. Eerste neogotische ontwerp voor het 
hoofdaltaar met vier keer het woord ‘engel’ in het 
handschrift van Joseph Cuypers aan weerszijden van 
het ciborium. Herkomst HNI CUBA t811. 
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En al in maart 1933 kwam een ontwerp tot stand met in het gewelf van het schip bogen van 

spanbeton en een expressionistische raampartij boven het altaar in een rechte koopsluiting. In dit 

ontwerp kwamen traditionele metseltechnieken en beton samen. De bogen over de zijbeuken zijn 

grotendeels gemetseld, maar eindigen in een steunpunt van beton aan de schippijlers (G12). 

 Eenzelfde proces doet zich voor bij het hoofdaltaar. Te zien aan het handschrift en de 

ondertekening was de architect zelf nauw betrokken bij het ontwerpen van de drie altaren. 

Vanwege de huisvesting van het atelier in Roermond, de woonplaats van Joseph, ligt dat het 

meeste voor de hand, ook omdat Pierre jr. in Amsterdam woonde.  

Het eerste ontwerp (G12) voor het hoofdaltaar is geïnspireerd op de neogotiek met een uitvoering 

in gekleurd marmer, met een aantekening van Joseph Cuypers dat aan weerszijden van het 

tabernakel twee keer twee engelen moeten worden aangebracht.  

In het tweede ontwerp (G13), dat dateert van juni 1934, plaatste de ontwerper een Calvariegroep 

op de top van de spitboog rond de altaarnis. Onder de altaarnis bevinden zich medaillons met, 

gezien het aantal en hun vergelijkbare plaats onder Calvariebalken, 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 te 

plaatsen rood en grijs marmer . Op het tabernakel 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. Th.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 geheel 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 geschilderde  vlakken met engelen.  

  
Afbeelding G13. Tweede ontwerp voor het hoofdaltaar met 
calvarie en de twaalf apostelen op de altaarnis. Herkomst 
HNI t811. 

Afbeelding G14. Uitgevoerd ontwerp voor het hoofdaltaar 
met aantekeningen van Joseph Cuypers. Calvarie binnen 
de altaarnis. Herkomst HNI t811. 

 

Het vierde ontwerp (G14) is daadwerkelijk gerealiseerd en is niet gesigneerd door Joseph Cuypers, 
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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 

eerdere 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 altaartombe. 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 wijzigen van XC naar IC. Uit de in 2019 gemaakte 

foto van het altaar blijkt dat die wijziging ook is doorgevoerd. De achtergrond is goudmozaïek. 

Ook bij het ontwerpproces voor de communiebank grijpt Joseph Cuypers terug naar de neogotiek. 

Met de eucharistische symbolen in vierpassen, een gotische lijst boven het middenpaneel en 

Korintische zuiltjes tussen de voorstellingen zou het ontwerp in een neogotische kerk van zijn vader 

niet hebben misstaan. Dit heeft ertoe geleid dat gidsen in de kerk vertelden dat de 

communiebanken uit de oude kerk afkomstig waren. Een interieurfoto van dat in 1937 gesloopte 

gebouw en de interieurontwerpen voor de Augustinuskerk tonen echter aan dat ze van de 

bouwmeester zijn. Maar in dit geval heeft in tweede instantie geen vernieuwing plaats gevonden. 

De communiebanken doen gedateerd aan in een voor 1933 zeer eigentijds interieur, 

 
Afbeelding G15. Ontwerp van de linker communiebank met het handschrift van Joseph Cuypers voor de 
materiaalspecificaties. Herkomst HNI CUBA t811. 
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Eerste conclusie 

Het ontwerpproces voor Geleen kent twee fasen, die elk weer varianten hebben: 

Nr. 1932-1933 Hoofdvorm 

1 november-
december 
1932 

Een serie afdrukken met wijzigingentekeningen in potlood en roodafdrukken van 
potloodtekeningen , waarvan sommige zijn gewijzigd met pen of potlood. Uit de bijschriften blijkt 
dat de hele serie in Roermond is gemaakt. De volgorde van de tekeningen is niet helemaal te 
bepalen. Er zijn met meer versies te onderscheiden met als datering december. Tekeningen 2 en 
3 zijn door Joseph Cuypers geparafeerd en in zijn handschrift gedateerd.  
 
Alle tekeningen wijzen op een traditionele neogotische kerk zonder toepassing van enige 
vernieuwing waarvan eerdere kerkontwerpen wel getuigen. 
 
De varianten betreffen het verbreden van de transeptarmen en het aanbrengen van een 
dienstruimte onder het priesterkoor. 

2 maart 1933 Van maart 1933 is de tweede fase met vier tekeningen, die het onderschrift Amsterdam-
Roermond hebben en gesigneerd zijn door Joseph Cuypers, en een ongedateerde blauwdruk 
met de binnenwand van het priesterkoor. Daarnaast een ongedateerde tekening van de crypte 
die gesigneerd is door Pierre en een ongedateerde perspectieftekening met het uitgevoerde 
ontwerp. 

 

Van de tweede fase geven de correspondentie van de Bisschoppelijke Commissie en de 

briefwisseling tussen architect en pastoor een beeld van een gedragen en vlot proces. Dergelijke 

documenten ontbreken voor de eerste fase, waarin het ontwerp voor een traditionele neogotische 

kerk tot stand kwam. Daarom is het antwoord op de vraag wat de pastoor van dit klassieke ontwerp 

vond alleen te beantwoorden door te laten zien welke ontwerpen de architect en de jaren daarvoor 

maakten. Dat geeft weer wat voor soort kerk een opdrachtgever kon verwachten. Voor de periode 

1925-1932 gaat het om negen kerken en een kapel die als een zelfstandig bouwwerk is uitgevoerd. 

In het overzicht zijn de bijzonderheden aangegeven die duiden op vernieuwing ten opzicht van de 

neogotiek uit de eerdere jaren. 

Voor afbeeldingen van deze gebouwen wordt verwezen naar het oeuvre-overzicht in bijlage 1. 

Bouwjaar  
HNI 

Naam kerk en plaats Voorbeelden van vernieuwingen ten opzichte van de 
neogotiek 

1925 Kerk Simon en Judas 
Lattrop 

Voorgevel met torenmuur met afgeknotte klokgevel in 
één lijn met de façade in een poging de toren bijna 
organisch uit deze gevel te laten ontstaan. 
Expressionistisch raam in rechte koorsluiting. 

1926 Dionysiuskerk Rijssen Expressionistische ramen en zijbeuken en 
transeptarmen. Deze bestaan uit een stapeling van 
lancetvensters met daarboven meer lagen kleine 
vensters uitgespaard in baksteen die gezamenlijk doen 
denken aan een gotische tracering. 

1926 H. Familiekerk 
Rotterdam 

Sterk centraliserende kruisbasiliek met vrijwel gesloten 
koor, met smalle vensters aan de zijkant voor zijdelingse 
lichtinval. In de viering een houten gewelf per 
gewelfvlak evenwijdige vakken. Lichtbeuk met recht 
gesloten vensters. 

1926 Antonius Abtkerk 
Scheveningen 

Ingesnoerde keperboogramen in de lichtbeuk. 
Ingekorte sleutelgatramen in de zijbeuken. Gewelf van 
stucgaas hangend aan het dakbeschot. 

1926 Kerk OLV Hemelvaart 
Heemstede 

Centraliserende kerk met gewelf van stucgaas hangend 
aan het relatief laag dakbeschot. Ingesnoerde 
keperboogramen. Toepassing van de parabool. 

1927 Eligiuskerk Lewedorp Recht gesloten gekoppelde vensters in de lichtbeuk, 
keperboogvensters in top van de façade en boven 
ingang een raam van in de vorm van drie verbonden 
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verticale rechthoeken, waarvan de middelste hoger is 
geplaatst. 

1927 Bonifatiuskerk  
Wehe-den Hoorn 

In de zijbeuk vensters van vijf gekoppelde ingesnoerde 
keperboogramen. In toren galmgaten die afgeschuind 
door bakstenen naar binnen te laten inspringen. 
Interieur onderscheid zich door de toepassing van gele 
en paarse baksteen in expressionistisch decoraties. 
Overwelving zijbeuken met keperbogen. 

1928 Kerk OLV van Lourdes 
Bergen op Zoom 

Bijzondere toepassing van de parabool in deur naar 
sacristie en boven zijaltaren. Expressionistische 
baksteendecoraties in gewelf van de centraliserende 
koepel. Recht gesloten vensters in tamboer. 

1929 Kerk OLV Rozenkrans 
De Goorn 

In de lichtbeuk per travee vijf naar het midden 
oplopende gekoppelde keperboogramen. In de 
zijbeuken drie gekoppelde keperboogramen in elke 
travee. In toren galmgaten die afgeschuind door 
bakstenen naar binnen inspringen. 

1932 Kapel Mariadal 
Roosendaal 

Zowel inwendig als uitwendig uitbundige 
expressionistische vormen in ramen en scheidingen 
rond het priesterkoor. Vijf gekoppelde 
keperboogramen in transeptarm. Vierkante kapitelen 
die alleen in verte doen denken aan Korintische. 

 

Nadere bestudering van deze tien ontwerpen leidt tot de conclusie dat Joseph Cuypers steeds 

variaties op eerder gebruikte vormen toepaste om het eigentijdse karakter van de kerk te 

benadrukken. Geen van de ontwerpen kan afkomstig zijn uit de periode van de neogotiek, 

waardoor ze goed in de tijd zijn te plaatsen. Dat wil niet zeggen dat de plattegronden altijd anders 

waren dan de gebruikelijke kruisbasiliek. Enkele uitzonderingen daargelaten zien wij steeds een 

schip geflankeerd door twee zijbeuken als verkeersruimte, waarbij geregeld de transeptarmen 

ontbreken. Vaak is dus sprake van een zaalkerk, waarbij het religieus karakter wordt benadrukt 

door de verkeersruimten in zijbeuken onder te brengen en pijlers noodzakelijk zijn. Omdat het 

architectenbureau Cuypers voor de acquisitie gebruik maakte van een fotoalbum met door hen 

gebouwde kerken konden potentiële klanten daar kennis van nemen. Dat zal in Geleen niet anders 

geweest zijn.  

Het moet dus voor de opdrachtgever verrassend zijn geweest om in november en december 1932 

te worden geconfronteerd met een kruisbasiliek met een vooral neogotisch karakter en, voor zover  

de tekeningen dat tonen, zonder eigentijdse vormen. Gezien alle afdrukken die steeds zijn 

gemaakt is het waarschijnlijk dat de eerste ontwerpen hem onder ogen zijn gekomen. De kerk van 

maart 1933 past wel helemaal in de lijn van de ontwerpen in de jaren daarvoor. 

Of de pastoor ook de eerste schets voor het hoofdaltaar heeft gezien is niet na te gaan. Gezien het 

rudimentaire karakter is die tekening mogelijk alleen intern gebleven. Dan is hem de verrassing 

bespaard gebleven een volstrekt neogotische ontwerp voor eigentijdse kerk te zien. Bij de 

communiebanken is de positie ten opzichte van die in de kerken uit 1925-1932 minder goed te 

bepalen, omdat die door het naar voren brengen van het altaar na het tweede Vaticaans concilie 

meestal verwijderd zijn. Maar in bijvoorbeeld de Antonius Abtkerk in Scheveningen uit 1926 staan 

ze nog wel en daar tonen ze veel eigentijdser. 
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5.4.* Clemenskerk in Hulsberg 

De georiënteerde Clemenskerk kent een lange bouwgeschiedenis. In de eerste hoofdfase van 

1908, die werd uitgevoerd met Jan Stuyt, werd van de vroeg negentiende-eeuwse kerk het koor en 

de daaraan gebouwde sacristie afgebroken en vervangen door een transept, groter koor en 

bijgebouwen. Daardoor kom het aantal zitplaatsen flink worden verhoogd. Na wat 

ontwerpactiviteiten rond 1923 werd in de tweede hoofdfase van 1930, samen met Pierre je, het 

schip van de oude kerk afgebroken en vervangen door aan breder schip en de aan de westzijde 

gesitueerde bestaande toren verhoogd en aangepast aan het gebruikte stijlidioom van de nieuwe 

kerk. Opvallend bij dit ontwerp is de toepassing van beton voor onderdelen die geen deel 

uitmaken van de hoofdconstructie.   

Ook na de voltooiing van de kerk bleef Joseph Cuypers aan de parochie verbonden voor inrichting 

en decoratie, de bouw van een nieuwe kerkhofmuur rond de kerk en een verenigingsgebouw. De 

inrichting is vrij compleet in stand gebleven met altaren, lambrisering en banken en biechtstoelen. 

De preekstoel is echter verwijderd en niet duidelijk is of de ontworpen muurdecoratie nooit is 

gerealiseerd of later overgeschilderd.  

Beschrijving van het ontwerpproces 

De bestaande kerk uit de negentiende eeuw bestond uit vier bouwdelen met aan de westzijde een 

relatief lage toren, daaraan vast een schip met een hoog dak en een bijna even hoog koor met aan 

de oostzijde een lage aanbouw. 

