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Inleiding 

We besteden in deze Wazerweijen opnieuw aandacht aan de koepelkerk die vorig jaar zijn 
eeuwfeest mocht vieren. We gingen eerder al in op de grote hoeveelheid monumentale kunst 
die het kerkgebouw herbergt. In dit deeltje gaan we in op het architectonisch ontwerp en 
hoe dit tot stand is gekomen. Het is voor het eerst dat uitvoerig onderzoek is gedaan naar 
het architectonisch ontwerpproces en dat heeft zeker tot verrassende nieuwe inzichten ge-
leid. Archieftekeningen tonen niet gerealiseerde ontwerpen die de skyline van Dongen een 
ander aanblik hadden gegeven wanneer ze waren uitgevoerd. We krijgen een inkijkje in 

Dit artikel maakt deel uit van een lopend pro-
motieonderzoek naar de waardering van archi-
tect Joseph Cuypers. De auteur, Gert van Kleef 
(1951), studeerde elektrotechniek aan de HTS 
in Den Haag en is daarna werkzaam geweest 
bij veel overheden in managementfuncties, 
waaronder hoofd monumenten en voorzitter 
welstandscommissie. Hij is sinds 1986 nauw 
betrokken bij het Cuypersgenootschap, zowel 
door publicaties als door werk ten behoeve 
van het behoud van monumenten. 

de ambities van de parochie en de 
toen zo vermaarde architect, maar 
ook in de beschikbare middelen. 
Keulen en Aken zijn niet op een dag 
gebouwd, is een uitspraak die ze-
ker ook voor de Laurentiuskerk op 
gaat. Het is dan ook indrukwekkend 
om te lezen hoe ver men over de-
cennia heen geslaagd is veel van 
het masterplan van architect Cuy-
pers te verwezenlijken en in stand 
te houden. Nu de koepelkerk er al 
weer zolang staat lijkt dat een be-
drieglijke vanzelfsprekendheid. 
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Joseph en Pierre Cuypers in het kort 
Na vroege jeugdjaren in Roermond verhuisde Joseph op vierjarige leeftijd in 1865 met zijn vader, 
de beroemde P.J.H. (Pierre sr) Cuypers, mee naar Amsterdam. Zijn opleiding genoot hij in Rolduc 
te Kerkrade en aan de Polytechnische School te Delft, waar hij afstudeerde als bouwkundig en 
civiel ingenieur. 1 Na beëindiging van zijn studie in 1883 ging hij in 1885 bij zijn vader in dienst. 
In 1890 werkte hij aan de eerste van zijn ongeveer 150 kerkontwerpen, de kerk H. Urbanus in 
Nes aan de Amstel. Pierre sr. en Joseph en later ook Jan Stuyt verenigden zich 1899 als com-
pagnons, maar Joseph kreeg daarvoor al de opdracht zijn Opus Magnus te bouwen, de Nieuwe 
Bavo in Haarlem.2 Na een vruchtbare periode waarin talloze kerken, scholen en instituten tot 
stand kwamen, trad Jan Stuyt uit de vennootschap en vestigde zich als zelfstandig architect. De 
verhouding tussen Jan Stuyt en Joseph Cuypers bleef uitstekend tot het overlijden van Stuyt in 
1934. Joseph verhuisde in 1915 van Amsterdam naar Roermond. Vanaf 1920 werd zoon Pierre, 
geboren 1891, medecompagnon.3 Pierre leidde het kantoor in Amsterdam, Joseph dat in Roer-
mond.4 Vader Pierre sr. overleed in 1921, waarna Joseph en zoon Pierre de uiterst productieve 
vennootschap samen voortzetten. Zij bouwden vanaf 1921 alleen al 35 kerken, verspreid door 
het hele land.5 Joseph overleed in Meerssen in 1949, waarna Pierre het architectenbureau voort-
zette onder de naam van ‘ir. Joseph en Pierre Cuypers, architecten BNA’. Hij ontwierp ook kerken 
zonder de medewerking van Joseph, zoals de kerk H. Agatha in Zandvoort, de kerk H. Franciscus 
in Wolvega en de uitbreiding van de kerk H. Stefanus in Stevensweert. Pierre bleef doorwerken 
tot op hoge leeftijd en overleed in 1982 in Amsterdam.6

1  A.J.C. van Leeuwen, Pierre Cuypers, architect 1827-1921, Zwolle, 2007, p. 287.
2	 	Joseph	Cuypers,	Architectura	12	september	1908.	In	dit	artikel	schreef	Joseph	dat	hij	25	jaar	eerder	het	diploma	van	de	Polytechnische	School	ontving.
3	 	Het	is	gebruikelijk	om	de	vader	van	Joseph	aan	te	duiden	als	Pierre	en	zijn	zoon	als	Pierre	jr.	Omdat	in	de	onderzoeksperiode	vader	Cuypers	al	is	overleden	wijk 
	 	ik	van	die		gewoonte	af.	Het	zou	hinderlijk	worden	 
	 	om	de	toevoeging	jr.	zo	vaak	te	herhalen.
4	 	Van	Leeuwen	2007,	p.	305.
5	 	Voor	een	overzicht	www.joseph-cuypers.nl
6	 	WIKIPEDIA.	ONDER	PIERRE	CUYPERS	JR.
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ACH, DAT DONGEN NIET LIGT AAN DE HOOFDLIJN 
VAN ROERMOND NAAR AMSTERDAM

Een onderzoek naar de waardering voor het ontwerp- en bouwproces van de Laurentiuskerk in Dongen.

1. Verklaring van de titel, beperkingen van het onderzoek en leeswijzer

1.1. Verklaring titel 
De titel van dit hoofdstuk roept bij de lezer mogelijk verwarring op. Wie zou dat hebben gezegd en waarom? Het is 
de laatste zin van een artikel van Joseph Cuypers in Het Gildeboek1, het tijdschrift van november 1923 van het Sint 
Bernulphusgilde, een vereniging voor mensen die betrokken zijn de bouw en inrichting van katholieke kerken. In dit 
artikel beschrijft de architect de schilderingen van Joan Collette in de Laurentiuskerk in Dongen, voor zover als op 
dat moment waren aangebracht. Met deze laatste zin laat hij niet alleen zien hoeveel waardering hij heeft voor deze 
belangrijke kerk in zijn oeuvre, maar geeft hij ook weer hoe enthousiast hij was over de werkwijze die hij samen met 
Joan Collette in de praktijk bracht. Hij was zo trots op dit artikel dat hij een overdruk liet maken op groot formaat en 
het uit liet geven met een stempel erop van de BV Kunstwerkplaatsen Cuypers en Co, de pendant van het architec-
tenbureau van Joseph en Pierre Cuypers. 
Dat roept de vraag op of die waardering algemeen gold en wat de opdrachtgever, pastoor C.A. Oomen, van de kerk 
en inrichting vond.  In dit onderzoek wordt ingegaan op het ontwerp-,  bouw-, en inrichtingsproces, de werkzaamhe-
den in de jaren na de bouw en de lokale en landelijke waardering voor de aanpak van Joseph Cuypers en het resul-
taat in de periode 1917-2022. Hierbij was sprake van twee belangrijke lokale hindernissen:

1.2. Zeer incompleet kerkarchief 
Al rond 1990 vermeldde pater Wil Brand, pastoor van de Laurentiuskerk van 1974 tot 2005 en archivaris van het bis-
dom in het Register Memorialis2 dat het grootste deel van het parochiearchief tot 1935 op onverklaarbare wijze was 
verdwenen. Hij moet erg teleurgesteld geweest zijn, want hij wijdde maar liefst vier dichtbeschreven pagina’s aan dit 
gemis. Dat is ook goed voor te stellen van een archivaris van het bisdom die onderzoek wilde doen naar de rijke ge-
schiedenis van de Laurentiusparochie. Auteur en latere onderzoekers zullen het moeten doen met secondaire bronnen 
en de aantekeningen in het Register Memorialis. Hij begon zijn verslag met een weergave van zijn gesprek met oud-

koster Frans van Broekhoven die in 
opdracht van pastoor Van Hoek alle 
oude stukken moest verbranden uit 
een kast op de zolder van de pasto-
rie. De koster had daar enkele dagen 
voor nodig. Hij had één document 
gered omdat er een rood lakzegel 
op aanwezig was en bewaarde dat in 
de sacristie. Dat is volgens pastoor 
Brand nog aanwezig, mogelijk nu in 
het Regionaal Archief Tilburg (RAT). 
Dit zou erop kunnen duiden dat de 
wel verbrande stukken betrekking 
hadden op de bouw van de kerk tot 
1935. In een gesprek met oud-huis-
houdster Anna van de Hout in die 
periode opperde zij dat ook veel ar-
chief kan zijn weggegooid bij de ver-
huizing van de oude naar de nieuwe 
pastorie. Van de periode vanaf 1935 
is in elk geval het notulenboek van 
het kerkbestuur bewaard gebleven. 
De mogelijkheid dat het archief is 
verbrand bij de kerkbrand van 1917 
komt hem onwaarschijnlijk over, om-
dat archieven meestal in de pastorie 
werden beheerd en dit feit niet werd 
genoemd in de uitgebreide beschrij-
ving van die ramp in het Register 
Memorialis. Het meest waarschijnlijk 
lijkt het hem dat een deel is vernie-
tigd bij de verhuizing naar de nieuwe 
pastorie in 1928 en de rest is ver-
brand door de koster rond 1970.

1.3. Tekeningen vaak niet 
       gedateerd 
In het Cuypersarchief van Het Nieu-
we Instituut in Rotterdam zijn veel 
ontwerptekeningen aanwezig ten 
behoeve van bouw, inrichting, uit-
breidingen en voltooiing van kerk en 
pastorie. Voor dit onderzoek is het 
spijtig dat veel daarvan uit 1917 en 
1918 niet gedateerd zijn, zodat we 
geen zekerheid kunnen geven over 
de chronologie van het ontwerp-
proces en een ontwikkeling moeten 
afleiden van de tekeningen zelf. Dat 
is een ongebruikelijk gegeven bij de 
kerken van Joseph Cuypers. In zeven 
andere onderzochte casussen zijn 
veel tekeningen juist wel voorzien 
van een datum of de combinatie van 
maand en jaartal. 
De combinatie van een ontbrekend 
archief voor wat betreft de bouwtijd 
en van datering op tekeningen leidt 
tot onbeantwoorde vragen. Ook als 
noodzakelijk informatie ontbreekt 
kan een richting worden gevonden 
van de meest waarschijnlijke situ-
atie. Daar waar dat aan de orde is, 
wordt melding gemaakt van de werk-
wijze, zodat toekomstige onderzoe-
kers- niet op een dwaalspoor worden 
gebracht en blijven zoeken naar an-
dere bronnen.

1.4. Leeswijzer 
 
Deze bijdrage begint met de aan-
leiding van de bouw van de hui-
dige Laurentiuskerk, waarbij wordt 
ingezoomd op de vorige kerk, die 
afbrandde in 1917 in hoofdstuk 2. 
Daarna wordt in hoofdstuk 3 na-
gegaan waarom de opdracht voor 
het ontwerp naar Joseph Cuypers is 
gegaan en op de loyale houding die 
Dongen tot 1956 steeds behield met 
het architectenbureau van Joseph en 
Pierre Cuypers, ook nadat Joseph in 
1949 overleed. Een belangrijk onder-
deel van het ontwerp is de koepel, 
waarbij wordt weergegeven welke 
positie Dongen inneemt in de reeks 
van koepelkerken van Joseph Cuy-
pers en welke koepels hij toepaste, 
ook in het ontwerpproces in Dongen. 
Toegelicht wordt waarom het bouwen 
van koepels tien jaar na Dongen voor 
hem eindigde met de bouw van de 
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk 
in 1928. Na het zo goed mogelijk op 
volgorde krijgen van de tekeningen 
voor kerk en inrichting wordt aan 
de hand van een analyse een re-
constructie gemaakt van het meest 
waarschijnlijke ontwerpproces. On-
derdeel daarvan is de behandeling 
van noodgevels, die een vast onder-
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deel vormen van kerken die pas in de loop van de jaren werden voltooid of permanent werden bij onvoltooide kerken. 
In hoofdstuk 4 gaat het om de voortdurende belangstelling van de Laurentiusparochie voor de voltooiing van de kerk 
naar de situatie zoals werd getoond in 1917-1918, maar door geldgebrek niet zo kon worden gebouwd. Er wordt een 
eerste verklaring gegeven waarom die behoefte na 1956 eindigde. In hoofdstuk 5 wordt duidelijk dat men niet alleen 
streefde naar het completeren van het exterieur, maar ook van de decoratie en inrichting. Er wordt gereconstrueerd 
welk ontwerp- en uitvoeringsproces daarvoor zorgde en welke tijdlijn daarvoor gold. Zowel de ontwerpen die zijn uit-
gevoerd als die niet zover zijn gekomen worden daarbij behandeld. Een opvallend inrichtingsstuk dat het niet haalde 
was het ciborium. Joseph Cuypers adviseerde nog in 1948 dit interieurstuk toe te voegen om de aandacht op de eu-
charistie te versterken.  
De beschouwer van de Laurentiuskerk wordt in eerste instantie geraakt door de silhouetwerking van de machtige 
koepel, maar in tweede instantie door de schilderingen van Joan Collette achter de drie altaren. De betekenis van die 
schilderingen, wordt beschreven in de bijdrage van Bernadette van Hellenberg Hubar, die met het schrijven van het 
standaardwerk over schilderkunst in het interbellum heeft getoond daarin een expert te zijn. Daarin gaat het om de 
schildering achter het Maria-altaar en het hoofdaltaar. De hechte samenwerking tussen Joseph Cuypers speelt daarin 
een belangrijke rol.. Daar waar Van Hellenberg Hubar niet ingaat op de overige decoratieschilderingen in het interieur 
wordt dat hier aangevuld voor het deel wat tijdens het leven van de architect tot stand kwam. 
In hoofdstuk 7 wordt nagegaan wat de waardering was voor de Laurentiuskerk in kranten, tijdschriften, boeken en 
monumentenbeschrijvingen en in welke mate de parochie waardering had voor dit opvallende bouwwerk. 

2. Aanleiding voor de bouw en de oude kerk als maatstaf voor katholiek Dongen

2.1. Oude kerk 
Tot 1917 stond op de huidige locatie een Waterstaatskerk uit 1828-1830 met rondboogramen, twee zijbeuken, een 
apsis voor het hoofdaltaar, tongewelf en pijlers in de bankenblokken. De pijlers stonden in de weg, waardoor parochi-
anen die daarachter zaten geen zicht hadden op de liturgische handelingen op het altaar. Ontwerper was de Water-
staatsarchitect Adrianus van der Aa. De kerk was rijk ingericht, in 1875 vergroot en voorzien van een hoge toren die 
de Hoge Ham domineerde. 
Ook buiten Dongen kreeg deze kerk de nodige aandacht. Jan Kalf beschreef ontwerp en inrichting in De Katholieke 
Kerken van Nederland  vrij neutraal: ‘Met een rijkssubsidie van 16.000 gulden is deze driebeukige, voor 1050 zit-
plaatsen ingerichte kerk in de klassiek trant van den Waterstaat van 1829-1830 gebouwd. Tegen harer westgevel is 
in 1876 een hoge toren opgetrokken naar het ontwerp van den architect P.J. van Genk. Zij bezit eenige meubelen uit 

Interieur van de Waterstaatskerk met heiligenbeelden tegen de pijlers, zeer rijk bewerkte preekstoel 
van de Antwerpse beeldhouwer en leraar aan de Koninklijke Academie aldaar en een barok hoofdaltaar 
met twee zijaltaren. Foto betreft een oude ansichtkaart. Fotograaf v.d. Berk.. 
Collectie Regionaal Archief Tilburg

den tijd van haren bouw o.a. een rijk 
met snijwerk versierde preekstoel, 
om welke voet een prediking van 
den H. Paulus is voorgesteld’ 3. In 
het Cuypersarchief bevinden zich zes 
ontwerptekeningen voor onder meer 
een kruis op het tabernakel, een 
missiekruis en een venster uit 1889 
van de hand van P.J.H. Cuypers voor 
de oude kerk. De interieurfoto kan 
de aanwezigheid van deze voorwer-
pen niet bevestigen, zodat er geen 
zekerheid is of ze in uitvoering zijn 
genomen. 

2.2. Brand en de oude kerk als 
maatstaf voor katholiek Dongen 
In het Register Memorialis staat de 
brand die de kerk op 9 mei 1917 
kerk verwoestte uitvoerig beschreven 
door een auteur die zelf de dagen 
na de brand als priester had meege-
maakt. Gebouw en inventaris werden 
volgens hem volledig verwoest met 
uitzondering van de torenmuren met 
het daaraan bevestigde Laurentius-
beeld en de inhoud van de kluis met 
veel zilverwerk en het tabernakel, 
waarin de ciborie zich bevond. Alleen 
de hosties waren door de hitte dunne 
beschuitjes geworden. 
Auteur noemt het gebouw zonder 
kunstwaarde, maar is positief over 
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de kwaliteit van het verbrande interieur. Met name 
de schilderingen van het hoofdaltaar, die in de 
volksmond van Rubens zou zijn, de preekstoel, 
de biechtstoelen en de communiebanken. Al met 
al was de ruimte zeer geschikt voor het gebruik 
en het interieur door bezoekers geroemd en voor 
de parochianen meteen al een dierbare herinne-
ring. Aan het vervangen van een dergelijk gebouw 
door nieuwbouw moesten dus hoge eisen worden 
gesteld. Al op 25 mei werd door het kerkbestuur 
besloten in onderhandeling te treden met Joseph 
Cuypers voor het ontwerpen van een nieuwe kerk 
en op 27 juni werd de sloop van de restanten van 
de kerk aanbesteed, voorlopig nog met behoud 
van de toren4. 
Een dergelijk alles verwoestende brand van een 
kerk kan rekenen op landelijke aandacht. Dat ge-
beurde ook volop. De Katholiek Illustratie wijdde 
er de voorpagina aan met een vervolg op pagina 
twee. 

Ook in vrijwel alle regionale kranten kreeg deze 
grote brand aandacht, van de Franeker courant tot 
de Nieuwe Venlosche courant en landelijk bladen 
als Algemeen Handelsblad, Maasbode en Telegraaf. 

Voorpagina van de Katholieke Illustratie van 19-5-1917, 
jrg. 52, nr. 33.

Vrijwel alle dagbladen waren lo-
vend over de oude kerk, maar niet 
iedereen was enthousiast. Dr. H. 
P. Coster, commies aan het Rijks-
archief en waarnemen secretaris 
van de gezaghebbende Nederlands 
Oudheidkundige Bond (NOB) schreef 
in de Provinciale Noordbrabantsche 
en ‘s Hertogenbossche courant van 
11-5-1917: ‘Het zij mij geoorloofd 
naar aanleiding van het bericht, dat 
uw geacht blad van gisteren over 
het afbranden der R.K Kerk te Don-
gen bevatte, een kleine opmerking 
te maken. Hoe betreurenswaardig 
natuurlijk dit feit op zich zelf is en 
blijft, aan den anderen kant, kan, 
wellicht tot geruststelling van velen, 
worden meegedeeld, dat hier noch 
een gebouw van groote oudheid-
kundige waarde noch buitengewone 
kunst verloren zijn gegaan. Ik kan 
deze uitspraak niet beter staven dan 
door aan te halen wat Dr. Jan Kalf, 
secretaris der Rijkscommissie voor 
de inventarisatie en beschrijving der 
Nederlandsche monumenten van 
geschiedenis en kunst, op blz. 125-6 
in zijn bekend werk over de monu-
menten in de voormalige Baronie van 
Breda over de R. K Kerk te Dongen 
schrijft: 

”De R. K, Kerk gewijd aan den H. 
Laurentius, is een onbelangrijk ge-
bouw, in waterstaatsstijl (berucht om 
zijn leelijkheid!-inzender), met een 
Rijkssubsidie van fl. 6OOO — opge-
trokken van 1828 tot 1830. De toren 
dagteekent van 1867 […]. De kerk 
bevat:

•	 Twee onbelangrijke schilde-
rijen op doek, midden XVIIe 
eeuw; de eene, Christus aan 
het Kruis, is vermoedelijk 
eene copie naar Van Dyck, 
de andere, in de retable van 
het hoofdaltaar geplaatst, 
stelt voor de marteling van 
den H. Laurentius.

•	 Een rijk gesneden preek-
stoel, om den voet waarvan 
een groep: De H. Paulus pre-
dikend. Antwerpsch, eerste 
kwart XlXe eeuw.

•	 Een slecht gedreven mon-
strans […}, om welks voet is 
gegraveerd […] dat het jaar-
tal 1774 aangeeft.

•	 Eenige kleine gegoten ko-
peren kandelaars. XVIIe en 
XVIIIe eeuw. 

•	 Twee kronen en een Gods-
lamp van rood en geel koper 
in den stijl Lodewijk XVI

De waarnemend secretaris van de 
groep deskundigen die later de mo-
numentenselectie zou gaan doen had 
een heel andere mening dan de ge-
middelde krant aangaf. 
Direct daarna vervolgde de Katholie-
ke Illustratie weer met foto’s van het 
verbrande interieur van onder meer 
het hoofdaltaar met triomfkruis met 
het volgende bijschrift:

De deskundigen van de NOB had-
den derhalve een andere opvatting 
dan de gelovigen in Dongen, maar 
een architect zou rekeningen moeten 
houden met hun positieve ervarin-
gen met de afgebrande kerk. Ook 
de priester schreef in het Register 
Memorialis dat hij de ruimte van de 
oude kerk heel geschikt vond, on-
danks het slechte zicht op het altaar 
voor gelovigen die achter een pijler 
zaten.5 
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‘Het prachtige interieur van de totaal uitge-
brande kerk. De nieuwe communiebank, de 
pas voor eenige jaren geplaatste preekstoel, 
de kerkbanken, het orgel, de talrijke beelden 
en de kruisweg van den Antwerpenaar v. 
Beers, alles is verloren gegaan. De kerk was 
in 1828 gebouwd, gewelven en pilaren be-
stonden alleen uit pleisterwerk, dat voor het 
vuur een goede prooi was’.