  
Afbeelding Hu1. Bestaande kerk uit de negentiende 
eeuw. Herkomst HCL, collectie Goossens CG 500-86 

Afbeelding Hu2. Plattegrond bestaande kerk. Herkomst HNI 
CUBA t465. 

 

Het schip bestond uit een kerkzaal met rondboogramen zonder pijlers (zodat alle gelovigen goed 

zicht hadden op het priesterkoor), met een openverbinding naar de begane grond van de toren, 

die als toegangsportaal diende. Het koor bestond uiteen travee met rondboograam en een ronde 

koorsluiting met in het verlengde een lage aanbouw, die (vanwege het ontbreken van andere 

mogelijkheden) als sacristie moet hebben gediend. De doorgang naar de sacristie was in het 

midden van de koorsluiting, zodat de priester achter het hoofdaltaar de kerk moest betreden.  

Gezien de groei van de bevolking in Zuid-Limburg vanwege de mijnen in het nabijgelegen Heerlen 

werd deze bescheiden kerk te klein. Het kerkbestuur, onder voorzitterschap van J.H. Alofs, die in 

Hulsberg van1905-1929 pastoor was, vroeg in februari 1908 aan de gemeente een ‘flinke’ subsidie 

voor uitbreiding van het gebouw.50 Dat was nodig omdat de parochie geen geld had en de 

vergroting was geraamd op fl. 20.000. Volgens een aantekening van de pastoor in de kantlijn, werd 

fl. 10.000 toegekend en ontvangen. Dit gulle gebaar van het gemeentebestuur was voldoende 

aanleiding om ‘de heer Kuipers, architect te Roermond’ opdracht te geven een ontwerp en een 

bestek te maken en het werk aan te besteden.51 Al in april van dat jaar werd een machtiging aan de 

bisschop gevraagd voor de gunning van het werk voor fl. 25.480, ongeveer 25% hoger dan de 
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begroting. Voor de, na verrekening van de subsidie van de gemeente, nog noodzakelijke fl. 25.000 

werd fl. 2.000 aan giften van welgestelde parochianen ingezameld en een lening afgesloten die 

zou worden afgelost door meeropbrengsten van het grotere aantal zitplaatsen. Dit verzoek moet 

worden herhaald in november 1908 omdat de tekst van het machtigingsverzoek aan de bisschop 

afweek van die van het raadsbesluit over de subsidie en Gedeputeerde Staten om die reden het 

besluit afkeurden.52 Ook toen werd de gevraagde machtiging verleend en ondertussen kende ook 

Gedeputeerde Staten een subsidie van fl. 800 toe.53 Dit bedrag werd pas betaald als de kerk 

gereed was en het verzoek daartoe was van mei 1909. Aangenomen mag worden dat de aanbouw 

toen al was voltooid, hetgeen betekent dat de bouw al lang voor november 1908 was 

aangevangen.  

Overgeleverd zijn twee ontwerpen uit 1907 en 1908, die vooral verschillen voor wat betreft het 

aantal sacristieën. Een ongedateerd ontwerp van de plattegrond, passend bij een kapplan uit 1907, 

laat een transept met vijfhoekig koor met aan weerzijden zijkapellen en aan de noordzijde één 

sacristie zien met verwarmingskelder. Aan de zuidzijde is een traptoren gedacht. In de oksel van 

het transept en de zuidelijke gevel van de oude kerk  is de fundering van een ingangsportaal 

getekend. Een plattegrond uit januari1908 geeft twee sacristieën weer met daaronder aan de een 

verwarmings- en een bloemenkelder. Transept, koor en traptoren zijn hier ongewijzigd ten opzicht 

van 1907, zodat er alleen sprake is van het verwerken van een extra wens van de opdrachtgever. 

Een vergelijk met de huidige kerk geeft aan dat dit tweede ontwerp is gerealiseerd. Hoewel hier 

voor de liturgie alleen sprake is van de toevoeging van een transept en een koor zijn de extra 

mogelijkheden aanzienlijk. Naast een diep koor en een middenruimte is het transept voor 

plechtigheden is ruimte beschikbaar voor twee zijaltaren, 48 plaatsen voor volwassenen en 96 

plaatsen van kinderen.  Vergeleken met de naar schatting 220 plaatsen in de bestaande kerk 

betekent dit een aanzienlijke verbetering. 

  
Afbeelding Hu3. Ongedateerde plattegrond 
overeenkomende met een kapplan uit 1906. Herkomst 
HNI CUBA t465. 

Afbeelding Hu4. Plattegrond uit januari 1908 met 
bankenplan. Herkomst HNI CUBA t465. 

 

Opvallen is het gebruik van het romaanse stijlidioom. In dit geval ligt deze vorm voor de hand, 

omdat in de bestaande kerk, waarvan het schip nog jaren zou blijven gehandhaafd, 

rondboogramen had die daar veel beter bij passen. Dat was voor Joseph Cuypers geen 

ongebruikelijke handelswijze. Al in 1905 breidde hij (samen met zijn vader) de Dionysiuskerk in het 

nabijgelegen Nijswiller aanzienlijk uit in de daar al aanwezige romaanse stijl.  Ook maakte hij een 

ongedateerd uitbreidingsplan voor de Petrus en Pauluskerk in Soest met rondboogramen en een 

verhoging van toren voor de Servatiuskerk in Erp in overeenkomstige vormen in 1896. In datzelfde 

jaar introduceerde Cuypers ook de romaanse architectuur bij de koorpartij van de Nieuw Bavo en 

paste dit in 1887 toe bij de restauratie en reconstructie in Romaanse stijl van de Onze Lieve 

Vrouwebasiliek in Maastricht.  

Ook bij nieuwbouw voelde de architect zich vrij om af te wijken van de neogotiek. Uit 1897 stamt 

het ontwerp voor de kathedraal van Rangoon in met toepassing van romaanse en oosterse vormen. 
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Daarmee wordt duidelijk dat al voor Hulsberg Joseph Cuypers ook bekend was met het toepassen 

van het neoromaans. 

Het is daarom de vraag of de heersende opvatting, dat Jan Stuyt in de vennootschap het 

neoromaans bouwen en Cuypers de neogotiek inbracht, nog stand kan houden. Al in 1997 schreef 

Looyenga daarover in een artikel over de Agneskerk in Amsterdam in het jaarboek Amstelodanum: 

‘De neoromaanse kerken …. worden in de regel beschouwd als het werk van Stuyt, maar dat is nog 

lang geen uitgemaakte zaak’.54 

   
Afbeelding Hu5. Ontwerp 
voor verhoging van de toren 
van de Servatiuskerk in Erp. 
Herkomst HNI CUBA t322. 

Afbeelding Hu6. Ontwerp voor 
de uitbreiding van de Petrus en 
Pauluskerk in Soest. Herkomst 
HNI CUBA t281. 

Afbeelding Hu7. Langsdoorsnede kathedraal van 
de katholieke missie in Rangoon. Herkomst HNI 
CUBA t289.  

 

Dat wordt onderstreept bij het ontwerp voor de uitbreiding van de kerk in Hulsberg in 1908, die op 

naam staat van Cuypers en Stuyt, maar laatstgenoemde slechts een enkele keer mede signeert. Van 

deze fase zijn veel tekeningen van de bestaande kerk en de nieuwbouw bewaard gebleven. Vier 

daarvan zijn gesigneerd door Cuypers, twee door beiden en zijn zes ongesigneerd. In de 

correspondentie van het parochiebestuur met de bisschop en met de overheid wordt alleen 

Cuypers genoemd. Dit leidt tot de gedachte dat alleen Joseph Cuypers leidend is geweest bij dit 

ontwerp.  

 
 
Afbeelding Hu8. Situatie na de voltooiing van de uitbreiding in 1909 Herkomst RHCL Collectie Goossens CG 500-87. 

De uitbreiding van 1907-1908 moet lange tijd hebben voldaan. Het kerkbestuur hout zich tussen 

beide bouwcampagnes wel bezig met interieur. Zo werd in mei 1920 genoteerd dat de preekstoel 
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is verplaatst en vervaardigde Cuypers & Co ontwerpen voor het hoofdaltaar (ongedateerd) en 

Antoniusaltaar met muurdecoratie (1923). Het Huidige hoofdaltaar heeft wel de hoofdvorm van dit 

ontwerp, maar is rijk gedecoreerd met verschillende kleuren marmer. Het Antoniusaltaar is nooit 

aangebracht of inmiddels verwijderd. In 1923 volgde een nieuwe ontwerpronde. Over de 

tekeningen is geen correspondentie beschikbaar, maar aangenomen mag worden dat ze zijn 

vervaardigd in opdracht van pastoor Alofs. Deze serie bestaat uit drie tekeningen met een 

plattegrond en twee doorsneden ter hoogte van de overgang westpartij en schip naar het oosten 

en westen gericht. De plattegrond toont tweezijbeuken aan het schip met pijlers op de plaats van 

de buitenmuren, waardoor een ruimte is ontstaan met een beperkt zicht op het altaar in de 

zijbeuken. Aan weerszijden van de westpartij kapellen met een toegang vanuit de kerk en in de 

noordelijke kapel ook een toegang van buiten. Gezien de traditionele positie van de doopkapel in 

het noordwesten van de kerk, zal die als zodanig zijn bedoeld. De toren is met een extra bouwlaag 

met nieuwe galmgaten verhoogd en de bestaande spits is vervangen door een barokke variant met 

uivormige bekroning. Door het ontbreken van een dwarsdoorsnede over de zijbeuken en 

zijaanzichten is niet duidelijk welke dakvorm bij de zijbeuken in gedachte had. Cuypers had 

bedacht De oude westpartij met toren en de uitbreiding van 1908 zijn gehandhaafd. Het is niet 

duidelijk waarom deze tekeningen zijn gemaakt en daarna geen vervolg kregen. Het is mogelijk dat 

de pastoor de mogelijkheden voor uitbreiding alleen wilde onderzoeken. De tekeningen geven 

wel aan dat er ook tussen bouwfases van 1908 en 1930 contact was tussen pastoor en architect. 

Blijkbaar was de opdrachtgever tevreden met het werk van zijn opdrachtnemer. 

  
 
Afbeelding Hu8. Plattegrond uit 1923. Herkomst HNI CUBA t322. 

 
Afbeelding Hu9. Dwarsdoorsnede westpartij uit 
1923. Herkomst HNI CUBA t322 

 

Daadwerkelijk stappen voor de tweede uitbreiding worden pas gezet in 1930 met een brief van 

Joseph Cuypers uit februari aan de nieuwe opdrachtgever, pastoor J.M. Kerckhoffs. De brief betreft 

de begroting met een geraamde aanneemsom van fl.40.000 en een verzoek de 

ontwerptekeningen voor te leggen aan de bisschop.55 Inmiddels is een Bisschoppelijke Commissie 

actief die adviseert over tekeningen van nieuwe en uit te breiden kerken. Omdat uit begin 1930 

geen tekeningen bekend zijn, zouden dat de ontwerpen uit 1923 geweest kunnen zijn. Dat wordt 

bevestigd door een brief van de architect aan de opdrachtgever van enkele dagen later, waarin hij 

bericht dat het honorarium dat pastoor Alofs betaald voor de kosten van 1923 in mindering wordt 

gebracht op de kosten van de architect in de begroting.56 Die tekeningen waren dus nog 

bruikbaar. In het contact met de voorzitter van de Bisschoppelijke Commissie, Mgr. Henry Everts, 

(meer over deze commissie bij 5.4.* over de Augustinuskerk in Geleen) kwam de kwestie over het 

al dan niet handhaven van de muren van het schip naar voren. Everts vroeg of het niet beter voor 

het zicht op het altaar is om ze te slopen, alvorens de pijlers daar te plaatsen. Volgens Cuypers lost 

dat niets op omdat de pijlers het zicht beperken en niet het bovenliggende muurwerk. Dat schreef 

hij ook zo in een brief van de pastoor van 24 maart.57 Op dezelfde dag stuurde hij de tekeningen 

van 1923 ook aan Everts. Een bijzondere variant brengt een ander lid van de Bisschoppelijke 

Commissie, Willem Goosens,  naar voren in een gesprek met de pastoor naar voren met de 
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suggestie de zijbeuken even hoog te maken als het schip en een hallenkerk te realiseren, omdat 

lage zijbeuken niet zouden voldoen. Kerckhoffs bericht hierover aan Everts met het verzoek de 

nieuwe variant met Cuypers te bespreken.58 Everts was duidelijk niet gecharmeerd van deze 

variant, omdat hij zich ter plaatse geen hallenkerk kon voorstellen en deze veel kosten met zich 

meebracht en zond de brief van de pastoor al de volgende dag met een negatief advies door naar 

Cuypers .59 Deze begreep de zorgen die de Bisschoppelijke Commissie met het ontwerp voor de 

uitbreiding, omdat het nodig was om banken te plaatsen in de zijbeuken en men van daar voor het 

gezicht op het altaar gehinderd wordt door de pijlers tussen schip en deze zijbeuken. Om die 

reden maakte hij al geruime tijd van de zijbeuken verkeerruimten en plaatsten de banken in het 

schip, zoals onder meer in de kerken van Wehe-den Hoorn, Renkum en Heemstede, die worden 

behandeld in dit hoofdstuk. 