3. Keuze voor Joseph Cuypers, het bouwen van koe-
pelkerken en een analyse van het ontwerpproces

3.1 Keuze van de architect 
In het Register Memorialis staat het geven van de opdracht 
aan Joseph zeer kort omschreven in de beschrijving van 
dagen na de brand: ‘Reeds spoedig na de brand kwamen 
bij [het] Kerkbestuur aanbiedingen van Heeren Architecten; 
op 25 mei werd besloten (12 architecten hadden zich aan-
geboden) in onderhandeling te treden met Architect Joseph 
Cuypers te Amsterdam tot het ontwerpen en bouwen eener 
nieuwe Kerk. Niet vermeld wordt waarom wordt gekozen 
voor Joseph Cuypers en wie de andere architecten waren. 
Had hij zich aangemeld met een eerste ontwerp? 
De architect was niet onbekend in Noord-Brabant. Vanaf 
1909 was hij betrokken bij de bouw van het klooster Na-
zareth met kapel in Oirschot en van de Marculphuskerk in 
Dorst, vanaf 1911 bij de bouw van de Quirinuskerk in Hal-

Afdruk foto Katholieke Illustratie 7-6-1917, nr. 36. 
Collectie Mark de Weerd

steren en vanaf 1913 bij de bouw 
van kapel Caritas in Roosendaal. 
Daarnaast stond hij in populaire 
bladen als de Katholieke Illustratie 
en in het Gildeboek bekend als de 
architect van de Nieuwe Bavo, de 
kathedraal van het bisdom Haarlem, 
het meeste prestigieuze project van 
Katholiek Nederland. Bij de voorkeur 
voor deze bouwmeester bij andere 
kerken speelde ook vaak mee dat hij 
de zoon was van de legendarische 
P.J.H. Cuypers. 

3.2. Handhaven oude toren en 
aankopen middeleeuwse kerk? 
Voordat aan de bouw van een nieuwe 
kerk kon worden begonnen vroegen 
nog twee zijdelingse aspecten zijn 
aandacht.  
De eerste betrof het wel of niet 
handhaven van de zestig meter hoge 
toren van de oude kerk door opname 
in de nieuwbouw. De Dongenaren 
waren zeer vertrouwd met dit ba-
ken aan De Hoge Ham dat nog geen 
veertig jaar daarvoor was gebouwd 
na brand in de oude toren. Hoewel 
het om een sierlijk ontwerp ging, 
was het uiterlijk zeer negentiende-
eeuws met de rondboogramen die 
ook in het schip waren toegepast en 

De zestig meter hoge toren van de 
waterstaatskerk uit 1876 ontworpen door 
Jos van Genk. 

De torenromp direct na de kerkbrand van 1917. 
Fotograaf Berk, collectie Mark de Weerd
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de koepel op pijlers. Het is daarom 
goed voor te stellen dat Cuypers 
daar niet bij wilde aansluiten omdat 
hij dan teveel werd beperkt in zijn 
ontwerpkeuzes. Daarnaast fungeerde 
de toren als hoofdingang, een functie 
die hem zou verplichten af te wijken 
van de ideale plattegrond volgens de 
liturgische inzichten van 1917, waar 
verderop dieper op in wordt gegaan. 
Al op 10 augustus van dat jaar werd 
op zijn advies besloten de toren te 
slopen. De architect nam hiervoor 
contact op met de genie en kwam 
met het voorstel hiervoor springstof 
te gebruiken. Na protest uit de buurt 
vanwege valgevaar werd hiervan af-
gezien en werd de toren steen voor 
steen afgebroken, hetgeen een klein 
jaar in beslag nam6. Uit de ontwerp-
tekeningen (zie bijvoorbeeld afb. 
22) blijkt wel dat Cuypers pogingen 
heeft ondernomen om de toren in 
het ontwerp van de nieuwe kerk te 
betrekken. Op genoemde tekening 
staat de torenromp ingetekend in 
een rode kleur waarmee hij bestaan-
de bebouwing weergeeft waaronder 
de eveneens getekende woning op 
de locatie van de huidige pastorie. 
De toren staat hier met een kleine 
verbindingsgang vrij van de kerk. 

Vergelijken we ook de aquarel van de 
afgebouwde kerk met toren (afb 34) 
dan valt op te merken dat de oude 
torenromp binnen de nieuw ontwor-
pen vormgeving kon worden herge-
bruikt als kern van vuil metselwerk 
voor de nieuwe torengevels. Ook de 
hoogte van ongeveer 60 m komt op-
vallend overeen met de oude toren. 
Een dergelijke mogelijke benadering 
laat zich vergelijken met de toren 
van Hulsberg die door Cuypers wordt 
verhoogd en in stijl aangepast. 
Het tweede aspect betrof het eventu-
eel aankopen van de middeleeuwse 
gotische kerk In Dongen (die in pro-
testantse hand was) voor het stich-
ten van een tweede kerk. Dan zou 
met minder zitplaatsen in de nieuwe 
kerk kunnen worden volstaan. De 
kostenreductie die daarmee kon wor-
den bereikt kon een oplossing bieden 
voor de enorme prijsstijgingen in de 
bouw in de jaren na de eerste we-
reldoorlog. Bij het apart aanbesteden 
van de onderbouw van de kerk en 
de betonnen koepel, bleken die veel 
te hoog uit te komen. De architect 
werd daar in die periode vaker mee 
geconfronteerd, zoals bij de bouw 
van de Onze Lieve Vrouw Ten Hemel-
opneming in Renkum waar in 1921 

het wachten op dalende bouwkosten 
een zodanig voordeel opleverde dat 
het voor eenzelfde bouwsom mo-
gelijk werd stenen gewelven toe te 
passen over de hele kerk en leien 
op het dak7. Deze oplossing had als 
bijkomende voordeel dat de katho-
lieken weer hun historische locatie in 
gebruik konden nemen. Dit onder-
zoek leidde in april 1920 echter tot 
de conclusie dat de vraagprijs van 
fl.180.000 veel te hoog was voor een 
gebouw dat nog werk vroeg en dat 
er te weinig priesters waren voor het 
stichten van een tweede parochie. In 
september 1919 was het project al 
opnieuw aanbesteed en gegund en 
kwamen de kosten uit op fl. 318.000, 
zodat men in januari 1920 begon 
met de bouw van een kerk naar het 
ontwerp van Joseph Cuypers8.

3.3. Vraagtekens bij de eerste 
tekeningen 
Uit de aangetroffen gedateerde teke-
ningen blijkt dat het ontwerpproces 
voor de nieuwe kerk al in juni 1917 
was begonnen, nog geen maand 
na het besluit van het kerkbestuur 
van 25 mei van dat jaar om met de 
bouwmeester te gaan onderhande-
len. Dat betekent dat de onderhan-

delingen zeer snel zijn verlopen of dat Cuypers mogelijk al tijdens dat pro-
ces is begonnen. 
Bij de tekeningen uit de eerste maanden bevinden zich er drie waarvan de 
betekenis niet op voorhand duidelijk is. Het betreft tekeningen van de oude 
afgebrande kerk.  
Een eerste tekening (afb 6) toont de kerkplattegrond van de oude kerk en 
dat roept vragen op door de datering 1909 en de tekst ‘Roermond 9 jan 
1918’, De tekening werd in 1909 gemaakt door Constant van Dongen,  een 
plaatselijke bouwkundige geboren in 1880, overleden 1947.9 Zijn broer was 
als tekendocent verbonden aan de Gemeentelijke Teekenschool in 1910. 

Afbeelding 6. Plattegrondtekening van de ruïne na de kerkbrand, augustus 1917, gesigneerd 
door Joseph Cuypers. Herkomst HNI CUBA t537

Afbeelding 7. Tekening van de torenromp uit augustus 1917, gesigneerd 
door Joseph Cuypers. Herkomst HNI CUBA t537
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Het lijkt erop dat de architect de ondergrond heeft meegekregen uit het be-
stand van de parochie en die heeft gebruikt als onderlegger voor twee teke-
ningen van de kerkruïne na de brand. De jongste datering verwijst naar het 
hergebruik van de tekening als meetbriefje om terreinmaten vast te leggen. 
Deze staan in het afwijkende handschrift van de ondertekenaar uit 1918 ge-
noteerd.  
Op de andere twee tekeningen van augustus 1917 wordt een plattegrond  
weergegeven zonder pijlers en een aanzicht en doorsnede van de torenromp 
(afb 7 en 8). Het ontbreken van de verbrande houten pijlers en de eveneens 
uit hout bestaande lantaarn op de toren duiden erop dat het de situatie weer-
geeft zoals Cuypers deze na de brand aantrof.  
Het lijkt waarschijnlijk dat de architect die heeft gemaakt om na te gaan of 
de oude toren nog in een nieuwe kerk kon worden opgenomen en vervolgens 
in de technische aspecten rond de sloop . Zo staat de valrichting aangegeven 
en de delen van het metselwerk die voor het om laten vallen moesten worden 
verwijderd met bijvoorbeeld springstof. Het besluit tot sloop wordt op 10 au-
gustus 1917 genomen wat overeen komt met datering onder de tekening. 
Daarbij wordt opgemerkt dat de torenfundering niet werd gesloopt tot ca 0,5 
m boven maaiveld en verstopt onder een kunstmatig heuveltje waarop in 
1924 een heilig hartbeeld een plaats kreeg. Mogelijke hypothese is dat men 
de weg tenminste wilde openhouden om een nieuwe toren te bouwen met 
hergebruik van de kostbare oude fundering.10

3.4. De positie van koepels in de bouwtijd van de Laurentiuskerk 
Koepels zijn van alle tijden. Onder een koepel verstaat men niet alleen een 
dak in de vorm van een halve bol, maar ook als er sprake is het bovenste 
deel van die bol, als die gebogen is als een spitsboog of als bij een veelhoekig 
gewelf de gebogen velden elkaar snijden. Bekende koepels zijn die van het 
tweede-eeuwse Romeinse Pantheon in Rome, uit de zesde eeuw de koepel 
onder het achthoekige dak van de San Vitale-basiliek in Ravenna, uit de elfde 
eeuw de Dom van Aken, de vijftiende eeuw de Sint Pieter in Rome en de 
zeventiende-eeuwse St. Paul’s in Londen. In de late achttiende-eeuw neemt 

Afbeelding  8. Tekening uit 1909 van de 
waterstaatskerk met aantekeningen uit januari 
1918. Herkomst HNI CUNB t537

de koepel een grote vlucht bij Amerikaanse 
architecten voor overheidsgebouwen, zoals 
bij het Witte Huis en het Capitool in Washing-
ton. De Westminster Cathedral in London, 
de Sint-Maria en Sint-Brigidakerk in Geldrop 
dateren uit het grensvlak van de negentiende 
en twintigste eeuw11. Deze laatste kerk is 
van de architect Carel Weber (1820-1908), 
een geduchte concurrent van Joseph Cuypers 
in Zuid-Nederland, die als een van de eer-
sten de koepel bij kerken introduceerde. In 
chronologische volgorde zijn dat de Bartho-
lomeuskerk in Zevenbergschen Hoek, de 
Sint Petrus’ Stoel te Antiochiëkerk in Uden, 
de Sint Bavokerk In Uden, de Sint Maria en 
Sint Brigidakerk in Geldrop en de kerk van de 
Heilige Naam van Jezus in Lierop, allemaal in 
Noord-Brabant. Het was dus voor de inwo-
ners van Dongen geen nieuwigheid om een 
grote koepel te zien verrijzen. Dichtbij was 
zelfs  de Bavokerk in Raamsdonk te zien uit 
1888 met een zestig meter hoge koepel. Wel 
nieuw was de positie die deze innam omdat 
de koepels van Carel Weber een beperkt deel 
van de kerk en die van Cuypers in Dongen 
een groot deel van de ruimte bekroonden.