Een dergelijke oplossing was door de uitbreiding van 1907 niet meer mogelijk, omdat toen bij de 

posities van de vieringpijlers was uitgegaan van de breedte van het bestaande schip. Smalle 

zijbeuken, die alleen dienden als verkeersruimten, waren alleen mogelijk als zowel het oude schip 

als de uitbreiding van 1907 zouden worden gesloopt. Dat zou grote budgettaire gevolgen hebben. 

Om toch de gelovigen in de zijbeuken een beter zicht op het altaar te geven koos hij voor een 

oplossing die al eeuwen daarvoor was toegepast in het wandsysteem van de Munsterkerk en hij 

ook gebruikte voor rond het koor van de Nieuwe Bavo in Haarlem: de pijlers splitsen. In plaats van 

één forse pijler bracht hij twee slanke aan in de breedte van de muur. Daarmee werd een 

transparanter beeld verkregen, al bleef het altaar vanuit een aantal zitplaatsen nog onzichtbaar. 

Daarnaast voldeed de positie van de ramen in het oude schip niet voor dit doel, omdat ze deels 

samenvielen met de pijlerhoogte.. Daarom werden meer en kleinere ramen direct onder het gewelf 

ontworpen. Dit bracht de bouwmeester ertoe in april een brief aan Willem Goossens te schrijven 

dat het opgaande muurwerk van het schip maar beter kan worden afgebroken en op het 

bestaande fundament herbouwd.60 Met deze oplossing konden in elk geval de fundamenten het 

schip en het westwerk worden behouden 

 
 
Afbeelding Hu10. Plattegrond van het definitieve ontwerp met de dubbele pijlers en een tijdelijke wand om tijdens de 
verbouwing van het schip het transept en een klein deel van het schip te kunnen gebruiken. Herkomst HNI CUBA t322. 

Het gewelf van het bestaande schip kwam niet overeen met dat van het transept. Afbeelding Hu8 

laat zien dat de dakhoogten aanzienlijk verschillen. Om dit op te lossen werd het bestaande dak 

niet herplaatst na sloop van de zijmuren, maar vervangen door een hogere met een nieuwe 
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constructiewijze. In plaats van de gebruikelijke houten balken koos Joseph Cuypers voor een 

staalconstructie, waaraan een rabitsgewelf werd gehangen. Uit de tekeningen kan worden 

opgemaakt dat hierbij aan stalen gordingen ‘spijkerlatten’ werden bevestigd, waaraan het te 

stuccen materiaal werd bevestigd. De dwarsdoorsnede laat zien dat het nieuwe schip gewelf iets 

hoger uitvalt dat het gemetselde transeptgewelf en ook een flauwere helling heeft. De 

rabitsgewelven worden ook in die vorm toegepast in de nieuwe zijbeuken.  

 

Afbeelding Hu11. Dwarsdoorsnede over schip en zijbeuken met aanwijzingen voor de ijzerconstructie voor het nieuwe dak 

en de rabitsgewelven. Herkomst HNI CUBA t322. 

Niet alleen voor het dak koos de architect voor een minder traditionele oplossing. Naast een 

berekening van N.V. Constructiewerkplaats Limburg te Hoensbroek is in het Cuypersarchief ook 

een advies voor de kapitelen en basementen van Ingenieursburo Dr. Ing. A. Koch in Aken 

aanwezig. Omdat deze in beton zijn uitgevoerd. Een dergelijke oplossing, die ook in het zicht is 

gelaten, is in de onderzochte kerken van Joseph Cuypers niet aangetroffen, waarmee Hulsberg een 

unieke positie in zijn oeuvre inneemt. 

Het toepassen van onbewerkt beton voor zou als een tegenstelling ten opzichte van de rijk 

bewerkte geglazuurd terra cotta kapitelen van de uitbreiding kunnen zijn ervaren. Dat heeft de 

architect voorkomen door kapitelen en basement op Berlagiaanse wijze op te nemen in het vlak 

van de muren, waardoor ze niet als zelfstandige elementen worden waargenomen. Ze komen in 

niets overeen met die in koor en transept. 

Bijzondere aandacht van de architect ging uit naar de aanpassing van de toren. Het lag voor de 

hand die te verhogen nu de nok van het nieuwe schip aanzienlijk hoger werd dan in de oude 

situatie. Joseph Cuypers heeft daarvan gebruik gemaakt om ook het uiterlijk van de toren aan te 
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passen aan de nu geheel vervangen kerk. De eerste schets is van 1907 van de hand van Jan Stuyt 

met een gehelmde toren, open bekroning en eenvoudige galmgaten. Mogelijk maakte Stuyt deze 

schets om de pastoor te tonen hoe de kerk kon worden voltooid. Het is de enige tekening van zijn 

had die is overgeleverd. Het ontwerp van 1923 toont ook een degelijk helmvorm met open 

bekroning, maar in de geleding daaronder zijn per zijde drie galmgaten gedacht. 

  
 
Afbeelding Hu12. Schets van de toren bij een verhoogd schip 
door Jan Stuyt uit 1907. Herkomst HNI CUBA t322. 

 
Afbeelding Hu13. Detail van het ontwerp uit 1923 
(Hu9). Herkomst HNI CUBA t322. 

 

Pas in het ontwerp van 1930 (afbeelding Hu11) komen aan vier zijden de rijk uitgevoerde 

galmgaten voor, bestaande uit die gekoppelde rondboogvensters bekroond door twee 

rondbogen met erboven één rondboog. De stapeling van drie, twee en één rondboog geeft ook 

weer een contour weer van een halve cirkel. Een soortgelijke stapeling paste de architect al in 1925 

ook toe bij de Simon en Judaskerk in Lattrop. Maar in deze kerk varieerde hij met keperbogen, die 

daar elders in de kerk ook voorkomen, terwijl hij in Hulsberg alleen ronde bogen boven de ramen 

zijn gebruikt.  

  
 
Afbeelding Hu14. Detail van foto 
zuidzijde van de kerk. Herkomst Reliwiki, 
RCE, fotograaf Van Galen. 

 
Afbeelding Hu 15. Soortgelijke stapeling van vlakken in de transeptramen 
van de Judas en Simonkerk in Lattrop uit 1925. Herkomst Reliwiki, fotograaf 
onbekend. 

De met koper bedekte spits is nieuw in dit ontwerp en vervangt de helm uit 1923. Op het ontwerp 

krijgen de vier hoeken van de torenromp de vier delen van een kroon. In de praktijk is die 



47 
 

uitgevoerd in koper aan de onderzijde van de spits. Op spiegelbeeldige wijze wordt dit motief 

herhaald in de zuiltjes van de gekoppelde rondboogramen van het galmgat. 

 

Afbeelding Hu16. Ontwerp van de zuiltjes in de galmgaten met omgekeerde kroon in het kapiteel. Herkomst HNI CUBA 

t322. 

De op deze manier uitgevoerde tweede uitbreiding is zeer gericht op het beheersen van de 

kosten, maar heeft toch geresulteerd in een grote harmonie tussen de werken van 1907 en 1930. 

Dat was ook wel nodig omdat ook deze keer de parochie vrijwel geen middelen beschikbaar had 

om het werk uit te voeren en weer om subsidie werd gevraagd bij het gemeentebestuur en 

Gedeputeerde Staten. Uit een machtigingsverzoek van juni wordt duidelijk dat de gemeente 

fl.15.000 bijdroeg en dankbrief aan Gedeputeerde Staten geeft aan de die fl.2.500 beschikbaar 

stelden. De begroting was door de wijzigingen opgelopen tot fl. 51.740.61 Door een meevallende 

aanbesteding met een bedrag van fl. 39.800, fl. 17.500 aan overheidssubsidies en fl. 15.000 aan 

giften van parochianen kon het werk toch worden uitgevoerd met een kleine lening.62 

Daarna verloopt het bouwproces in hoog tempo. Medio mei meldde Cuypers aan de pastoor dat 

de tekeningen en het bestek eerder klaar waren dan voorzien en de inschrijving al kon 

plaatsvinden op 26 mei.63 Na die inschrijven moet de aannemer direct zijn begonnen, want in 

januari daarna schreef de bouwmeester aan de pastoor dat de kerk gereed was en naar hij had 

vernomen goed ontvangen. Hier blijkt het voordeel van het gebruik van de oude fundamenten 

voor de pijlers van het schip en het handhaven van de oude toren. Na het leggen van de lichtere 

fundering voor de zijbeukmuren de uitbreiding met lage gebouwen aan de westpartij kom meteen 

met het opbouwwerk worden begonnen. 
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In de jaren na 1930 werden aan het architectenbureau Cuypers nog opdrachten gegeven voor een 

gecompliceerde kerkhofmuur rond de betrekkelijk hoge kerkheuvel (1932) en voor de bouw van 

een KJV-huis (1935). De opdrachtgever was dus tot het einde van het bouwproces tevreden over 

dit bureau. 

Om eventuele oorlogsschade in 1940-1945 vast te kunnen stellen werd de kerk door een opzichter 

van Joseph Cuypers geïnventariseerd. Het complete interieur is dan nog aanwezig.64 Uit een 

inventarisatie van 1968 blijkt het interieur weinig verandering te zijn veranderd. De preekstoel is 

dan nog aanwezig.65 Dat is in elk geval een groot meubel dat nu ontbreekt. Nog meer?  

  
 
Afbeelding Hu. De pijlers staan op basementen en worden 
bekroond door kapitelen van beton. Herkomst Reliwiki, RCE, 
fotograaf Van Galen (uitsnede). 

 
Afbeelding Hu. De kapitelen in de uitbreiding van 1907 
zijn rijk gedecoreerd.  Herkomst Reliwiki, RCE, fotograaf 
Van Galen (uitsnede). 

 

Eerste conclusie 

Bij de eerste uitbreiding is de eerste tekening uit 1907 en de definitieve, die slechts weinig 

verschilde van de eerste, uit januari 1908. De pastoor heeft dus steeds één hoofdvorm gezien, al is 

het mogelijk dat eerdere ontwerpen wel zijn vervaardigd, maar niet bewaard zijn gebleven. Het zal 

voor Joseph Cuypers en voor Jan Stuyt geen bijzonder ontwerp zijn geweest. Cuypers had al 

ervaring met Romaanse vormen opgedaan in de periode 1896-1997 met de Servatiuskerk in Erp, 

de Nieuwe Bavo in Haarlem en de eerste versie voor de kathedraal van Rangoon en Stuyt bij zijn 

eerste leermeester Adrianus Bleijs. Voor de vennootschap was het wel de eerste neoromaanse 

kerk, maar werd kort daarop, in 1909, bij de Onze Lieve Vrouwe van den Allerheiligste 

Rozenkranskerk in Amsterdam (zie 5.4.*) deze stijl ook toegepast. Bij het maken van dit ontwerp 

hebben de architecten geen nauwkeurige aansluiting gezocht bij de maatvoering van de oude 

kerk, afgezien van de plattegrond. Gezien de schets van Stuyt uit 1908, die een voorstel voor de 

tweede uitbreiding weergeeft, werd toen al gedacht aan het later vervangen van het schip. Gezien 

de breedte van het nieuw koor, die overeenkomt met het oude schip, en de positie van de 

vieringpijlers hebben de architect steeds voor ogen gehad niet opnieuw een bredere zaalkerk in 

plaats van het oude schip te bouwen met een schip met zijbeuken. Dat daarvoor meer plaatsen met 

een slecht zicht op het altaar zouden ontstaan, heeft minder meegeteld dan de tegenstand van 

Joseph Cuypers tegen kerken zonder pijlers. Bij zijn ontwerp van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 

kerken schreef hij daarover: ‘De goede smaak vereischt de gelijkenis met schouwburg (circus) of 

concertzaal, zooveel mogelijk te vermijden, zoodat het naar de meening van den opdrachtgever, 

geen aanbeveling verdient alle pilaren of steunpunten weg te werken’ (zie 5.4.*) 
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Ook bij de tweede uitbreiding verliepen alle fasen snel. Weliswaar zijn de eerste tekeningen uit 

1923, maar die geven dezelfde hoofdvorm weel als in 1930 en waren waarschijnlijk bedoeld als 

een verkenning van mogelijkheden. Verzoeken om een bijdrage werden toen niet gedaan. Toen 

de nieuwe pastoor het opdrachtgeverschap overnam werd in februari 1930 een eerste 

kostenraming gemaakt en kwam het adviesproces met de bisschoppelijk commissie op gang en al 

in april 1930 is de definitieve plattegrond gereed. Joseph Cuypers gebruikte daarvoor eerder 

gebruikte vaardigheden als het werken met hanggewelven (ook al bij de Onze Lieve Vrouwe 

Hemelvaartkerk in Heemstede en de Antonius Abtkerk in Scheveningen, beiden 1926) en het delen 

van pijlers (Nieuwe Bavo in Haarlem). Vernieuwend in het toepassen van beton voor basementen 

en kapitelen. Door ze een onopvallende gladde afwerking te geven, detoneren ze niet bij de 

terracotta kapitelen van de eerste uitbreiding. Pas in 1933-1934 paste Cuypers weer beton in 

zichtbare onderdelen toe in de Augustinuskerk in Geleen (zie 5.4.*). In Hulsberg moet het besparen 

van kosten een belangrijke afweging geweest zijn.  