Als de velden van een koepel volgens een 
rechte lijn lopen spreken we niet een koepel. 
Zo hebben de Petrus’ Bandenkerk in Oister-
wijk en de Gummaruskerk in Steenbergen 
geen koepels, maar een achthoekige c.q. 
ronde spits.

Afbeelding  9. De Bavokerk te Raamsdonk met zijn hoge maar smalle koepel. Herkomst 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer 032280 P1020518
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3.5. De koepel van Dongen in het 
oeuvre van Joseph Cuypers 
In de lijst van kerken12 van Joseph 
Cuypers komt de buitenkoepel tot 
1917 niet frequent voor. Alleen in 
zijn hoofdwerk de Nieuwe Bavo, ka-
thedraal van het bisdom Haarlem, is 
die in het ontwerp opgenomen. Dat 
wil niet zeggen dat de architect niet 
bekend was met het bouwen van 
koepels. De meeste spitsen in zijn 
oeuvre kennen geen binnenkoepels, 
maar die van de Gummaruskerk in 
Steenbergen en de Jacobskerk in 
’s-Hertogenbosch wel, net als onder 
de buitenkoepel van de Nieuwe Bavo 
in Haarlem. Met het ontwerpen van 
deze wijze van bekronen was Don-
gen geen primeur voor Joseph Cuy-
pers, maar voor het ermee bedekken 
van een groot deel van de kerk was 
Dongen dat wel. Over dergelijke 
kerken stond in Gildeboek uit 1919, 
de bouwtijd van de Dongense kerk,  
vermeld: ‘Bij een echte koepelkerk 
moet de koepel inderdaad niet al-
leen den opbouw maar ook den plat-
tegrond beheerschen’13. Na Dongen 
volgden meer parochies met een 
soortgelijk ontwerp, zoals de kerk 
van Onze Lieve Vrouw van Altijddu-
rende Bijstand in Bussum uit 1921-

1922, de Agathakerk in Beverwijk uit 
1924 en de Onze Lieve Vrouw van 
Lourdeskerk in Bergen op Zoom uit 
1928. Het zijn allemaal koepelker-
ken. 

3.6. Waarom hanteerde Joseph 
Cuypers dit koepelconcept?-  
De Onze Lieve Vrouw van Lourdes-
kerk in Bergen op Zoom kwam ge-
reed in 1928 (minder dan tien jaar 
na het bouwen van de Laurentius-
kerk) en was de laatste kerk met een 
koepel die vrijwel het hele gebouw 
bedekte. Waarom hanteerde  en be-
eindigde de architect het werken met 
dit succesvolle concept? 
Het begin in 1917 was een direct 
gevolg van de liturgische beweging 
die in het begin van de twintigste-
eeuw in de katholieke kerk op gang 
kwam. Deze kerk heeft een aantal 
liturgische bewegingen gekend, 
waaronder die aan het einde van de 
Middeleeuwen in de Nederlanden 
met als doel de liturgie te herstellen 
en de gelovigen meer met haar ver-
trouwd maken. Geert Grote en Pe-
trus Canisius waren daarvan de grote 
namen. Ook in de negentiende en 
vooral in de vroege twintigste eeuw 
was sprake van zo’n beweging. De 

meest recente liturgische beweging 
waren de diverse initiatieven, vanaf 
halverwege de 19e eeuw, maar op 
grote schaal vanaf het begin van de 
twintigste eeuw, tot aan het Tweede 
Vaticaans Concilie, gericht op de ac-
tieve deelname van gelovigen aan 
de liturgie van de Rooms-Katholieke 
Kerk. De liturgievernieuwing van het 
concilie berust vooral op het werk 
van de Liturgische Beweging. Om-
dat deze beweging van veel grotere 
invloed is geweest dan die van de 
Middeleeuwen, wordt zij veelal de Li-
turgiebeweging genoemd. Deze ont-
stond vanuit de abdij van Solesmes 
en werd bevestigd door paus Pius X, 
die een pleidooi hield voor de grego-
riaanse volkszang en voor de actieve 
deelname van de gelovigen aan de 
liturgie. In 1909, tijdens het Natio-
naal Congres van de Katholieke Wer-
ken te Mechelen, nam dom Lambert 
Beauduin de oproep van paus Pius X 
serieus en riep hij op de liturgie te 
democratiseren. Hij wilde de liturgie 
maken tot een zaak van alle gelo-
vigen door ze de liturgische teksten 
mee te laten lezen, zodat ze de litur-
gische handelingen bewuster kon-
den volgen, met missalen en later 
misboekjes. Een heel goed zicht was 

daarvoor natuurlijk van groot belang, 
waardoor zitplaatsen achter pilaren 
op grote afstand van het priesterkoor 
uit den boze waren. In 1943 rea-
geerde het Vaticaan op de situatie in 
Duitsland met de encycliek Mystici 
Corporis. Hierin bevestigde paus Pius 
XII de liturgische beweging en deed 
dat opnieuw in 1947 in de encycliek 
Mediator Dei et Hominum. Het was 
midden in dit tijdsgewricht dat de 
Laurentiuskerk werd gebouwd. Een 
koepelkerk voldoet volledig aan dit 
ideaal. De gelovigen nemen in het 
centrum van de kerk plaats in brede 
bankenblokken met goed zicht op 
het altaar door het ontbreken van 
pijlers en op korte afstand. 

3.7. Waarom ontwierp Joseph 
Cuypers tien jaar later geen koe-
pels meer? 
In het Bouwkundig Weekblad van 
juni 1919 schreef Joseph Cuypers 
een artikel over drie kerken van 
Alexander Kropholler, waarin hij de 
kernkwaliteiten van een goede kerk 
zag. Hij ontvouwde zijn gedachten 
aan de hand van het begrip ‘preek-
kerk’, een gebedshuis voor veel ge-
lovigen en gebouwd met beperkte 
middelen, waarin het belangrijk is 

dat alle functies op het altaar duide-
lijk te zien zijn14. De Laurentiuskerk 
is daar een uitgesproken voorbeeld 
van, al zal verder in dit hoofdstuk 
duidelijk worden dat het begrip ‘be-
perkte middelen’ ruim moet worden 
opgevat. 
De architect heeft niet in het artikel 
vastgelegd waarom hij met het con-
cept koepelkerken na 1928 ophield. 
Andere architecten gingen daar nog 
wel mee door, met als een van de 
laatste voorbeelden de Annakerk in 
Heerlen van de architect Frits Peutz 
uit 1953. Deze kerk heeft een grote 
koepel, die bestaat uit een reeks op 
elkaar gestapelde ringen van gewa-
pend beton die naar boven toe in 
diameter afnemen. Een heel andere 
constructie dan de gemetselde koe-
pel van de Laurentiuskerk, die alleen 
een ring van gewapend beton op de 
muren kent. 
Maar Cuypers volgde na 1928 een 
andere weg. Een artikel in het R.K. 
Bouwblad van 24-10-1929  geeft 
daar een aanwijzing voor. Daarin 
is een recensie opgenomen van 
een voordracht van Cuypers bij de 
herdenking in Den Haag van het 
25-jarig bestaan van de Katholieke 
Wetenschappelijke Vereeniging, die 

hem op een stevig commentaar in 
het R.K. Bouwblad kwam te staan 
van de hand van de architect Kees 
van Moorsel. De titel van de lezing 
was bijzonder en dekte niet echt de 
lading: ‘Bestaat er invloed van het 
communisme op de bouwkunde in 
Nederland?’. Uit de door Van Moor-
sel aangehaalde zinnen lijkt het er 
niet op dat Joseph bang was voor het 
communisme, maar meer zijn angst 
was dat de lijn die door zijn vader 
is ingezet niet meer werd begrepen. 
De architect gaf daarmee een vrij 
somber beeld van de architectuur-
ontwikkeling in zijn tijd, maar wees 
ook een oorzaak aan: ‘De fijngevoe-
lige naturen voelen zich daar niet 
bevredigd en worden geprikkeld tot 
revolutie, als de gezonde evolutie 
uitblijft’. Van Moorsel was het daar-
mee totaal niet eens. Hij vroeg zich 
af of een gezonde evolutie mogelijk 
is en tegen welke revolutie die zou 
moeten worden ingezet. Bleef Joseph 
Cuypers niet teveel hangen in de 
transitie in de kerkelijke bouwkunst 
die zijn vader had bereikt? Hij gaf als 
voorbeeld de Heilige Naam van Je-
zuskerk  van Carl Weber in Lierop uit 
1892. Waar de ‘geest [hier] verloren 
[is] geraakt in een onnoozel gespeel 
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met vormen, die het doel van het werk miskennen’. 
Hij doelt hier op de enorme koepel op de viering 
die volgens Ban Moorsel ieder doel mist. Dan had 
volgens hem Joseph Cuypers beter gepresteerd bij 
zijn Laurentiuskerk in Dongen. Daar is volgens van 
Moorsel het concept op de koepel gericht en zijn de 
overige delen daaraan ondergeschikt, terwijl in Lier-
op de koepel slechts decoratief is. Hij is dus positief 
over het concept van Joseph, maar laat ook niet na 
op te merken dat hij het bouwen van koepels op 
zich afwijst, omdat hierdoor de plaats van Christus 
op het hoofdaltaar in de lage apsis ondergeschikt 
zou raken aan ruimte die gelovigen hebben onder 
de hoge koepel. Christus krijgt volgens de auteur in 
koepelkerken niet meer de beste plaats in de kerk. 
Van Moorsel gaf, net als Kropholler, de voorkeur 
aan basilicale ontwerpen met dikke muren, kleine 
ramen en een houten open dakstoel direct op die 
muren. Een type kerk dat na 1928 ook in oeuvre 
van Joseph Cuypers overheerst. De koepelkerk is 
passé15. 