 Beide ontwerp en bouwprocessen zijn snel tot stand gekomen en steeds binnen de begroting. 

Zowel pastoor J.H. Alofs als pastoor J.M. Kerckhoffs moeten het architectenbureau positief hebben 

gewaardeerd als een efficiënte en effectieve opdrachtnemer. Dat blijkt ook wel uit de 

voortdurende vervolgopdrachten na 1908 en 1930.  

Joseph Cuypers heeft bij de tweede uitbreiding inventief bekende en nieuwe toepassingen 

gebruikt om met beperkte kosten een nieuwe gedeelte tot stand te brengen dat goed past bij het 

deel uit 1908 en veel ruimte biedt en zo goed mogelijk het introduceren van pijler combineert met 

zicht op het altaar. De idealen van de Liturgische Beweging, een goed zicht van bijna alle plaatsen, 

heeft hij bij het ontwerpen niet voorop gesteld. 

Bij het ontwerp van de toren laat de bouwmeester zien dat hij in 1930 het tijdperk van de neostijlen 

al deels heeft verlaten. De galmgaten zijn niet gebaseerd op historische voorbeelden. 

De waardering voor deze kerk is in stand gebleven. Uit de inventarisaties van voor 1940 en 1968 

blijkt dat het interieur maar weinig wijzigen heeft ondergaan. Het is steeds blijven voldoen. 

(kapellen westzijde en decoraties) 
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5.4.* Remigiuskerk in Klimmen 

Joseph Cuypers kreeg van pastoor Piet Vaessen in 1905 de opdracht de oude Remigiuskerk in 

Klimmen te restaureren en uit te breiden. Hij had deze opdracht vooral te danken aan een 

samenspel tussen zijn vader, Victor de Stuers en op de achtergrond de priester-historicus Willem 

Goossens in de jaren 1881-1905, die in de toenmalige bouwval een belangrijk monument zagen. 

Het was ook deze kerk die zorgde voor een langdurige verwijdering tussen de vrienden P.J.H. 

Cuypers en De Stuers, als gevolg van een ruzie over de vorm van het nieuwe door Joseph Cuypers 

ontworpen priesterkoor. Frans Crutzen (pastoor Klimmen 2005-2021) heeft naar de 

bouwgeschiedenis van deze kerk goed gedocumenteerd onderzoek in veel bronnen gedaan in de 

periode 2010-2015 en dit vastgelegd in twee boeken. Van de resultaten van dit onderzoek wordt in 

dit onderzoek gebruikt gemaakt. Nieuw onderzoek naar deze bronnen is achterwege gebleven 

omdat Crutzen alles met verwijzingen al heeft gedocumenteerd. Waar nodig wordt in deze analyse 

verwezen naar zijn werk.66  

Beschrijving van het ontwerpproces 

In 1907 schreef Victor de Stuers een brief aan de minister van Binnenlandse zaken waarin hij 

meldde dat bij bezorgd was over het lot van de Remigiuskerk in Klimmen, die in erbarmelijk slechte 

staat was. Hij had daarom pastoor Vaessen kunnen overhalen de kerk te restaureren en uit te 

breiden door P.J.H. Cuypers. Deze brief was een vervolg van de bezoeken van P.J.H Cuypers en De 

Stuers aan het gebouw in 1881 en 1904, gevolgd door een opmeting met foto’s van Adolph 

Mulder, die in dienst was van de afdeling Kunsten en Wetenschappen van Binnenlandse Zaken. 

Willem Goosens maakt aantekeningen en een plattegrond van het gebouw in 1905. Cuypers was 

door de toenmalige pastoor Horsmans in 1881 uitgenodigd om de mogelijkheden van nieuwbouw 

te verkennen, die voor de verdere contacten zorgde.67 

De kerk die Joseph Cuypers aantrof week sterk af van het basilicale type. Een foto uit 1888 laat zien 

dat aan de noordzijde het dak was doorgetrokken tot aan de zijbeukmuur en dat in de muur 

rechthoekige vensters waren geplaatst. De toren was in verhouding tot de nokhoogte betrekkelijk 

laag.  Afbraak van dit lange dak  door Joseph Cuypers in 1906 liet een lichtbeuk zien met kleine 

vensters in Romaanse vormgeving. Aan de zuidzijde was in 1888 wel sprake van een lichtbeuk met 

gotische vensters op verschillende hoogten.   

  
Afbeelding K1. Noordzijde van de kerk met doorgetrokken 
dak in 1888. Fotograaf Alphons Mulder. Herkomst RCE. 

Afbeelding K2. Oude situatie zuidzijde van de kerk met 
gotische vensters op verschillende hoogtes. Herkomst 
RHCL, collectie Goossens RAL 00057-04. 
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In 1905 werd een bouwcommissie opgericht die toezicht moest houden op de restauratie en de 

besteding van de subsidie van fl. 18.000 (50% van de geraamde bouwkosten) die de minister van 

binnenlandse zaken volgens een brief van mei 2007 aan P.J.H Cuypers beschikbaar had gesteld.68 

Deze commissie diende de omschrijvingen van de jaarlijks geplande werken, waarna uitbetaling 

van de jaarlijkse fl. 3000 plaatsvond na akkoord van het uitgevoerde werk door P.J.H. Cuypers. De 

vader controleerde het werk van zijn zoon. 

Een eerste ongedateerde schets met aantekeningen in het handschrift van Joseph Cuypers zou 

volgens Crutzen uit 1905 stammen en laat de gerestaureerde en uitgebreide kerk zijn met op de 

plaats van de pastorie een transept, een verlengd koor en een halfronde absis. Deze wijze van 

uitbreiden van kerken was niet ongebruikelijk voor Joseph Cuypers. Ook de Pancratiuskerk in 

Heerlen kreeg van hem een dergelijk forse aanbouw en bij zijn veel latere ontwerpen voor de Onze 

Lieve Vrouwe Ten Hemelopnemingkerk in Renkum komt deze oplossing voor.  

 

Afbeelding K3. Schets uit 1905 met aantekeningen van Joseph Cuypers, waarin een aanzet lijkt gegeven voor ee verlaagd 

dak boven viering en koorpartij. Herkomst HBI CUBA t421 

Van februari 1906 dateert een tekening van de zuidzijde van de kerk waarin deze schets is 

uitgewerkt, maar dan met een verlaagd koor als onderdeel van het eerst ontwerp. De oude kerk 

vormt het deel van het schip tot de uitbreiding en heeft een basilicale opzet gekregen, die 
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verklaarbaar is vanwege de aangetroffen lichtbeukvenster in de noordgevel. Een dwarsdoorsnede 

zien dat boven de bestaande ruimten de gewelven zouden worden gehandhaafd en die boven 

nieuwe ruimten toegevoegd.  

 
 
Afbeelding K4. Eerste ontwerp zuidgevel. Herkomst HNI CUBA t431 

 

Een tekening voor dit woonhuis stamt uit mei 2005 en is gesigneerd door Cuypers en Stuyt. 

Crutzen is van mening dat dit ontwerp van Jan Stuyt moet zijn, omdat kleur en materiaalgebruik 

 
 
Afbeelding K5 Eerste ontwerp doorsnede. Herkomst HNI CUBA t431 
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kenmerkend zijn voor zijn vroege werk. Dit woonhuis past echter goed in de reeks van villa’s die de 

vennoten tussen 1899 en 1909 tot stand brachten en 1905 is valt daar middenin. Kenmerkend voor 

het ontwerp voor Klimmen zijn, naast het lokaal bepaalde materiaalgebruik, de naar de goot 

toelopende gerende daklijn. Die is ook terug te vinden in de meer villa-ontwerpen die tijdens de 

vennootschap werden gemaakt, zoals Vredehoeve (1903 Aerdenhout), Hilverheuvel (1905 

Bloemendaal), Sonnehoeck (1906-1908 Hilversum), De Heerd, (1908 Bloemendaal) en De Hazelaar 

(1909 Aerdenhout). Joseph Cuypers past deze ook na de vennootschap toe bij Kleine Hartenlust 

(1911, Bloemendaal) en Huize Grol (1916 Groenlo). Hieruit kan niet worden opgemaakt dat 

Cuypers de pastorie moet hebben ontworpen, maar ook niet dat het van Stuyt is. Dit is een goed 

voorbeeld van een ontwerp dat niet aan een van de vennoten is toe te schrijven.69 

  
Afbeelding K6. Voorgevel pastorie, gesigneerd door de 
beide vennoten. Herkomst HNI CUBA t431. 

Afbeelding K7. Zijgevel pastorie, gesigneerd door de 
beide vennoten. Herkomst HNI CUBA t431. 

 

In april 2006 werd de eerste steen voor de uitbreiding en restauratie van de oude kerk gelegd, 

waarna men begon met het terugbouwen van de verdwenen zuidelijke zijbeuk, in september 

gevolgd door het herstel en ondersteunen van de het gewelf in het schip. Daarin werden ook het 

herstel drie zuidelijke pijlers betrokken. 70 Al in oktober raakt Joseph Cuypers bezorgd over de 

staat van de gewelven, die toen al deels waren hersteld. Ze waren op meer plaatsen gescheurd en 

een deel was ingestort. Hij stelde aan de bouwcommissie, zijn vader en Victor de Stuers voor een 

houten zoldering aan te brengen in plaats van stenen gewelven om de druk op de kerkmuren te 

verkleinen. De aanwezigen stemden daar unaniem mee in, hoewel het een grote afwijking van zijn 

ontwerp was. Omdat de Rijkssubsidie nog steeds niet was vastgesteld zou een dergelijke 

verandering consequenties kunnen hebben. Tot overmaat van ramp stortte constateerde De Stuers 

dat aan de restauratie was begonnen zonder subsidiebeschikking en stortte nog een deel van het 

gewelf in. Dit moet, naast het uitblijven van subsidie in dat jaar het vertrouwen in de architect flink 

op de proef hebben gesteld. Hoewel het uitbreken van de gewelven op dit moment niet aan een 

zorgvuldige restauratie doet denken, dacht men daar in die tijd anders over. De pastoor maakte 

alleen bezwaar tegen de extra kosten van fl. 1.000 en een andere betrokkene, de priester Xaverius 

Horsmans, die zijn emeritaat doorbracht in Klimmen, schreef aan Willem Goossens dat het nieuwe 

plafond juist heel romaans was en dus goed paste bij het ontwerp van Joseph Cuypers.71   

Het tweede ontwerp dateert van november van 1906 en omvat onder meer een aanzicht vanuit het 

zuiden en een lengtedoorsnede vanuit het noorden. Het grootste verschil met het andere plan is 

het ondiepe rechtgesloten koor in plaats van een halfronde absis. Dit vindt zijn oorsprong in een 

advies van Victor de Stuers, ontstaan bij zijn bezoek in oktober 1906, om te kiezen  voor een 

rechtgesloten koor, omdat een dergelijk vorm meer hoort bij de Benedictijnse traditie en de kerk 

mede tot stand is gekomen door die orde. Daarnaast zou een rechtgesloten koor meer passen in 

de Limburgse traditie. Dit valt op te maken uit een briefconcept van Joseph Cuypers juli 1907 in 
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een klerkenhandschrift met verbeteringen in zijn handschrift. Hoewel hij de voorgesteld wijziging 

wel in een tekening omzette, kwam die daar later beargumenteerd  op terug. Dat vindt zijn 

oorsprong in de lokale tegenstand die hij bij deze wijziging ondervindt.72  

 

 

 
Afbeelding K8. Tweede ontwerp van zuidgevel met sterk ingekort koor. HNI CUBA t431. 

 

 

De door De Stuers opgelegde wijziging, in het begin gesteund door P.J.H. Cuypers, betekende 

een groot verlies voor de liturgische ruimte, omdat de diepte met meer dan 2 m afnam.  

 

 
 
Afbeelding K9. Tweede ontwerp vanuit het noorden. Herkomst HIN CUBA t431. 
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Juist die verminderde diepte was een teleurstelling voor pastoor Vaessen. Xaverius Horsmans werd 

er zelfs zo ontevreden van dat hij spijt kreeg van de restauratie en in een brief aan Willem Goossens 

terug verlangde naar het oude plan voor nieuwebouw en noemt de kerk een ‘klungel’, omdat hij 

naast het ondiepe koor nu toch het verdwenen gotische gewelf miste en ook de restauratie van de 

lichtbeuk slordig vond. Goossens deelde die mening overigens niet.73 Dit is de derde keer dat het 

vertrouwen in de aanpak van de heren Cuypers op de proef werd gesteld, omdat door de door 

hen geadviseerde restauratie met Rijkssubsidie dreigde spaak te lopen. Door tegenwerking van de 

Stuers bestond de kans dat die zou worden ingetrokken als het priesterkoor niet volgens zijn advies 

werd uitgevoerd. De kwestie speelde niet alleen een belangrijk rol in de relatie met de 

opdrachtgever, maar ook met zijn vader, die zich in eerste instantie akkoord had verklaard met een 

rechte ondiepe koorsluiting. De vriendschap tussen P.J.H. Cuypers bleef vertroebeld tot  die in 

1913 door een ingreep van De Stuers weer werd hersteld. Jos Perry schrijft daarover in Ons fatsoen 

als natie, Victor de Stuers 1843-1916 dat De Stuers het pijnlijk vond dat de vriendschap was 

verbroken en meende dat Joseph achter zijn rug om stookte. De zoon vond dat zijn vader door de 

starre De Stuers aan banden was gelegd. Andersom vond De Stuers dat vader Cuypers geen 

rechte rug meer hield en te veel met anderen meepraatte.74 Wies van Leeuwen gaat in De 

maakbaarheid van het verleden, P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect dieper op de gevolgen van 

de breuk tussen de vrienden in. De oud-referendaris schreef in 1912 aan een ambtenaar van zijn 

vroegere departement het belangrijk dat Pierre Cuypers niet alleen over restauraties besloot, maar 

dat die eerst zou overleggen met hem. Dat gold des te meer als het restauraties van Joseph 

Cuypers betrof. Dat lokte aan de bejaarde architect maanden later de koele reactie aan het 

ministerie dat geregelde adviezen van De Stuers niet wenselijk waren. Niet alleen een breuk in de 

vriendschap, maar ook in de functionele relatie.75 Later in dat jaar zou Joseph Cuypers de wensen 

van zijn opdrachtgever volgens en ging P.J.H Cuypers daarmee akkoord. Bij het architectenbureau 

Cuypers waren de banden weer aangehaald. De oude Cuypers beargumenteerde zijn nieuwe 

standpunt tegenover de met een verwijzing van zo’n absis in de Sint Servaaskerk in Maastricht en 

met de stelling dat een halfronde het in- en uitwendig het aanzien van de kerk verhoogde. De 

Stuers was het niet met hem eens. Hij vond het onjuist dat een restauratie-architect alleen uit het 

oogpunt van verfraaiing aan een historische situatie zou worden toegevoegd en dat vlakke 

korsluitingen zeldzaam zijn en dus moeten worden gehandhaafd.  

 
 
Afbeelding K10. Derde ontwerp noordzijde met halfronde absis . Herkomst CUBA HNI t431. 
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De minister ontving nu twee tegenstrijdige adviezen, want partijen werden het ook na veel 

correspondentie, waarin onder meer het verbreken van de vriendschap was verwoord, niet eens. In 

oktober 1907 koos de minister voor de lijn van Joseph Cuypers en keurde de halfronde basis 

goed. Na een dreiging van De Stuers de zaak in de Tweede Kamer aan te kaarten wordt die door 

de minister niet meer als adviseur gevraagd. 

 
 
Afbeelding K11. Derde ontwerp doorsnede deel schip, viering en koor over een zijmuur van het schip. Herkomst HNI 
CUBA t 431. 

 

Ondertussen had Joseph Cuypers al in februari van 1907 een nieuw ontwerp gemaakt, waarin de 

wensen wel waren gehonoreerd en opnieuw een halfronde absis toont. Maar dat is niet de enige 

wijziging. De bouwmeester brengt in zijn drie varianten ook steeds andere kleinere wijzigingen 

aan.  

Opvallend in zijn eerste ontwerp is de zangtribune in de travee naast de absis. Deze verschuift in 

het tweede ontwerp naar de viering, waarbij in plaats van twee romaanse ramen één rond raam 

boven de zangers is aangebracht en toegangsdeur naar de viering is verdwenen. Ook heeft nu niet 

meer alleen de travee naast het koor een verlaagd dak, maar ook de viering. Daar waar in februari 

1906 nog van het handhaven van gewelven wordt uitgegaan is dat bij het tweede ontwerp van 

november  1906 door de praktijk ingehaald en is een houten zolder getekend. Bij het ontwerp uit 

februari 2007 is door het aanbrengen van de halfronde absis weer een groter deel van de vroegere 

pastorie gehandhaafd en is de zangtribus uit de oostzijde verdwenen. Tevens is aan die kant een 

kelder getekend. 

De positie van de zangtribune in de buurt van het altaar is een opvallend detail in eerste en tweede 

ontwerp voor Klimmen. In zijn meeste kerken bevind deze tribune zich aan de westzijde van de 

kerk, vaak gecombineerd met het orgel. Daar zijn echter meer uitzonderingen op. In zijn eerste 

zelfstandig ontworpen kerk, de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel, is de zangtribune in een zijmuur 

van de koorpartij te vinden, dus dicht bij het altaar, met haaks daarop in de vieringtravee het orgel. 

De bouwmeester gaat daarmee terug naar de laat middeleeuwse plaatsing van koororgels, die 

naast het altaar waren geplaats, zoals in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar. Na die tijd werd 

meestal gekozen voor de westzijde voor zangkoor en orgel. Het is niet duidelijk waarom de 

architect daar in uitzonderingsgevallen voor kiest. Pas in zijn discussie met de Liturgische 

Commissie over een vroeg ontwerp van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Heemstede in 
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1925 licht hij de keuze voor zangtribune bij het altaar toe. De commissie verweet hem dat het 

contact tussen altaar en koor zeer moeilijk was. Hij lichtte de plaats van de zangtribune naast het 

altaar toe met de stelling dat wanneer die aan westzijde werd geplaatst de zangers het gevoel 

hebben dat ze maar half in de kerk zijn. Boven het altaar zou niet kunnen omdat dan de bezoeker 

zou worden afgeleid door de bewegingen van de dirigent. Daarmee bleef plaatsing ‘schuin boven 

het altaar in den arm van het transept’ als goede oplossing over. Hij verwees naar de Vondelkerk in 

Amsterdam waar ook ‘dergelijk kleine tribunes’ waren ontworpen.76  

 
 
Afbeelding K12. Plaats zangtribune naast het altaar in de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel 

 

Zowel in Klimmen als in Heemstede koos Joseph Cuypers uiteindelijk voor de zang- en 

orgeltribune tegenover het altaar. Nadat de zangtribune naar de westzijde was geplaatst was het 

grote ronde venster als verlichting van de zangers ook niet meer nodig. In het derde ontwerp zijn 

twee smalle romaanse vensters in stippellijn getekend aan weerzijden van dit grote venster. Deze 

zijn ook uitgevoerd.   

In het tweede en derde ontwerp is een groot gotisch venster getekend in de zijmuur van 

respectievelijk het gehandhaafde pastoriegebouw en de gang naar de sacristie. Dit raam uit de 

vertinde eeuw was in de kerk aangetroffen bij de sloop van de oostelijk muur van de oude zijbeuk 

en moet worden herplaatst, omdat het in die positie niet zou passen.   

De vlakke zoldering in Klimmen is ook een uitzondering in de ontwerpen van Joseph, omdat hij 

vrijwel altijd gemetselde gewelven of op stucgaas ontwierp. De kerken in dit hoofdstuk laten dat 

zien met vijf gemetselde ontwerpen, een in beton, en twee in stucgaas. Toch was een vlakke 

zoldering hem niet onbekend. In de vroeg-romaanse kerken was een open dakstoel of vlakke 

zoldering niet ongebruikelijk, geïnspireerd door de basilica van de Romeinen.  Het in het zicht laten 

van de dakconstructie paste de bouwmeester vaker toe, zoals bij de Gerardus Majellakerk in 

Tilburg. Een cassetteplafond is zijn eigen werk komt niet vaker voor, maar in de Dominicuskerk, in 

Amsterdam, naar ontwerp van zijn vader, maar waar Joseph aan meewerkte, heeft wel een vlakke 

zoldering. Daar was die oplossing nodig om een maximaal aantal zitplaatsen op een kleine locatie 
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mogelijk te maken en was dus niet voortgekomen uit een esthetische overwegingen. Waarschijnlijk 

was de toestand van de dakconstructie in Klimmen onvoldoende fraai om de kap in het zicht te 

laten en was daar een cassetteplafond de oplossing. Voor het terug metselen van de gewelven 

waren de muren te zwak. 

 
 
Afbeelding K13. Foto huidige situatie vanuit het noordoosten. Fotograaf onbekend, Herkomst REC. 

 

Aan het interieur heeft Joseph Cuypers maar beperkte bijgedragen. Hij ontwierp wel een 

hoofdaltaar, maar dat werd niet uitgevoerd. Feitelijk werden alle kerkmeubelen bij ateliers in de 

eigen omgeving besteld. Wel zijn de ontwerpen van veel raamontwerpen en de decoratie van het 

cassetteplafond van zijn hand en ook zo uitgevoerd. Decoraties op muren werden pas veel later 

besteld toen het architectenbureau Cuypers niet meer in beeld was. Hiermee is de Remigiuskerk 

een positie in waarbij de bouwmeester na de voltooiing niet meer werd betrokken. Dat was vrijwel 

altijd wel het geval. 

Kritiek 

Xaverius Horsmans wijkt na het gereedkomen van de kerk niet van zijn eerdere kritiek op de 

aanpak van vader en zoon Cuypers af. Met zijn woorden: ‘De restauratie plus vergroting is … een 

stelsel van scheefheid en onregelmatigheid die men niet licht zal hervinden’. Hij waarschuwde de 

pastoor zich bij de inrichting niet laten leiden door Cuypers maar zelf zaken in de hand te houden. 

Enkele jaren later gaf Jan Kalf een positiever oordeel in zijn De katholieke kerken in Nederland, 

waarin hij vermeld dat de kerk uit- en inwendig een zeer aantrekkelijk gebouw is geworden. Dat is 

ook niet verwonderlijk met P.J.H Cuypers als eindredacteur van dit boek en ondersteuning van 

Joseph Cuypers.77 Meer recent is het oordeel van Ineke Pey in Herstel in nieuwe luister, die 

uitermate kritisch is over de authenticiteit van het bewaarde deel van de kerk met haar citaat uit de 

Voorloopige Lijst Limburg:  ‘De huidige kerk van Klimmen is een vrijwel nieuw product, ondanks de 
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poging het middeleeuwse karakter zoveel mogelijk terug te brengen …  Dit alles maakt dat oude 

foto’s, tekeningen en artikelen bijna grote documentaire waarde hebben dan het gebouw zelf’.78 

Eerste conclusie 

De restauratie en vergroting van de Remigiuskerk is voor de opdrachtgever een traject geworden 

van teleurstelling en tegenslag. Hoewel P. J.H. Cuypers en Victor de Stuers subsidie van 50 % van 

de bouwkosten hadden toegezegd lukt het De Stuers in de eerste jaren de eerste termijn 

beschikbaar te stellen en werd het bedrag in zes termijnen betaald, zodat veel geld gedurende 

lange tijd moest worden voorgeschoten. De radicale werkwijze van Joseph Cuypers bij het 

vrijleggen van de lichtbeukvensters en de behandeling van de pijlers droeg er aan bij dat dat het 

gewelf van het schip moest worden gesloopt en meer geld nodig was voor het cassettenplafond.  

De bemoeienis van De Stuers leidde ertoe dat het priesterkoor in het tweede ontwerp aanzienlijk 

werd ingekort, tot verdriet van de pastoor. Toen de architect de wens van de opdrachtgever alsnog 

vervulde en halfronde absis ontwierp ontstond een conflict tussen de heren Cuypers enerzijds en 

De Stuers anderzijds. Het tegemoet komen aan de wensen van de pastoor en niet aan die van De 

Stuers moet op de parochie een goede indruk gemaakt hebben.  

De onenigheid tussen Joseph Cuypers en Victor de Stuers zorgde ervoor dat de toegezegde 

subsidie opnieuw onzeker werd, zodat de spanning bij de opdrachtgever werd vergroot. Pas nadat 

een ruzie tussen P.J.H Cuypers en de Stuers in het voordeel van de eerste uitviel en de minister 

definitief de beloofde fl. 18.000 toekende kwamen de regelmatige jaarlijkse betalingen goed op 

gang.79    

Het is dus niet verwonderlijk dat na zoveel tegenslag tijdens het bouwproces de nieuw 

aangetreden pastoor niet meer koos voor het inschakelen van het atelier Cuypers en Co. Dat moet 

voor Joseph Cuypers een ongebruikelijke situatie geweest zijn, gewend als hij was ook de 

inrichting te worden betrokken. 