3.8. De variatie van koepelontwerpen in Dongen 
Het ligt voor de hand te denken dat Joseph Cuypers 
bij zijn eerste koepelkerk nog experimenteerde met 
de vorm van de koepels. Dat is echter niet helemaal 
het geval. Hij bleef ook bij latere ontwerpen steeds 
uitproberen welke vorm hem het beste beviel, zoals 
ook bij de niet gerealiseerde koepelontwerpen van 
de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk in Heemste-
de uit 1925. Daar probeerde hij het beste ontwerp 
te vinden met hoge en lage gebogen koepels en 
met spitsen. Hij liet het type koepel afhangen van 
lokale omstandigheden, zoals de locatie en de mid-

Afbeelding 10. Ongedateerde 
potloodschets met ronde 
achtkantige koepel en bekroning 
met zestienzijdige gekromde 
vlakken

Afbeelding 11. Ongedateerde 
potloodtekening met achtzijdige 
spits en licht uitkragende 
spitse bekroning en ronde top. 
Herkomst HNI CUBA t537

delen van de parochie16.  
Bij Dongen zijn als hoofdtypen te onderscheiden 
een gebogen koepel en een zeszijdige spits. Omdat 
de meeste tekeningen niet gedateerd zijn is het 
moeilijk een volgorde te herkennen. In de kerken 
die Cuypers voor 1917 ontwierp gebruikte hij alleen 
spitsen en dan over een deel de kerk. Voorbeelden 
in Noord-Brabant zijn de Laurentiuskerk in Ginne-
ken met een vierkante vieringspits, de Quirinuskerk 
in Halsteren met een vierkante gebogen spits, de 
Petruskerk in Oisterwijk met een achthoekige spits, 
de Gummaruskerk in Steenbergen met een ronde 
spits en de Jacobskerk in ‘s-Hertogenbosch met een 
ronde spits. Hoewel hij dus veel ervaring had met 
spitsen, ontbraken koepels in zijn Noord-Brabantse 
oeuvre. In zijn complete Nederlands oeuvre kwam 
die wel voor bij de Nieuwe Bavo in Haarlem. Het 
ligt daarom voor de hand dat hij in eerste instantie 
terugviel op de bekende spits en daarna in Dongen 
voor het eerst experimenteerde met een koepel 
over de hele kerkruimte. Omdat de eerste tekenin-
gen niet zijn gedateerd, kan daar geen zekerheid 
over worden gegeven. In de ontwerpen met spitsen 
zien wij ook de meeste variatie in de bekroning. Die 
van afbeelding 11 heeft een zestienzijdige spitse 
bekroning met ronde top en bij afbeelding 12 gaat 
het om een lage ronde bekroning zonder topop-
bouw. De definitieve versie van oktober 1921 heeft 
een koepel bestaande uit acht snijdende gebogen 
vlakken en een bekroning die daar in hoofdlijnen 
mee overeenkomt, maar aan de onderzijde iets in-
gesnoerd en twaalfhoekig is . 

Afbeelding 12. Ongedateerde potloodschets met achtzijdige spits en brede lage 
bekroning zonder topelement. Herkomst HNI CUBA t537
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3.9. De vier koepels van Joseph Cuypers vergeleken  
Omdat bij de Laurentiuskerk in Dongen om de eerste van vier koepelkerken van de architect gaat, is het interessant 
om na te gaan of hij de hoofdlijnen van het koepelontwerp ook volgde bij zijn andere drie. De afbeeldingen 14-17 ge-
ven aan dat de Onze Lieve Vrouw van Lourdes feitelijke geen koepel als bekroning heeft, maar een twaalfzijde spits. 
Omdat die de hele kerkruimte overdekt, wordt die toch vaak als de laatste koepelkerk van Joseph Cuypers aangeduid. 
De Laurentiuskerk en de Agathakerk in Beverwijk komen in hoofdlijn overeen met acht zijden en dezelfde kromming 
van de vlakken. Beverwijk heeft vanwege een later aangebracht carillon een andere bekroning gekregen. De koepel 
van de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk heeft een bekroning gekregen die Joseph ook in de ge-
dachten had voor Dongen, maar dan met een iets beperktere omvang (afbeelding 15). Die kerk is ook niet veel later 
ontworpen dan de Laurentiuskerk. De koepelkerken hebben allen een eigen signatuur, hetgeen onderstreept dat de 
bouwmeester voor elke parochie zocht naar de meest passende oplossing. Het hoofdconcept voor Dongen beviel hem 
waarschijnlijk zo goed dat hij het nog drie keer heeft toegepast. 

Afbeelding 14. Achthoekige koepel Dongen, foto Gerard Jansen Afbeelding 15. Twaalfhoekige koepel Bussum, herkomst Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed Amersfoot

3.10. Het ontwerpproces in Dongen nader bezien 
Opvallend is dat voor Dongen geen ontwerpen in het Cuypersarchief zijn aangetroffen anders dan die met het concept 
van een koepelkerk. Bij de analyse van veel van zijn andere kerken zijn veel meer uiteenlopende tekeningen aanwe-
zig17. Dat kan twee oorzaken hebben: eerdere tekeningen zijn vernietigd of hij is meteen van dit concept uitgegaan. 
Omdat de eerste gedateerde tekening met de plattegrond van een koepelkerk met aangebouwde pastorie van juni 
1917 is, slechts enkele weken nadat het kerkbestuur op 25 mei van dat jaar besloot om met Joseph Cuypers in on-
derhandeling te gaan, is de laatste veronderstelling het meest waarschijnlijk. Deze tekening laat zien dat de architect 
uitging van een grote door een koepel overdekte centrale ruimte met een schip van twee traveeën. Deze afwijking van 
de ideale centrale vorm maakt voor bezoekers die in het schip zitten de afstand naar het altaar groter, maar is vaak 

Afbeelding 16 Achthoekige koepel Agathakerk Beverwijk. 
Foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed Amersfoort, bestand 507101

Afbeelding 17. Twaalfhoekige  
spits Bergen op Zoom, foto 

Wies van Leeuwen, collectie 
BHIC, nr. PNB001003483
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nodig om het aantal uit te breiden. Deze twee 
extra traveeën worden in de vervolgtekenin-
gen steeds opnieuw ingebracht, maar door 
geldgebrek niet gerealiseerd. Zoals aange-
geven in 3.4. is het maken van één centrale 
ruimte voor alle bezoekers geen nieuwe ge-
dachte, maar was al eeuwen niet meer toege-
past bij katholieke kerken in Nederland. Bij an-
dere religies overigens wel, zoals de Lutherse 
koepelkerk in Amsterdam. Ook voor de wereld 
van de Nederlandse katholieke kerken was 
de koepel van Joseph Cuypers niet helemaal 
uniek, omdat zijn voormalige vennoot Jan 
Stuyt, in 1913-1915 de Cenakelkerk bouwde 
met een centrale koepel van gewapend beton, 
juist een paar jaar eerder dan die van Dongen. 
Door het ontbreken van aantekeningen van 
de opdrachtgever en de architect tijdens de 
bouwtijd van de kerk kan niet worden vastge-
steld wie de initiatiefnemer was voor het han-
teren van het koepelkerkconcept. Was dat op 
verzoek van de pastoor of was Joseph Cuypers 
door bijvoorbeeld de Cenakelkerk in Nijmegen 
van zijn vroegere vennoot Jan Stuyt zelf op 
dat idee gekomen?

1917 
Van juli 1917 is een 
eerste doorsnede  
over de koepel naar  
het koor overgebleven 
met ingetekend altaar 
en een brede bekro- 
ning en meer platte- 

Afbeelding 18. Potloodtekening doorsnede van juli 1917. 
Herkomst HNI CUBA t537  Voor grote afbeelding zie omslag.

Afbeelding 19 . Afdruk van pentekening doorsnede over de 
koepel naar het koor van juli 1917. Herkomst HNI CUBA t537

gronden die in hoofdlijnen niet afwijken van 
die van juni. Wel geeft een van de platte-
gronden een bankenplan weer, waaruit kan 
worden opgemaakt hoeveel zitplaatsen on-
der de koepel zijn gedacht en hoeveel in het 
korte schip. 
Ook van die maand is een bestekstekening 
met een afdruk met de noordzijde van de 
kerk aan de Gasthuisstraat na afbouw. Zelfs 
in de eerste maanden van het ontwerpproces 
was al een gefaseerde bouw voorzien met 
een noodgevel bij de hoofdingang. De koepel 
heeft hierop zijn hoofdvorm al bereikt, maar 
de vensteropeningen en de rijk aanwezig 
traptorens nog niet. Bij de vier grote ven-
sters wordt uitgegaan van een oppervlakte 
verticaal verdeeld in vijf ramen. Een veel 
voorkomend ontwerp, waarbij de bovenzijde 
soms lancetvormig is, zoals de koorramen 
bij de Bonifatiuskerk in Wehe-den Hoorn. In 
Dongen zou de architect in een volgende fase 
kiezen voor zeven gekoppelde ramen met 
keperboog in alle hoge vensters.

Een tekening van juli 1917 geeft aan dat 
de bouwmeester niet alleen rekening hield 
met het bouwen van een noodgevel, maar 
ook met een kleinere kerk. Hierop geeft hij 
schetsmatig aan hoe de kerk zou moeten 
worden als het schip werd weggelaten door 
de ruimte te beperken tot het deel onder de 
koepel. Zichtbaar is dat de het aansluitende 
deel van het schip hierin wel bleef gehand-
haafd, zodat het resterende deel kon worden 
verlengd bij een uitbreiding. 

Afbeelding 20 . Pentekening plat-
tegrond met pastorie en banken-
plan van juli 1917. Herkomst HNI 
CUBA t537

Afbeelding 21 . Afdruk met noord-
gevel aan de Gasthuisstraat na 
afbouw van november 2017. Her-
komst HNI CUBA t537
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In de overige tekeningen van de-
cember 1917 is te zien dat Joseph 
Cuypers een schetsmatig aangege-
ven hoofdtoren in zijn ontwerpen 
opneemt. De fase van het al dan niet 
hergebruiken van de oude toren was 
duidelijk voorbij en het sloopbesluit 
was hiertoe reeds genomen.

1918 
In het Cuypersarchief ontbreken te-
keningen uit 1918. Dat leidt slechts 
deels tot de conclusie dat er in dat 
jaar niet aan het gebouw werd gete-
kend, omdat er wel tientallen onge-
dateerde tekeningen zijn. Een deel 
kan afkomstig zijn uit 1918. Uit late-
re beschrijvingen in knipsels uit het 
parochiearchief met de titel ‘Uit de 
oude doos’ kan worden opgemaakt 
dat er sprake was van verschillende 
omstandigheden waardoor het werk 
moest worden uitgesteld. Op de eer-
ste plaats vorderde de sloop van de 
oude kerk en dan met name de toren 
niet erg, zodat het terrein pas eind 
1918 beschikbaar kwam. Het was 
ook het laatste jaar van de eerste 
wereldoorlog met als bijkomende 
zorgen de vele slachtoffers makende 
Spaanse griep en een enorme stij-
ging van de bouwkosten. Die stijging 
was niet alleen bij de Dongense kerk 

Afbeelding 22 . Plattegrond van 19 juli 1917 waarin Joseph Cuypers met een dikke grijze lijn aan-
geeft hoe de kerk is gedacht zonder schip. Herkomst HNI CUBA t537

Afbeelding 23 . Doorsnede met zicht op het koor van november 1917 met 
een indruk van het interieur en hulplijnen. Herkomst HNI CUBA t537.