Het citaat van Ineke Pey in Herstel in Nieuwe Luister is op zich terecht. De zijbeuken en het 

priesterkoor zijn nieuw opgetrokken, de halfronde absis is nieuw en de meeste vensteropeningen 

hebben een andere plaats of vorm gekregen. Door de aanpak van Joseph Cuypers is het gotische 

schipgewelf verloren gegaan. Dat laatste zou nog een verwijt aan de architect kunnen opleveren, 

maar de andere wijzigingen zijn uitgevoerd naar de geest van die tijd. De discussies die zouden 

leiden tot de Grondbeginselen ‘Behouden gaat voor vernieuwen’ zouden pas enkele jaren later op 

gang komen. Oostwaartse uitbreidingen waren in de omgeving van Klimmen waren zeer 

gebruikelijk, waarbij erop werd toegezien dat het toevoegde transept en nieuw priesterkoor in 

dezelfde stijl werden opgetrokken, zoals in de buurgemeenten Heerlen (Pancratiuskerk, 1901-

1903), Valkenburg (Nicolaas en gezellenkerk, 1905) en Nuth (Bavokerk, 1922). Bij de laatste kerk 

bleven vijf jaar na de vaststelling van de Grondbeginselen, net als in Klimmen alleen, de muren van 

het middenschip en de romp van de toren bewaard.  Desondanks was er voor de RCE genoeg 

materiaal blijven staan op de kerk al in 1967 aan te wijzen als Rijksmonument.  
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5.4.* Jacobskerk in ’s-Hertogenbosch 

De Jacobskerk (1903-1907), op de ontwerptekeningen meestal Jacob’s kerk genoemd is  een 

veelbesproken kerk in het oeuvre van Joseph Cuypers (vergelijk de inleiding van hoofdstuk 2.3). 

Het is, naast de Nieuwe Bavo, een van de weinige kerken waar de bouwmeester, samen met Jan 

Stuyt en de priester Xavier Smits zelf over geschreven heeft. De beide architecten beschrijven het 

bouwkundig deel en Smits de symboliek80  

De samenwerking met Jan Stuyt, met de vraag wie van de twee verantwoordelijk is voor welk deel 

van het ontwerp komt daarbij steeds aan de orde. Ook bij dit onderzoek, waarbij de documenten 

van  het parochiearchief zijn betrokken, blijft de lezer in vertwijfeling achter. Bij het doorlezen van 

de notulen van de ene vergadering van het kerkbestuur is de overtuiging dan Jan Stuyt de 

hoofdontwerper is, om daar bij het doornemen van een andere vergadering weer volledig op 

terug te komen. Uiteraard is het aandeel van Joseph Cuypers in het ontwerp van deze kerk niet de 

kernvraag van dit hoofdstuk. Maar wanneer zijn aandeel of dat van Jan Stuyt opvallend in verslagen 

of brieven blijkt, wordt dat hier wel gemeld, zodat het in hoofdstuk zes kan worden betrokken. 

De kerk is vanwege het tot dan toe ongebruikelijke ontwerp markant in het oeuvre van de 

bouwmeester. De centraliserende opzet rondom een midden koepel was hem al niet vreemd, de 

Petruskerk in Oisterwijk (op naam van P.J.H Cuypers, maar grotendeels tot stand gebracht door 

Joseph) en de Gummaruskerk zijn daar voorbeelden van. Maar het grotendeels achterwege laten 

van het neogotische stijlidioom is een primeur. 

Beschrijving van het ontwerpproces 

De geschiedenis van de parochie gaat terug tot 1589, toen na een lange periode van discussie 

tussen het kapittel van Sint Jan en bisschop Franciscus Sonnius de grenzen van de parochie 

werden vastgesteld en de Sint Jacobskapel werd toegewezen. In 1629 werd deze toegewezen aan 

de hervormde gemeente en in 1689 buiten gebruik gesteld en bestemd voor de cavalerie. In 1811 

werden wel de Sint Janskerk en de Sint Cathrienskerk teruggegeven voor de katholiek eredienst, 

maar niet de Sint Jacob. Deze heeft altijd zijn burgerlijke functie behouden. Dominicanen zorgden 

van 1644 tot 1741 voor een bidplaats oor de katholieken, die daarna werd overgenomen door 

wereldheren.  In 1803 kwam op die plek een nieuwe kerk tot stand die na een herindeling van de 

parochies als snel moest worden uitgebreid. Net veertig jaar oud, in 1844,  werd ook deze kerk 

weer afgebroken en vervangen door een ontwerp van architect Arnoldus van Veggel (1809-1976) 

met name bekend van zijn vele Waterstaatskerken en het landhuis De Schaffelaar in Barneveld. Hij 

ontwierp zowel in een neoclassicistische en een vroeg neogotische stijl. Het was deze 

neoclassicistische Waterstaatskerk, met een forse achtkantige koepel op de viering en inwendig 

beschilderd onder leiding van P.J.H. Cuypers, waarover in 1905 moest worden besloten. Daarmee 

zou er sprake zijn van een derde kerkgebouw in ruim een eeuw.81  

Op 14 februari 1905 stelde pastoor C.C. Prinsen (1852-1941) de situatie van de oude kerk aan de 

orde. Hij leidde zijn uiteenzetting in met een rapport van de architecten L.C. Hezenmans en W.Th. 

van Aalst van drie jaar eerder. Het gebouw blijkt in slechte staat omdat loodgieters de lekkages niet 

meer kunnen herstellen en ornamenten in het interieur naar beneden vallen. Hij vervolgde met een 

toelichting op de bevredigende situatie van de parochie, waardoor nieuwbouw haalbaar zou zijn. 

De vier aanwezige kerkmeesters gingen niet direct akkoord, omdat ook de vervanging van alleen 

de koepel zou moeten worden onderzocht. Volgens pastoor Prinsen bleek uit eerder onderzoek 

dat de onderbouw daarvoor niet sterk genoeg was, waarna met één stem tegen het kerkbestuur 

akkoord ging met nieuwbouw. Architect Van Aalst werd met de technische leiding belast. Daarmee 

nam men een besluit over de sloop van een vrij groot en fraai ingericht kerkgebouw dat voor die 

sloop nog werd vastgelegd met opmetingstekeningen.82 Was dat uit respect voor het zestig jaar 

oude gebouw? 

Pastoor Prinsen had bij zijn collega gunstige inlichtingen over een aantal architecten, ook over de 

technisch adviseur Van Aalst. Hij stelde voor aan hem en J.H.H. van Groenendael (1868-1942), J.J. 
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Dony (1865-1949) en Jos Cuypers met Jan Stuyt te vragen een plan en een begroting op te 

stellen.83  

  
 
Afbeelding sH 1. Blauwdruk van opmetingstekening oude kerk. 
Herkomst HNI CUBA t437. Herkomst HNI CUBA t437. 

 
Afbeelding sH2. Foto interieur oude kerk met 
beschilderde koepel. Fotograaf A.C. Verhees 
uit ’s-Hertogenbosch Herkomst HNI CUBA 
t437. 

 

Al op 7 maart voerde het kerkbestuur overleg met de heren Van Aalst en Groenendael nadat 

pastoor Prinsen vertelde dat Dony bewaar had tegen de voorgestelde aanpak. Bij het aantreden 

van architect Van Aalst bleek dat ook hij bezwaar had ten de aanpak van het bestuur en verliet 

daarna de vergadering. De daarna aangetreden Groenendael kon akkoord te gaan met het 

opstellen van een plan en een begroting. Met wachtte op Jan Stuyt die namens Jos Cuypers naar 

’s-Hertogenbosch komt. 84 Dat deed hij op 14 maart, waarna het kerkbestuur op 17 maart met 

algemene stemmen besloot te kiezen voor Jos Cuypers en Jan Stuyt als architecten voor de 

nieuwbouw.85 De motivering van dat besluit werd niet vastgelegd. 

De architecten gingen voortvarend aan het werk, want op 14 april presenteerde Cuypers het plan 

en het kerkbestuur besloot op 21 april voor de aannemers een aanwijzing voor de bouw van de 

noodkerk die nodig was voor de periode dat de oude kerk werd afgebroken tot de nieuwe in 

gebruik kon worden genomen. Blijkbaar had in die tussentijd Groenendael gevraagd om een 

toelichting op de architectenkeuze, waarop het bestuur besloot da  verzoek beleefd maar afwijzend 

te beantwoorden.86 Op 10 mei legde het kerkbestuur en de architecten de ontwerpopdracht vast in 

een overeenkomst.87 Op 15 mei volgde een contract tussen kerkbestuur, architecten en aannemer 

voor de bouw van een noodkerk.88 Op 29 juni legde pastoor Prinsen vier varianten van gehele of 

gedeeltelijke bouw van de kerk, waarbij die compleet afgebouwd fl. 152.278 en zonder voorgevel 

en toren boven de goot fl. 126.416 zou kosten. Het bestuur besloot tot die laatste variant.  

Uit de tekeningen in het Cuypersarchief en het parochiearchief zijn geen gedateerde tekeningen 

bewaard gebleven van de periode voor 1 juli 1905, de tijd dat kerkbestuur en architecten het 

blijkbaar eens waren over een ontwerp. Wel is een variant gevonden met vooraanzicht en 

plattegrond die op de laatste plan B wordt genoemd. In dit ontwerp staat de toren links van de 

ingang en heeft de koepel een gebogen daklijn. De toren heeft geen ronde uitbouw voor een 

kapel en rechts een afzonderlijk volume voor een kapel, die op de plattegrond een gebogen gevel 

heeft.89 Het is niet duidelijk wat de overwegingen zijn geweest bij de keuze voor een toren links of 
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rechts en ook uit het verdere oeuvre van Cuypers is geen voorkeur af te leiden. Bij de 

bestekstekeningen van 1 juli, die in grote lijnen ook zijn uitgevoerd staat de toren rechts.  

  
 
Afbeelding sH 3. Ongedateerd eerder ontwerp façade met 
toren links en gebogen buitenkoepel. Herkomst HNI CUBA 
t437. 

 
Afbeelding sH 4. Ongedateerd eerder ontwerp 
plattegrond met toren links en kapel rechts. Herkomst 
HNI CUBA t437. 

  

Deze tekeningen, die steeds gesigneerd door beide architecten, laten een voor de beide 

architecten nieuw type kerk zien met een centrale koepel en een plattegrond die erg breed is ten 

opzicht van de lengte. Het aantal pijlers van dit grote bouwwerk blijft beperkt tot acht met vier om 

de koepel te ondersteunen en vier in de lengte van het schip. Er is nog wel sprake van een 

basilicale opzet maar door de grote ruimte tussen de pijlers is vanaf de meeste zitplaatsen in de 

zijbeuken een goed zicht op het altaar mogelijk. In de hoofdopzet wijkt de kerk niet af van 

historische voorbeelden, in de details is gekozen voor nieuw motieven. Veel ramen in de lichtbeuk 

zijn rond met traceringen die nieuw zijn ontworpen en in de transepten bestaan ze uit lancettoppen 

met eenvoudige verticale verdeling die ook terug te vinden zijn in de zijbeuken. Dergelijke ramen 

zou Joseph Cuypers nog vaak toepassen in zijn latere werk. In de tamboer en in het koor zijn 

gekoppelde rondboogvensters toegepast. Was in de ongedateerde tekeningen nog sprake van 

een hoge koepel aan de buitenzijde en een veel lager gewelf binnen, in deze tekeningen is de 

ruimte tussen dak en gewelf minimaal, waardoor het visuele effect van de koepel in het interieur 

sterker is geworden. 

Net als in de Nieuwe Bavo, waar Cuypers en Stuyt ook ieder met een eigen functie aan hadden 

gewerkt,  is in het interieur gele baksteen toegepast met banden van geel geglazuurde terracotta. 

Voor de kruiswegstaties uit de oude kerk zijn vlakken met aan de randen deze geglazuurde steen 

aangegeven en de bestaande interieurstukken als het orgel, dat in 1900 was aangekocht in 

Antwerpen, met balustrade, de communiebanken en de preekstoel kregen ook een passende 

plaats in het ontwerp.90 

Door deze interieurstukken vooraf op te nemen in het ontwerp en zo nodig aan te passen, zoals het 

verlengen van de orgelbalustrade met een paneel hebben de architecten hebben de architecten 

bijgedragen aan de indruk van een grote eenheid bij het betreden van de kerk. 
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Afbeelding sH 5. Doorsnede over toren van 1-7-1905. 
Herkomst Archief Erfgoed ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 96. 

 
Afbeelding sH 6.Doorsnede over viering van 1-7-1905. 
Herkomst Archief Erfgoed ’s-Hertogenbosch, inv.nr. 96. 

  
 
Afbeelding sH 6. Ontwerp façade van 1-7-1905. Herkomst 
HNI CUBA t437. 

 
Afbeelding sH 7. Ontwerp zijgevel van 1-7-1905. Herkomst 
HNI CUBA t437. 
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Beschrijving van het ontwerp door de architecten 

Zoals in de inleiding van 5.4.* is vermeld is het ontwerpproces bijzonder, omdat de 

architecten en Smits in 1907 voor het kerkbestuur vastlegden een: ‘beschrijving van de St. 

Jacobskerk aan, ons welwillend verstrekt, voor zooverre betreft den bouw, door de 

bouwmeesters Jos. Cuypers en Jan Stuyt en wat betreft de Symboliek, door den 

ontwerper Dr Xav. Smits’. Er zijn maar twee kerken waar Joseph Cuypers al rond de bouw 

zijn gedachten schriftelijk vastlegde. Dat betreffen deze kerk en de Nieuwe Bavo. Over 

andere kerkontwerpen waar veel over werd gepubliceerd, zoals de Sint Jans 

Onthoofdingkerk in Zoeterwoude, is veel geschreven, maar steeds door anderen. Een 

uitzondering is de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Heemstede, waar de 

bouwmeester het ontwerp wel moest toelichten als verdediging bij de bisschoppelijke 

commissie die zijn ontwerp afkeurde. 

Het ontwerp van de kerk is door de architecten kort maar duidelijk beschreven. Heel 

pragmatisch schrijven zijn dat de bijna vierkante vorm van het bouwterrein hen tot een 

plattegrond met centraalbouw heeft geleid. Zij vinden dat aan centraalbouw op zich geen 

hoger belang moet worden toegekend, maar dat deze oplossing wel voordele biedt voor 

een goed zicht op het altaar. De korte afstanden geven ook meer intimiteit. Bij 

centraalbouw moet vooral het midden het belang van de kerk zichtbaar maken, zodat zij 

op die plek hebben gekozen voor een koepel, waarom heen de andere ruimten een krans 

vormen. In het oosten wedijvert de brede oostgevel met de eenvoud van het ontwerp en 

in de transeptarmen bieden de flinke muurvlakken en brede vensters alle ruimte voor 

schilder- en glaskunst.  

In 1907 was de toren nog niet afgebouwd en was aan de westzijde sprake van een 

noodgevel omdat er nog een travee voor het zangkoor en de ingangspartij ontbrak. Toch 

kon men vanwege de grote breedte van het gebouw al goede indruk van de belangrijke 

viering en het altaar ‘wanneer men tot den voet van den breeden trap genaderd is, 

waarnaast twee leeuwen eiken ongewijde het betreden van dit Sanctum Sanctorum als 't 

ware betwisten’.91 Zij vervolgen met de pijlers en de binnenbekleding met de opmerking 

dat de gekozen tot een gering aantal pijlers heeft geleid, die vanwege de meest rationele 

bouwwijze bij baksteen rechthoekig zijn geworden. Bij de dragende delen zijn de gele 

bakstenen in het zicht gelaten en afgewisseld met goudgele geglazuurde terra cotta, met 

spaarzaam groen en wit verlevendigd. Zij vinden het weinig ‘redegevend’ dit materiaal 

ook in de vlakken van de bogen toe te passen en kiezen daar voor baksteendecoratie. 

De passieve delen van de muren zijn wel gepleisterd en kunnen met schildering, tegels of 

mozaïek versierd worden. Met name de koepel zouden zij graag met mozaïek hebben 

gezien in plaats van de toen al aanwezig huidige beschildering om een indruk te krijgen 

van de meesterwerken van Italiaanse bouwkunst. Net als bij de Nieuw Bavo is die wens 

niet vervuld en wordt de kerk nu bewonderd om zijn schilderingen. 

Uitgangspunt voor het exterieur is het tot uitdrukking brengen van de kerk als huis van 

God en huis van de gelovigen. Zij doen dit door de nadruk te leggen op Gods 

oneindigheid, daarbij beseffend dat wij in Nederland wonen met grote weilanden en de 

kalme hellingen van de heidevelden. Daarom brengen zij met sobere middelen die 

oneindigheid zichtbaar: ‘In groote, breede vlakken, dus met weinig versierselen, met 

breede schaduwen en vlakke massa's van licht, van schaduw, van kleur, is hier getracht, 

…’.92 Zij hebben ervoor gekozen de daken niet hoger te maken, omdat de beschouwer 
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vanwege de ligging op een binnenterrein, nooit de kerk al geheel kan waarnemen. Voor 

de dakbedekking geven ze de voorkeur aan fel rode pannen in plaats van de ‘tamme’ 

leien. Bij de toren is de onderkant heel sober gehouden omdat die toch niet voor de stad 

zichtbaar is, maar voor de wel zichtbare top zijn grootse versieringen voorzien. 

Cuypers en Stuyt beëindigen hun relaas met de vraag of met dit ontwerp gebroken is met 

de traditie. Zij beantwoorden die negatief omdat weliswaar het uiterlijk afwijkt, maar 

ontwerp is gebaseerd op de denkbeelden die ook de generaties voor ons hanteerden. 

Toch is dit uiterlijk de aanleiding geweest in deze kerk een bijzondere ontwikkeling in de 

kerkelijke bouwkunst te noemen. Bij het lezen van hun uitleg komt de vraag naar voren of 

dat wel het geval is. Het grondplan is vooral ingegeven door de bijna vierkante locatie, net 

als de sobere behandeling van de buitenmuren, voor het gebruik van centraalbouw had 

Jos Cuypers al eerder gekozen en de overwegingen voor de binnenbekleding en -

decoratie speelden ook al bij de Nieuwe Bavo.    

De vraag doet zich voor wie van de twee architecten in hoofdlijn verantwoordelijk was 

voor de tekst van de beschrijving, Voor een belangrijk deel is dat niet vast te stellen omdat 

beide heren vanuit hun diep beleefde katholieke geloof redeneerden. Maar zodra er 

wordt geschreven over ‘ dan spreekt zij immers tot ons zowel “in der Alpen ontzachelijk 

lied” als “in de bloem met haar wuivende pluim”…’, dan lijkt dat veel over de door Joseph 

Cuypers geschreven tekst over de Nieuwe Bavo: ‘eene ruimte niet omschreven door 

krachtige bergruggen, maar voelbaar door de tinteling der atmosfeer en de afbleekende 

tonen van 't geboomte onzer polders?’.93 Dan komt de vraag op of hij hier toch het 

voortouw hebben genomen, net als in de beschrijving van het raadhuis van Heemstede uit 

1906.94 

Het deel van Smits is voor dit onderzoek minder relevant omdat het beschrijving is van de 

al bestaande kerk met de daarin verbeelde symboliek en een programma is voor de 

decoratie.  

Beschrijving van het bouwproces  

Het bestek met de aannemer werd snel na het maken van de definitieve tekeningen van 1 

juli 1905 getekend (alleen door Jan Stuyt), nadat Joseph Cuypers op verzoek van de 

opdrachtgever de goedkoopste inschrijver had doorgerekend en aanzienlijke fout 

constateerde. Uit de aanwezigheid van Cuypers bij het overleg met het kerkbestuur valt af 

te leiden dat hij en niet Kan Stuyt de aanbesteding leidde. Inschrijver nummer twee kreeg 

nu de opdracht, dezelfde aannemer die ook de noodkerk had gebouwd. Nog tijdens de 

bouw, begin 1907, besloot het kerkbestuur, naast veel meerwerk ter verbetering en 

voltooiing van het gebouw, de toren op te trekken tot twintig meter en de lijst van 

aanwezigen bij de eerste steenlegging op 19 maart vast te stellen. Nadat op in juni was 

besloten tot het aanbrengen van gekleurd glas in de 24 koepelvensters kon door de 

gunstige financiële situatie ook opdracht worden gegeven voor het maken van nieuwe 

kerkbanken. In juli 1907 werd een overeenkomst getekend voor de ramen in de kapellen 

van het Heilig Hart en het Heilig Sacrament conform de iconografie van Smits. Namens de 

architecten tekende Joseph Cuypers. Dit is de laatst vermelde bouwactiviteit in die jaren. 

Nadien werden tekeningen voor interieurstukken door Joseph Cuypers vervaardigd. Dat 

is in lijn met de indruk die men krijgt als de werken met zijn drie vennoten in het 

Cuypersarchief doorneemt, waaruit het beeld naar voren komt dat hij bij die projecten het 

ontwerp van het interieur voor zijn rekening neemt.95 
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Een deel van het notulenboek, met ongenummerde pagina’s, is gebruikt om de bouw van 

de nieuw kerk van 1905-1907 te beschrijven. In dit deel zijn ook krantenfoto’s van 

bijzondere momenten opgenomen. Hierin wordt beschreven dat de koepel al vanaf 28 

oktober 1906 werd beschilderd naar een ontwerp van de architecten en op 7 maart 1907 

pastoor Prinsen de kerk inzegende en het Heilig Sacrament overbracht van de noodkerk 

naar de nieuwbouw. De eerste mis kon plaatsvinden. Omdat het contract met de 

aannemer werd getekend in augustus 2005 en de bouw dus niet eerder begonnen is dan 

oktober na het afbreken van de oude kerk, is de nieuwbouw in nog geen anderhalf jaar 

gebruiksklaar zijn opgeleverd. Die snelheid moet de opdrachtgever tevreden hebben 

gesteld, temeer daar het ontwerp- en aanbestedingsproces ook beperkt bleef tot de 

periode van 17 maart tot 17 augustus 1905, derhalve vijf maanden. De noodkerk heeft 

nog geen twee jaar dienst gedaan.96 

Waardering van tijdgenoten 

De auteur, uit de kennis van alle details kan worden opgemaakt dat het iemand was die 

nauw met  pastoor Prinsen heeft samengewerkt, vermeldt ook dat de architecten alle 

vrijheid kregen een eigen ontwerp te maken binnen de twee randvoorwaarden dat het uit 

moest gaan van centraalbouw en er geen gelijkenis mocht zijn met de nabijgelegen Sint 

Jansbasiliek. Daaraan voldoet het ontwerp volledig. Verder wordt vermeld dat het 

ontwerp het kerkbestuur zeer verraste en zo origineel en ongewoon vond niet zonder 

schroom tot uitvoering besloten werd. Naarmate het meer bekend raakte werd het 

ontwerp bekend als een novum in de bouwkunst. Op 6 april 1906 kwam een groep 

studenten van de universiteit van Leuven, gevolgd op 10 juni door de katholieke 

kunstenaarsvereniging De Violier, op 10 oktober studenten Technische Hogeschool in 

Delft onder begeleiding van de hoogleraren Jaap Klinkhamer en Henri Evers en vaker ‘de 

groote Nederlandse Bouwmeester Dr. P. Cuypers’. In hun waardering spraken roemden zij 

de hechtheid, sierlijkheid en originaliteit van het ontwerp. De koepel werd om zijn 

soliditeit geprezen. De pastoor sprak daarbij van de ‘richting Stuyt’ en gaf prof Evers te 

kennen dat deze richting een toekomst zou hebben, omdat die in alle opzichten rationeel 

was. 

Auteur schrijft vervolgens dat Xavier Smits een groot aandeel heeft gehad in het ontwerp, 

maar doelt vooral op de iconografie als opgenomen in de beschrijving van hem en de 

twee architecten. Na een beschrijving van de financiële zorgen van het kerkbestuur bij 

aanvang en de steeds meevallende giften in het jaar daarna. Hij sluit af met de bouw van 

de marmeren kolonetten op het priesterkoor, het beeldhouwen van de daarbij behorende 

basementen en kapitelen en de beschildering van het interieur door George de Geetere, 

die buiten het bestek van dit onderzoek valt.  

Smits beschrijft zelf het bezoek van de Technisch Hogeschool, waarbij Jan Stuyt de 

rondleiding verzorgde en pastoor Prinsen gastheer was, in ’t Huisgezin, overgenomen in 

De Gelderlander van 13-10-2006. De eerste blik van studenten en hoogleraren van 

‘statigen rustigen koepel’ van de Jacobskerk. Voor deze excursie waren de 

bouwtekeningen van de kerk aan wanden van de zaal van de pastorie bevestigd, met in 

het midden de koepel, opgebouwd uit lossen houten delen. Jan Stuyt hechtte blijkbaar 

groote belang aan dit bezoek. Prinsen vermeldt in het artikel bij de introductie van Stuyt 

dat hij de ‘personificatie’ was van de moderne stijl met ontwerpen van kerken als de 

Antoniuskerk in Utrecht, de Willibrorduskerk in Oegstgeest, de Obrechtkerk in 

Amsterdam en een kerk in Haarlem. Het is niet duidelijk of hij de Nieuwe Bavo bedoelde 
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of de Sint Jan de Doperkerk, waarvoor inderdaad Stuyt een nieuwe toren aan een 

bestaande kerk had ontworpen.97 Bij deze opsomming vergeet Prinsen dat al deze 

ontwerpen ook van de hand waren van Joseph Cuypers of zelfs geheel door hem 

ontworpen, zoals de Nieuwe Bavo. Stuyt gaf in zijn toelichting op het ontwerp de tekst van 

de architecten weer als opgenomen in hun samen met Prins geschreven boekje. Hij 

vervolgde met de informatie dat het constructiestelsel was gebaseerd op de 

bouwprincipes van de gotiek. De ‘ridderlijke bouwmeester’ rondde zijn verhaal met een 

opsomming van opzichter Heemskerk die hij meer technische kennis toedichtte voor de 

bouw van de koepel dan hij zelf had. 

Het lijkt erop dat de soepele omgang van Jan Stuyt met pastoor Prinsen gedurende de 

werkzaamheden, tijdens deze en andere gelegenheden heeft geresulteerd in de aandacht 

die hij van zijn opdrachtgever en Xavier Smits ontving.98 En Joseph Cuypers was te 

bescheiden en te gewend bij het werken met zijn vader om die eerst plaats te betwisten. 