Afbeelding 24 . Tekening koorzijde met 
een contour van een hoofdtoren uit no-
vember 1917. Herkomst HNI CUBA t537

een probleem voor Joseph Cuypers, twee jaar later was dat in Renkum bij de 
Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopnemingkerk ook het geval. Daar besloot men op 
advies van de architect met aanbesteden te wachten op een daling van de hoge 
bouwkosten, waardoor het mogelijk werd een veel mooiere kerk te bouwen voor 
dezelfde aanneemsom. De architect moet dus bij meer projecten deze ontwikke-
ling hebben meegemaakt. De aanbesteding leverde wel een laagste inschrijving 
op, Jac. van Groenendael, maar ook zijn kosten kwamen ver boven de raming 
uit. 18 
 
1919 
Een jaar later was het bouwproces nog niet hervat. Vanwege de gestegen bouw-
kosten probeerde men eerst de middeleeuwse hervormde kerk aan te kopen 
voor een tweede parochie, zodat de centrale kerk kleiner kon worden uitge-
voerd, zoals beschreven in 3.2. Ondanks dat de bouw nog niet was aanbesteed, 
bleef de bouwmeester wel incidenteel doorwerken aan het ontwerp. Van oktober 
van dat jaar zijn berekeningen van de koepel bewaard gesigneerd RMD. 
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Ondanks dat Cuypers civiel- en 
bouwkundig ingenieur was besteedde 
hij het maken van sterktebereke-
ningen uit. Van november dateert 
een uitwerking van de koorzijde met 
hogere smalle traptoren voorzien 
van een uitkragende en ingesnoerde 
spits. Een totaal andere vorm dan in 
de tekening van november 1917. 
In de laatste maanden van 1919 
kwam het aanbestedingsproces weer 
op gang. De architect kreeg van het 
kerkbestuur opdracht met de laag-
ste twee inschrijvers van de eerdere 
aanbesteding te onderhandelen over 
de bouw van een kerk zonder het 
schip van twee traveeën, de ingangs-
partij en de toren. Een op last van de 
bisschop ingelaste aanbesteding on-
der deze twee op 16 december lever-
de opnieuw Jac. van Groenendael op 
met een bouwsom van fl. 318.000.19

1920 
Op 21 januari name de werkzaam-
heden al een aanvang en op 5 mei 
legde pastoor C.A. Oomen de eerste 
steen in aanwezigheid van kerk-
bestuur, gemeentebestuur, Joseph 
Cuypers, aannemer en veel parochi-
anen. Op die steen waren naast de 
kerkelijke hiërarchie ook de architect 
en de aannemer vermeld.20 Half 
november was het metselwerk aan 

Afbeelding 25 . Sterkteberekeningen bij de 
schets van de koepel, gesigneerd RMD. Her-
komst HNI CUBA t537

Afbeelding 26 . Tekening koorzijde met een 
variant voor de traptoren uit november 1919. 
Herkomst HNI CUBA t537.

de buitenzijde voltooid, waarna eind december de eerste 
spanten van de koepel werden geplaatst. Van dat jaar zijn 
twee gedateerde documenten bewaard. De eerste betreft 
een schets voor een ciborium boven het hoofdaltaar met 
een koepel die overeenkomst met die van het exterieur.

Van dit schetsje is vanwege financiële redenen geen ge-
bruik gemaakt.  Het andere document betreft aanwijzingen 
voor het maken van een perspectieftekening van de kerk 
aan het bureau Amsterdam waar zijn zoon Pierre de direc-
tie voerde. Uit de toon wordt duidelijk dat hij niet tevreden 
was met een eerder geleverd product en dat veel verbete-
ringen nodig waren21.

1921 
Op 24 maart kon het kruis op de koepel worden geplaatst 
en op 21 juni was de polychromie van de binnenkoepel 
gereed, zodat op 29 juli de steigers en stellingen aan de 
binnenzijde konden worden weggehaald. De auteur van 
de reeks ‘Uit de oude doos’ haalt een verhaal aan dat de 
aannemer en de architect wit om de neus stonden toe te 

Afbeelding 27. Eerste steen , foto R. Hamelinck

Afbeelding 28 . Schets van een ciborium boven het hoofdaltaar. 
Herkomst HNI CUBA t537.
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kijken hoe de koepel zijn steun 
kwijtraakte. De waarheid van dit 
verhaal moet worden betwijfeld 
omdat Cuypers al veel ervaring 
had met binnenkoepels, zoals bij 
De Gummaruskerk in Steenber-
gen en de Jacobskerk ’s-Herto-
genbosch.

Uit dat jaar is een merkwaar-
dige gedateerde tekening en 
een ongedateerde tekening die 
uit 1921 afkomstig moet zijn. 
De eerste betreft de doorsnede 
van de koepel naar het koor en 
is van oktober, op het moment 
dat de kerk al klaar was. De 
tekening is gemaakt voor pu-
blicitaire doeleinden en zien we 
terug in het standaardwerk voor 
bouwkundigen van prof. Wattjes. 
De tweede is ongedateerd en 
geeft de noodgevel weer aan de 
Gasthuisstraat weer, die moest 
worden vervangen als de twee 
traveeën later wel werden ge-
bouw. Op een afbeelding van 
een ongedateerde ansichtkaart 
is te zien dat de noodgevel er 
nog steeds staat

Afbeelding 29. Doorsnede over de koepel naar het 
koor van oktober 1921. Herkomst HNI CUBA t537

Afbeelding 30. Ongedateerde tekening 
noodgevel aan de Gasthuisstraat. Her-
komst HNI CUBA t537

In de maanden daarna werd ook gewerkt aan het interieur. Door een schenking 
van mejuffrouw Bierwagen kon de Mariakapel met altaar en schilderingen in ge-
bruik worden genomen.22 
Op 26 september consacreerde bisschop Hopmans kerk en altaren en op 19 
december kwam de bisschop weer om de klokken te wijden. Eind 1921 was de 
kerk zonder pastorie, toren en schip en met een noodgevel in gebruik genomen 

met een interieur waar 
nog veel aan moest wor-
den gewerkt. De paro-
chie stond nog voor een 
uitdaging, maar dat was 
niet ongebruikelijk. Bij 
de Nieuwe Bavo in Haar-
lem werkte de architect 
in fasen en eindigde de 
eerste en tweede fase met 
een noodgevel. Pas na de 
derde fase waren torens 
en definitieve westgevel 
gereed. Dat was wel meer 
dan 30 jaar na de start. 
Ook de Sint Jacobskerk in 
Den Bosch kreeg pas na 
lange tijd zijn toren en de-
finitieve entree.

De kosten van het nieuwe 
kerkgebouw bedroegen 
volgens een aantekening 
van pastoor Oomen in het 
Register Memoriale uit 
1924 in totaal fl. 461.630, 
waarvan fl.188.457 werd 
betaald met de uitkering 
van de brandverzekering, 
fl. 80.061 uit collecte bij 
aanvang van het project, 
fl. 17.280 uit de verkoop 

Afbeelding 31. Ongedateerde ansichtkaart met de gerealiseerde noodgevel. Archief 
Mark de Weerd
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van oude materialen, fl. 45.001 uit 
schenkingen in 1921-1923. Het res-
terende bedrag van fl.130.829 kon 
blijkbaar in 1924 in één keer worden 
afbetaald23. De financiële positie 
moet in die tijd zeer goed geweest 
zijn, een situatie die zich ook in la-
tere jaren zou voordoen, zoals ter 
sprake komt in hoofdstuk 4.

4. Uitbreiding van de kerk 
De omstandigheid dat het kerkge-
bouw niet voltooid was, heeft de 
parochie en de architect langdurig 
beziggehouden.  De ingang van de 
noodgevel functioneerde bij druk-
bezochte missen niet naar behoren 
en men miste de toren. De inwoners 
van Dongen waren gewend aan de 
forse toren van de oude kerk aan 
de Hoge Ham en die ontbrak sinds 
1918. Joseph Cuypers had een 
goede vervanger ontworpen, maar 
daar moet al die jaren op worden 
gewacht. Daarnaast ontbrak een 
vervangende pastorie voor het oude 
gebouw. In drie perioden zijn van 
beide kanten de activiteiten daarom 
gericht geweest op een nieuwe pas-
torie (1927), het aanbouwen van 
de twee ontbrekende traveeën met 
een definitieve gevel en de toren (in 
1934, en 1943 en 1951-1957). 

Afbeelding 32 . Het interieur net na de oplevering met tijdelijke preekstoel en 
vrijwel zonder decoraties. Archief Luc IJpelaar

1927 
Het ontwerpproces van de pastorie 
speelde zich grotendeels af in au-
gustus van 1927. Het eerste onge-
dateerde ontwerp van de voorgevel 
heeft een rijke ingangspartij met 
ronde luifel boven de hoofdingang, 

openslaande deuren voor de woon-
kamer links naast de ingang en een 
grote dakopbouw tussen de twee 
schoorstenen. In drie fasen verso-
berd het ontwerp tot de eenvoudige 
gevel die uiteindelijk ook is gereali-
seerd. Daarbij zullen, net als bij de 

kerk, financiële overwegingen een rol 
hebben gespeeld, maar ook de inge-
zette lijn van sobere woongebouwen 
bij kerken, die niet teveel overeen 
mochten komen met de villa’s elders 
in het dorp. Dat is ook te zien bij de 
pastorieën van zijn kerken voor Ren-
kum, Heemstede, Wehe-den Hoorn 
en Geleen. Bij die laatste pastorie 
wilde de Bisschoppelijke Commissie 
van Roermond, een adviesorgaan 
voor de bisschoppelijke goedkeuring, 
een speels element als een erker aan 
de voorzijde uit het ontwerp verwij-
derd hebben24.

1934 
Vanaf 1935 kan de onderzoeker, 
naast de tekeningen in het Cuy-
persarchief ook beschikken over de 
verslagen van het kerkbestuur in 
het notulenboek, zodat de ontwer-
pen ook kunnen worden toegelicht 
met passages uit de verslagen. De 
eerste tekeningen ten behoeve van 
de uitbreiding zijn van april 1934 en 
betreffen een verbijzondering van 
die uit 1917 in afbeelding 22. Zowel 
op de plattegrond als bij de gevel-
tekening wordt duidelijk dat de uit-
breiding twee volwaardige traveeën 
beslaat met een definitieve gevel. De 

Afbeelding 33 . Ongedateerde schets met rijke 
ingangspartij en grote dakopbouw. Herkomst 
HNI CUBA t537.

Afbeelding 34 . Potloodtekening uit augustus  
met alle gevels uit augustus met vereenvoudig-
de dakopbouw. De royale ronde toegangspartij 
ontbreekt, de garage heeft een schuin pan-
nendak en de voorgevel heeft een middendeel 
en twee asymmetrische zijdelen. Herkomst HNI 
CUBA t537.

Afbeelding 35 . Definitief ontwerp uit augustus 
met een vrij sober gebouw met een garage met 
plat dak en zonder dakopbouw. Herkomst HNI 
CUBA t537

Afbeelding 36. De pastorie in het huidig straat-
beeld Foto G. Jansen.
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noodgevel is verwijderd. Omdat in 
de plattegrond het bankenplan is 
getekend, kan worden vastgesteld 
dat de toevoeging 128 zitplaatsen 
in het middenschip oplevert en 
260 in de zijbeuken: 388 in totaal. 
Vooral in de zijbeuken zijn plaat-
sen getekend waar het zicht op het 
altaar zeer slecht was. Parochianen 
die plaatsnamen in de uitbreiding 
zaten veel verder van het altaar af 
dan die onder de koepel. 
Verslagen uit 1935 als opgenomen 
in het notulenboek lichten wel een 
behoefte aan verandering toe, 
maar in eerste instantie niet aan 
uitbreiding25. Het lijkt er daarom 
op dat Joseph of Pierre Cuypers de 
tekeningen op eigen initiatief heb-
ben gemaakt. De tekeningen zijn 
niet gesigneerd, zodat ze mogelijk 
door een tekenaar zijn gemaakt 
aan de hand van de ontwerpen uit 
1917. 
In het verslag van maart merkte 
de pastoor op dat hij de zijuitgan-
gen naast de hoofduitgang aan 
de Gasthuisstraat wil verbreden 
om het verlaten van de kerk te 
versnellen. Omdat men bezwaren 
zag vanwege tocht werd besloten 
Joseph Cuypers om advies te vra-

Afbeelding 37 . Plattegrond van de uitbreiding met bankenplan en definitieve gevel voorzien van drie 
portalen.  Herkomst HNI CUBA  t537.