Maar dat zegt meer over Stuyt dan over de architect die als eerste ontwerper kan worden 

aangemerkt. In de hiernavolgende eerste conclusie over deze kerk wordt daar verder op 

ingegaan. 

Afbouw toren 

Het was al 1922 voordat de afbouw van de tot op twintig meter hoogte opgetrokken toren 

ter hand werd genomen. Op het eerste ontwerp september 1922 staat nog wel ‘Joseph 

Cuypers en Jan Stuyt, architecten’, maar is Roermond gemaakt en alleen gesigneerd door 

de daar gevestigde Cuypers. Het bestaat uit twee tekeningen met een buitenaanzicht en 

een doorsnede. De westzijde laat beneden een uitgebouwde kapel zien, met als 

galmgaten twee gekoppelde rondboogvenster met klein balkon en onder de spits 

engelen in de aardewerk hoekstukken. De westzijde heeft drie gekoppelde 

rondboogvensters en op de begane grond een toegang tot de kapel. Ten opzichte van de 

tekeningen uit 1905 zijn kleine verschillen zichtbaar in de plaatsing van de vensters, de 

hoogte van de spits en de wijzerplaat, maar is wel ruim tien meter lager. Die verlaging was 

ingegeven om de kosten te beperken, maar ook omdat die in de verhoudingen van toren 

ten opzicht van koepel beter zou uitkomen.99 

In dat jaar kwam de architect niet verder dan de ontwerpfase, want in februari 1923 

kwamen voor het eerst een verwachte loondaling in de bouw en een voorstel om de toren 

af te bouwen pas aan de orde in het kerkbestuur. Het voorstel van de voorzitter was om de 

torenafbouw en het herstel van koepel en goten op te dragen aan de aannemer die de 

kerk heeft gebouwd, maar te vragen of hij een verwachte loondaling wil verrekenen. Men 

hield de beslissing aan, zodat het onderwerp in april opnieuw aan de orde kwam. Toen 

werd het voorstel aangenomen, omdat de verwachte loondaling niet had doorgezet en 

uitstel niet nodig was. Het contract met de aannemer werd door Joseph Cuypers 

getekend op 8 mei en de eveneens door hem ingediende bouwvergunning werd 

verstrekt op 22 mei met een verzoek tot afwijking op onderdelen op 25 mei. Het besluit 

om de gaten in het gewelf te dichten dateert van juli.100 

Afbouw voorgevel 

Tot 1927 was aan de voorzijde sprake van een ongedecoreerde noodgevel, net ver 

gelegen van een rijtje huizen aan de Hinthamerstraat, die pas in 1930 werden gesloopt 

om een plein voor de kerk mogelijk te maken. Toen in 1927-1928 de definitieve gevel tot 

stand kwam, was alleen het bovenste deel vanaf de Hinthamerstraat te zien.  
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Was bij de afbouw van de toren Joseph Cuypers nog leidend, nu was de beurt aan Jan 

Stuyt. Zijn ontwerp laat een groot rond venster onder het voor Stuyt kenmerkende 

blokpatroon van tegels met beeld in de top zien, dat in hoofdlijn overeenkomst met de 

ronde vensters in het schip. De imposante ingangspartij bestaan uit een dubbele 

lancetboog met daartussen beeldhouwwerk en naast de ingang twee beelden in een nis. 

Eveneens op dezelfde breedte twee beelden tussen en lancetboog en het roosvenster. De 

gevel doet in hoofdlijnen klassiek aan, geïnspireerd op de gotiek. Dit ontwerp is 

ongewijzigd uitgevoerd. 

    
 
Afbeelding sH 8. Van links naar rechts: tekening 1, toren voorzijde blauwdruk 1905; tekening 2, toren voorzijde ontwerp 
1922; tekening 3, doorsnede tekening ontwerp 1922; tekening 4. toren doorsnede ontwerp 1923. De schaal van 1 is 
verkleind om in deze serie tekeningen te passen, omdat het eerdere ontwerp fors hoger was. In de tekening van 1923 
zijn meer verdiepingsvloeren aangebracht. Herkomst 1 HNI CUBA t437; 2-4 parochiearchief.  
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Afbeelding sH 9. Eenvoudige noodgevel met daarvoor de 
nog niet afgebroken panden. Foto uit F.L. Jansen e.a. Sint 
Jacob ‘s-Hertogenbosch, de kerk en zijn geschiedenis. 
Herkomst KLM Aerocarto 1927. 

 
Afbeelding 10. Gerealiseerde voorgevel met voorplein. 
Herkomst RCE, fotograaf onbekend. 

 

Constructieproblemen 

Al tijdens de voltooiing van de kerk ontstonden problemen met koepelgewelf. Het 

bestuur besloot immers in juli 1923 de gaten in het gewelf te dichten. Dit werk zou niet 

worden uitgevoerd  omdat de pastoor geen steiger in de koepel wilde en tot uitstel had 

besloten tot ook over de schildering was besloten.101 Na het gereedkomen van toren en 

voorgevel ontstonden meer bouwkundige zorgen. Het gewelf dat was gedicht vertoond 

nu scheuren en de toren bleek verre van waterdicht. In november berichtte Cuypers dat 

hij met de plaatselijk architect C.M. Evers op 5 december de toren kwam inspecteren om 

maatregelen te kunnen treffen. Hij adviseerde de ventilatie te wijzigen en de binnenzijde 

van de muur af te smeren met cementspecie. In februari schreef pastoor Prinsen aan Jan 

Stuyt dat zijn overkomst dringend gewenst was vanwege scheuren in koepelgewelf en 

kolommen. Stuyt vroeg aan Cuypers te gaan, omdat hij vanwege griep aan huis was 

gebonden. Op 16 februari maakt Cuypers een rapport op waarin de scheuren in het 

gewelf bevestigde en ook scheuren in het de beton onder de tamboer constateerde. Hij 

adviseerde de betreffende voegen op te krabben en te vullen met cementspecie vol te 

gieten en weet de problemen aan heiwerkzaamheden aan de koorzijde.102 Daarmee 

waren de problemen niet opgelost want na zijn herstel schreef Stuyt en Cuypers dat ook 

de eerder gedichte scheuren door het heien waren opengegaan. Hij had aan pastoor 

Prinsen uitgelegd dat het niet gebruikelijk is dat er wordt geheid direct naast een staal 
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gebouwde kerk. Uiteindelijk besloten de architecten samen de kerk te bezoeken, waarna 

over de problemen niet meer werd gecorrespondeerd103. 

Eerste conclusie 

De overlevende tekeningen geven geen grote variaties weer, zoals we bij de meeste 

andere onderzocht ontwerpprocessen. Gezien de snelle doorlooptijden was daar ook 

weinig ruimte voor. De korte trajecten moeten positief zijn ervaren bij de opdrachtgever, 

temeer daar ook de aanbesteding en de bouw weinig tijd in beslag namen.  

De waardering van tijdgenoten voor het ontwerp blijkt uit de commentaren studenten en 

hoogleraren en studenten tijdens de excursies, al moet wel worden opgemerkt dat de 

verslagen werden opgetekend door pastoor Prinsen en Xavier Smits en niet door een 

mogelijk meer onafhankelijke kunstcriticus of journalist. De opdrachtgever was in elk geval 

erg tevreden. Deze positieve waardering wordt ook voor een grotere groep bevestigd 

door veel artikelen in kranten en tijdschriften uit de bouwtijd als opgenomen in hoofdstuk 

4, pp **.  

  
 
Ongedateerde foto van de scheur in het gewelf. 
Fotograaf onbekend. Herkomst parochiearchief. 

 
Foto van  voor 1954-1955 toen waarschijnlijk het oksaal 
werd verwijderd. 

  

De waardering voor de kerk blijkt ook uit het latere gebruik en bij de herbestemming tot 

Jheronimus Bosch Art Center. Voor zover bekend zijn er in de jaren negentig geen 

plannen voor sloop van de kerk en heeft het plaatsen van het gebouw op de lijst van 

Rijksmonumenten als vroeg plaatsgevonden (1976). De waardering is steeds in stand 

gebleven. Hoewel op veel plaatsen de ondersteunende schabloonschilderingen al voor 

de herbestemming zijn verdwenen, waardoor de werken van George de Geetere als een 

soort schilderijen zijn overbleven in witte omlijstingen, zijn veel banken bewaard 
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gebleven. De inrichting van het koor en de preekstoel en de preekstoel ontbreken. Het 

oksaal was al in de jaren vijftig verwijderd. De kruiswegstaties en orgeltribune zijn op hun 

oude plekken gehandhaafd. De ruimtewerking is intact gebleven. Het exterieur van de 

kerk bevindt zich in onberispelijke staat.  

Bij werken van Joseph Cuypers en Jan Stuyt is de toeschrijving altijd een punt van 

onderzoek geweest. Ook voor deze kerk komt dat in aan de orde. In het boek Jan Stuyt, 

architect en netwerker tijdens het rijke roomse leven worden zowel de opvattingen van 

pastoor Prinsen uitgewerkt, die spreekt van de ‘richting Stuyt’ voor het ontwerp en die van 

de kunstcriticus Jan Kalf, die de hand van Stuyt herkent in de rechthoekige stenen massa’s  

en zijn voorliefde voor koepels, naar aanleiding van zijn reis naar Istanboel en het Heilig 

Land. De vraag is of dat een toeschrijving aan Stuyt rechtvaardigt. Cuypers en Stuyt 

hebben samengewerkt aan het koepelgewelf van de Gummaruskerk in Steenbergen, die 

zij een aantal jaren eerder hadden ontworpen op basis van een eerder ontwerp van vader 

en zoon Cuypers. Hoewel die eveneens ronde centrale koepel  aan de buitenzijde een 

spits laat zien, beschrijft Wies van Leeuwen dat het gewelf als ‘een pedentiefkoepel [is] 

uitgevoerd, waarmee de architect gebruik maakte van de vormen uit de Byzantijnse 

architectuur, en werd gesteund door een stelsel van in baksteen gemetselde pijlers, 

bogen en holle cellen en holle cellen’.104 Cuypers en de toen nog aankomende Stuyt 

hadden voor diens reis al eerder kennis gemaakt met de Byzantijnse architectuur. Een 

ander voorbeeld is de koepel van de Nieuwe Bavo al is dat een vieringkoepel. De 

plattegrond komt eerder in het werk van Joseph Cuypers voor, zoals bij de Petruskerk in 

Oisterwijk. De pijlers lijken sprekend op die van de Nieuwe Bavo. Bij de voltooiing van de 

kerk maakt pastoor Prinsen wisselend gebruik van diensten van Cuypers en Stuyt. Bij de 

bouw van de toren is Jan Stuyt waarschijnlijk niet betrokken omdat de ontwerpen in 

Roermond werden gemaakt en zijn signatuur niet dragen. Andersom worden bij de 

voltooiing van de westgevel de ontwerpen bij het bureau van Jan Stuyt in Den Haag 

gemaakt. Alle kerkontwerpen zijn gesigneerd door beide architecten of niet gesigneerd. 

 

Detail ontwerp toren, in 
september 1922 getekend bij 
het architectenbureau van Jan 
Stuyt in De Haag, weergeven als 
’s-Hage. Herkomst HNI CUBA 
t437. 
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Dat pastoor Prinsen toch spreekt van de ‘richting Stuyt’ kan ook bepaald zijn door het 

optreden van deze architect. Hij bereidt zijn optredens voor de bezoeken van studenten 

en hoogleraren grondig voor en is een goed spreker, die thuis is alle kringen, hetgeen 

blijkt uit zijn huwelijk in 1908 met de wereldse Louisa Barozzi in 1908.105 Joseph Cuypers 

was dat ook gewend en zeker geen slecht spreker met zijn ervaringen als Nederlands 

vertegenwoordiger op buitenlandse congressen, maar stelde zich meer bescheiden op. 

Prinsen blijft aan 1906 Stuyt aanbevelen bij potentiële opdrachtgevers in ’s-

Hertogenbosch.106  Er is dus veel voor te zeggen om af te gaan op het oordeel van Wies 

van Leeuwen die stelt ‘Als we al kunnen zeggen dat Joseph Cuypers [aan] Jan Stuyt de 

gotiek heeft geleerd, dan heeft Jan Stuyt zijn compaan het romaans en byzantijns 

onderwezen’. Toch moet ook bij deze stelling de nuancerende opmerking worden 

gemaakt dat Joseph rond 1930 schrijft dat hij de architect is van de Nieuwe Bavo 

(hoofdstuk 4, p.* ) en dus ook van de eveneens op de byzantijnse architectuur 

geïnspireerde koepel uit de bouwfase 1902. Gezien zijn bescheiden houding moet deze 

opmerking serieus worden genomen. 

  
Interieur naar het koor voor de 
herbestemming in 1902. Fotograaf  Gerard 
Dukker. Herkomst RCE. 

Interieur naar het koor na de 
herbestemming in 2019. Fotograaf P. 
van Galen. Herkomst RCE. 

 

5.5. Conclusie 
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