Afbeelding 38 . Gevel aan de Hoge Ham met uitbreiding links van de lijn in het dak met hoog mid-
denschip en zijbeuken. Herkomst HNI CUBA t537

gen, die al een kleine twee weken 
later in het kerkbestuur aanwezig 
was. Hij presenteerde zijn plan-
nen om de kerk af te bouwen en 
noemt daarvoor een raming van 
fl. 40.000. Waarschijnlijk gebruik-
te hij de tekeningen uit 1934. 
Hoe sympathiek het kerkbestuur 
zijn voorstel ook vindt, men ziet 
geen mogelijkheden om de rente 
en aflossing van deze investe-
ring te dragen. Daarom kwam 
men terug op het verbreden van 
de zijuitgangen. Na een bezoek 
van het bestuur met Cuypers ter 
plaatse ziet men ook daarvan af.26 

Een bedrag van fl. 40.000 lijkt 
niet veel als dat wordt vergeleken 
met de grote sommen die van 
1921 tot 1924 beschikbaar kwa-
men. In 1935 leed men onder de 
nasleep van de beurskrach van 
1929.

1943 
Middenin de tweede wereldoor-
log werd het architectenbureau 
Cuypers opnieuw actief met het 
produceren van tekeningen om 
de kerk te voltooien, maar liefst 
17. Ongeveer de helft heeft alleen 
de datering 1943 en de anderen 
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zijn gemaakt in de maanden april tot en met juli. Deze actie 
was een vervolg op het besluit van het kerkbestuur in mei om 
een fonds tot afbouw van de kerk op te richten27. Dit fonds zou 
worden gevoed uit de gelden van een daartoe in de kerk aan-
gebracht offerblok, een maandelijkse collecte en schenkingen. 
Een beproefde methode in Dongen. Volgens een artikel van 
22 augustus in Het Kanton had pastoor-deken Koenraads niet 
de verwachting dat hiermee snel kon worden gebouwd, maar 
langdurig kon worden gespaard. De offers die hiervoor worden 
gebracht moesten ertoe bijdragen dat de gemeente voor ver-
dere oorlogsrampen zou worden gespaard. Blijkbaar had Cuy-
pers voldoende tijd voor Dongen, want het werk aan de teke-
ningen begon al voor het besluit van het kerkbestuur om een 
fonds op te richten. Mogelijk was dit een vroege actie van de 
pastoor omdat hij een tekening van de afgebouwde kerk nodig 
had voor plaatsing boven het offerblok. Een pentekening als 
die uit juli zou daarvoor goed kunnen dienen (afbeelding 39). 
Uit een schets van april blijkt dat de architect ook rekening 
hield met een uitbreiding zonder toren. Hij gaf daarop aan dat 
de kapel aan de noordwestzijde door een inwendig hek kon 
worden omgeven en dan ‘gansch den dag’ open kon blijven 
voor aanbidding van het H. Sacrament. Het tabernakel in het 
hoofdaltaar was zijkant zichtbaar.  
Op een tekening van april besteedde hij uitvoerig aandacht 
aan de problemen met tocht in de winter. Hij maakte de aan-
tekening ‘In de wintermaanden worden middenschip tochtdeu-
ren niet als ingang gebruikt; terwijl de binnengaande bezoe-
kers voor binnenkomst eerst door de middendeuren gaan, dan 
zijdelings in de kleine portalen en dan volgens [oneindig te-

Afbeelding 39 . Pentekening van juli 1943 met toren, uitbreiding en definitief portaal. 
Herkomst HNI CUBA t537

ken] lijn binnengaan’ (afbeelding 41). Uit een tekening wordt 
ook duidelijk dat bij de definitieve gevel ook een nieuwe plek 
voor koor en orgel kon worden gerealiseerd, waardoor het 
tijdelijke exemplaar dat nogal detoneerde, kon worden ver-
wijderd.

Dat men in de oorlogsjaren verder niets meer leest over dit 
fonds is niet verwonderlijk. In 1944 en 1945 gingen de zor-
gen uit naar heel andere zaken. Op 30 oktober 1944 werd 
Dongen bevrijd en op 22 februari 1945 viel een Duitse V2 
achter de kerk die grote schade aanrichtte aan dorp en kerk. 
Het gewelf boven het familiealtaar was ingestort en het 
priesterkoor en de koepel hadden flink geleden28.  Volgens 
een verslag van het kerkbestuur werd besloten de geleden 
schade voor te leggen aan de ‘Schade-Enquête-commissie’29. 
Op 17 augustus werd besloten het ‘Grote Raam’ dicht te 
metselen waarvan het glaswerk door de bom blijkbaar verlo-
ren was gegaan.

1951-1957 
Een nieuwe poging tot uitbreiding werd ondernomen vanaf 
1951 als een legaat wordt aanvaard voor uitbreiding van een 
kapel of afbouw van de kerk30. Financieel ging het bijzonder 
goed met de parochie.  In juli 1951 deelde de pastoor het 
kerkbestuur mee dat de bisschop een lening van fl.20.000 
verstrekt aan de Petrusparochie in Gilze. Staande de verga-
dering werd, vanwege het hoge kassaldo, besloten dat be-
drag te verhogen tot fl.40.00031. Inmiddels had er een grote 
wijziging plaatsgevonden binnen het architectenbureau Cuy-

Afbeelding 40 . Potloodtekening van april 1943 met aantekening over mogelijkheid voortdurend 
het H. Sacrament te aanbidden. Herkomst HNI CUBA t537
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Afbeelding 41 . Potloodtekening van juni 1943 entreeportaal met aantekening over het voorkomen van tocht in de winter. HNI CUBA t537

pers. Nadat Joseph in oktober 1948 
de Laurentiusparochie nog had ge-
adviseerd over de voltooiing van het 
interieur, overleed hij in januari 1949 
op 87-jarige leeftijd in Meerssen. Het 
bureau bleef ir. J. Cuypers en P. Cuy-
pers heten, maar alleen Pierre bleef 
over. Pas in augustus 1954 kwam de 
uitbreiding concreet aan de orde. Het 
kerkbestuur besloot Pierre middels 
een brief te vragen wat de kosten 
voor afbouwen zouden zijn, inclusief 
die van de architect en het toezicht 
houden. 
Het antwoord moet per omgaande 
binnen zijn gekomen, want een week 
later besloot het bestuur bij de ra-
ming van fl.245.000 een exploitatie-
opzet te maken32.  Een grotere kerk 
kon immer rekenen op meer inkom-
sten uit collectes en plaatsengeld. 
Vooral die tweede inkomstenbron 
was belangrijk omdat elke zitplaats 
voor vaste bedragen per jaar kon 
worden verhuurd. Bij de nog door Jo-
seph berekende uitbreiding met 388 
plaatsen was dat bedrag aanzienlijk. 
Dit waren vaste inkomsten waaruit 
de rente en aflossing van de nieuw-
bouw konden worden betaald.

De exploitatie werd in de vergade-
ring van oktober 1954 door het kerk-
bestuur goedgekeurd, zodat hij met 
het ontwerp voor goedkeuring naar 
de bisschop kon worden gezonden33. 
Het antwoord van het bisdom moet 
snel zijn verzonden, omdat Pierre 
Cuypers, volgens een mededeling 
van de voorzitter in de vergadering 
van het kerkbestuur in januari 1955, 
de opdracht inmiddels had aan-
vaard34.

In de rest van 1955 lijkt het erop 
dat de architect zijn kansen voorbij 
laat gaan. In december wordt naar 
aanleiding van een brief van Pierre 
Cuypers over de afbouw besloten be-
stek en begroting af te wachten35. In 
de vergadering van mei 1956 wordt 
geconstateerd dat er weer sprake is 
van een zeer groot batig saldo en dat 
er nog geen bericht is van het bu-
reau Cuypers36. Het kerkbestuur was 
in de bijzondere omstandigheid dat 
er veel geld beschikbaar was, maar 
de architect maar niet met zijn werk 
begon. Dat roept de vraag op wat 
er met Pierre aan de hand was. Had 
hij geen interesse in de opdracht of 
geen tijd? Naar het oeuvre van Pierre 
is nog geen onderzoek gedaan, maar 

een verkenning van het Cuypersar-
chief laat zien dat hij in jaren vijftig 
opdrachten kreeg voor onder meer 
een tehuis voor ouden van dagen 
in Weert, de Rijksluchtvaartschool 
in Eelde, de restauratie van Kasteel 
Horn, de nieuwbouw van het Nieuwe 
Lyceum in Hilversum en later in het 
decennium de nieuwbouw van een 
graansilo in Amsterdam37. Rekening 
houdend met de omstandigheid dat 
hij nu alleen was, gaf hij kleinere 
projecten waarschijnlijk weinig prio-
riteit.

In juni 1957 keerde het tij voor de 
voltooiing van de kerk door de op-
richting van de parochie Maria Moe-
der van Barmhartigheid. Gelijktijdig 
werd ook de Josephkerk afgebouwd 
door uitbreiding van het schip van 
de kerk. De bisschop stelde nieuwe 
parochiegrenzen voor de Laurentius-
kerk voor, waarmee het kerkbestuur 
akkoord ging, behoudens de nieuwe 
grens met de Jozefparochie. Men 
constateerde dat de kerk niet meer 
te klein was, maar ook niet te groot. 
De Mariaparochie heeft nog geen 
dertig jaar bestaan, maar de uitbrei-
dingsplannen voor de Laurentiuskerk 
waren definitief van de baan38.
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5. Een compleet Cuypersinterieur 
Het was zeker niet ongebruikelijk dat het atelier Cuypers en Co grote delen van het nieuwe interieur van een door 
Joseph Cuypers ontworpen kerk mocht maken, maar in het geval van Dongen beslaat de omvang van de levering 
vrijwel alle meubelen en het houtsnij- en smeedwerk. Uitzondering zijn de banken die de aannemer liet leveren, 
waarschijnlijk vervaardigd door een fabriek voor kerkbanken en schoolmeubilair in Breda, genaamd De Mark, geleid 
door een telg uit de familie Groenendael39. Omdat een aanbestedingsdocument bewaard is gebleven waaruit blijkt dat 
de kleine en kinderbanken werden uitgevoerd volgens de instructie van het bureau Cuypers, is het waarschijnlijk dat 
alle banken door het atelier Cuypers en Co zijn ontworpen40. De meeste ontwerptekeningen van Cuypers en Co zijn 
niet gesigneerd. Daarom is het voor de onderzoeker goed dat pastoor Oomen in 1924 in het Register Memoriale het 
volgende overzicht maakte met de schenker (of betaald door de kerk), het jaartal, de omschrijving, de kosten en de 
leverancier41. 
Hieruit blijkt dat alle altaarbenodigdheden en biechtstoelen, uitgezonderd de kazuifels, geleverd zijn door Cuypers en 
Co. Onderstaand behandelen we de bewaarde ontwerpen van de leveringen van dit atelier in de volgorde van de tabel 
met de daarin gehanteerde nummering. 
Onderstaand wordt geen aandacht besteed aan de schilderingen bij het OLV-altaar en die bij het hoofdaltaar die in 
een bijzondere samenwerking tussen Joseph Cuypers en Joan Collette tot stand zijn gekomen. Die komen aan de orde 
in de bijdrage van Bernadette van Hellenberg Hubar.

Schenker Jaartal Beschrijving Kosten in 
guldens

Maker

1 Kerk 1921 Banken 19.804 Groenendael

2 Kerk 1921 Orgel 7.500 Vermeulen

3 Kerk	 1921 Biechtstoelen	en	afscheiding 3.040 Cuypers

4 Kerk 1921 Klokken	en	uurwerk 4.245 Eysbouts

5 Kerk 1921 Aanleg	elektriciteit 4.297 Vermeulen

6 Mej.	Bierwagen 21-22 OLV-altaar	met	beschildering	 12.723 Cuypers

7 Fam. Maas [?] 1921 Communiebank 3.575 Cuypers

8 Fam.	v.	Breijen 21-22 Hoogaltaar	+	godslamp	(8600	+1526) 10.126 Cuypers

9 Kerk 22-23 Beschildering	priesterkoor 6.000 Cuypers/Collette

10 H.	Familiegilde 22-23 Altaar H. Familie 1.600 Cuypers

11 NN	+	Van	Ge[?] 1923 Twee	grote	luchters	en	H.	Hartbeeld 1.400 Cuypers

12 Kerk 1924 Preekstoel 5.300 Cuypers

13 Mej.	Bierwagen 1922 Kazuifel	goud 5.500 v.d. Wiel

14 Verh.	v.Breijen	 z.j. Kazuifel	zwart	(beste) 1.000 v.d. Wiel

15 Kerk z.j. Kazuifel	zwart	(minder) 500 v.d. Wiel

16 Verh.v.Breijen+kerk z.j. Kazuifel	wit 500 v.d. Wiel

17 Verh.v.	Breijen 1922 Kazuifel	goud 350 v.d. Wiel

18 J.	Stams 1917 Kazuifel	paars 350 v.d. Wiel

19 Kerk 1921 Verwarming 2.5570 Bogaarts

20 Kerk	+	giften	 1925 Missiekruis	teakhout-brons 975 Cuypers

21 Fam. Maas 1927 Doopvont	+	afsluithek 1.500 Cuypers

22 G. Bressers 1927 Vloer	priesterkoor	en	zijaltaren 1.500 Cuypers
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Er bestaat reeds een goede beschrij-
ving van het interieur van de Lauren-
tiuskerk in De Wazerweijen van 
maart 2022, jaargang 42, nummer 
163 , een uitgave van de Heemkun-
dekring De Heerlyckheit Dongen. Die 
wordt in deze bijdrage niet integraal 
herhaald, maar alleen deels over-
genomen als dat een beter inzicht 
oplevert van het ontwerpproces van 
het interieur.

5.1. Biechtstoelen en afscheiding 
Vaste onderdelen van de kerk, 
zoals biechtstoelen en de koortri-
bune werden vaak door de aan-
nemer geplaatst als onderdeel van 
het bouwproces. Hiervan zijn geen 
ontwerpen bewaard. Welke afschei-
ding wordt bedoeld is niet duidelijk. 
Mogelijk was dit het schotwerk met 
toegangsdeur tot het klokkentorentje 
links naast het beeld van Laurentius. 
Een bijzonderheid is de aanwezigheid 
van een noodbiechtstoel, vrijstaand 
onder het glas in lood van Chrispinus 
en Chrispinianus. Deze moet ook van 
kort na de bouw dateren omdat de 
tegelvloer hier rond de biechtstoel 
was gelegd42.

5.2. OLV-kapel 
Al in 1921-1922 kon dankzij een ro-
yale gift van mejuffrouw Ant. Bierwa-
gen de OLV-kapel worden ingericht. 
In der naoorlogse serie ‘Uit de oude 
doos’ gedenkt de auteur deze schen-
king nog met eerbied: ‘- de naam 
van deze stille weldoenster van 
zoveel goede werken verdient in aller 
herinnering te blijven voorleven!-‘.
Van het altaar zijn geen ontwerpte-
keningen bewaard gebleven, maar 
ook nu nog is te zien dat het werk 
van Cuypers en Co een zeer hoge 
kwaliteit heeft. 

5.3. Communiebank 
De communiebanken staan niet meer 
op hun oorspronkelijke positie, maar 
zijn wel integraal bewaard. Ze tonen 
geen enkele overeenkomst met het 
aangetroffen ontwerp, dat ook voor 
de Laurentiuskerk was bedoeld. Dat 
roept de vraag op voor welk doel het 
ontwerp was gemaakt. 

Omdat de tekening niet gedateerd 
is, is ook een eerder jaar dan 1921 
mogelijk. Zou de tekening gemaakt 
zijn voor de oude kerk? Wanneer we 
interieurfoto’s van de waterstaats-

kerk vergelijken lijkt dat geen onrea-
listische gedachte. De meest recente 
foto´s zoals die van afbeelding 43 en 
44 tonen aangepaste banken die een 
vergelijkbare vormgeving hebben als 
op de tekening terwijl op de oudere 
foto’s de banken een gesloten ban-
kenblok vormen (vergelijk afbeelding 
1). Ook de communiebank heeft een 
transformatie ondergaan waarbij een 
eenvoudiger vormgegeven midden-
stuk is toegevoegd dat gelijkenis 
vertoond met de rondbogen in het 
getekende ontwerp. 

5.4. Hoofdaltaar  
Zoals eerder vermeld worden de 
schilderingen van Collette in de an-
dere bijdrage toegelicht. Hier staan 
ze alleen vermeld voor zover ze be-
trekking hebben op de voortzetting 
van het ontwerpproces na de tweede 
wereldoorlog. In het Cuypersarchief 
resteren nog tien tekeningen en 
aquarellen die betrekking hebben 
op delen van het hoofdaltaar en een 
goed beeld geven van een gefaseerd 
ontwerpproces. Hoewel dit altaar niet 
meer in de apsis aanwezig is, zijn 
de meeste onderdelen bewaard. Van 
het integrale ontwerp is een ongeda-

Afbeelding 42 . Ontwerp voor een communiebank voor de Laurentiuskerk in Dongen. Herkomst scan L. Hamelinck
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teerde tekening met tombe, retabel 
en expositietroon. De resterende 
delen tonen de afbeeldingen net an-
ders dan in het ontwerp. Melchisedek 
kreeg zijn brood en kelk in de andere 
hand, in het midden is de hak ge-
schrapt en links is het lam andersom 
uitgevoerd. De voorstellingen in het 
retabel zijn meer uitgewerkt, ook 
omdat ze slechts schetsmatig wa-
ren weergegeven. In de regel maakt 
Joseph Cuypers van een kerkmeubel 
een eerste schets die op het atelier 
verder werd uitgewerkt, in dit geval 
in waterverf. Andere medewerkers 
voerden die na het verlenen van de 
opdracht uit. Voor wijzigingen was 
daarbij ruimte, ook omdat de archi-
tect geregeld op werkbezoek was en 
niet altijd daarover kon besluiten.43

Een aantal tekeningen toont de expo-
sitietroon, het ciborium en het kruis 
op het hoofdaltaar.
Op de foto van afbeelding 32 zien 
we dat de expositietroon vanaf het 
begin op het hoofaltaar aanwezig was 
met een forse bolvormige bekroning. 

Afbeelding 43. Interieur van de oude kerk 
kort voor de brand. De banken zijn stilistisch 
verwant aan de ontwerptekening van de com-
muniebank evenals het tussenlid van de rijk 
versierde oudere communiebank.
Fotograaf V.d.Berk
archief fam. Van Es

Afbeelding 44. De preekstoel van de water-
staatskerk met gedetailleerd in beeld ook de 
banken die grote gelijkenis vertonen met de 
aangetroffen ontwerptekening.
fotograaf  V.d.Berk
met dank aan Luc IJpelaar
www.oudefotosvandongen.nl

Dat was het uitgangspunt toen men in het atelier in 
januari 1932 begon met het vervaardigen van nieuwe 
tekeningen voor het plaatsen van een kruis achter de 
expositietroon. Om het kruis zichtbaar te maken moest 
de grote kroon vervangen worden door een minder 
opvallende afsluiting, in dit geval een ingesnoerde taps 
toelopende vorm. In het zijaanzicht is dat beter te zien. 
Een meer ingrijpende oplossing is het plaatsen van een 
staand kruis in plaats van de expositietroon.  

Afbeelding 46. Ongedateerd ontwerp hoofdaltaar. 
Herkomst scan L. Hamelinck

Afbeelding 47. Foto resterende delen hoofdaltaar. 
Wazerweijen 163 p 32
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Dat was vrij ongebruikelijk in het 
werk van de architect. In diezelfde 
jaren ontwierp hij een soortgelijk 
ensemble voor de Augustinuskerk in 
Geleen-Lutterade dat ook thans nog 
in de kerk aanwezig is. Er zijn geen 
aanwijzingen gevonden waarom de 
parochie in dat jaar om een derge-
lijke oplossing vroeg. Het was voor 
bijzondere feestdagen ook mogelijk 
geweest om een kruis in de exposi-
tietroon te plaatsen.  De troon en het 
kruis zijn nu grotendeels opgeslagen 
op de zolder boven de sacristie.44 
Er is wel een ansichtkaart bewaard 
waarop de expositietroon plaats heeft 
gemaakt voor een kruis.

De wens van Joseph Cuypers om 
een ciborium (baldakijn, altaarover-
huiving) boven het hoofdaltaar te 
plaatsen was vanaf het prille begin 
aanwezig en hij herhaalde die wens 
enkele maanden voor zijn dood in 
1949 nog eens. 

Afbeelding 49. Ongedateerde ingekleurde 
tekening van expositietroon met zijaanzicht. 

Herkomst scan L. Hamelinck
De foto’s zijn gemaakt van delen van de troon en het kruis van het 
hoofdaltaar zoals ze opgeslagen liggen op de zolder van de sacristie. 
Foto’s R. Hamelinck, bewerking F. Martens.

Afbeelding 55  R.K. 
kerk Dongen Kruis 
Hoofdaltaar (schets)
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In het verslag van het kerkbe-
stuur van oktober 1948 werd 
besloten, op advies van de archi-
tect, de resterende witte vlakken 
te beschilderen, de lichtinstallatie 
te vervangen en een ciborium 
boven het hoofdaltaar te maken. 
Het eerste punt is inderdaad 
uitgevoerd, maar het ciborium is 
er nooit gekomen45. Onduidelijk 
is waarom juist dit besluit niet 
tot uitvoering kwam, omdat het 
plaatsen van een ciborium nog 
tot ver na die tijd doorging zoals 
blijkt uit een exemplaar in de stijl 
van de Bossche School in de Hei-
lige Kruisvindingskerk te Odilia-
peel, een voorbeeld uit de latere 
jaren vijftig.
De oorsprong van het ciborium 
ligt in de middeleeuwen en had 
oorspronkelijk als doel bescher-
ming te bieden. Later werd het 
meer gebruikt als een onderschei-
dings- en waardigheidsteken46. 
Daarnaast vond de priester be-
schutting bij zijn religieuze taken 
aan het hoofdaltaar en richtte het 
de aandacht van de gelovigen 
naar die plek. Dat Joseph Cuypers 
juist voor de Laurentiuskerk deze 

Afbeelding 56. Ongedateerde ansichtkaart met een kruis in plaats van de expositietroon. Herkomst Tilburg

toevoeging herhaaldelijk voorstelde, zegt iets over de positie die deze bij hem 
innam.

5.5. Familiealtaar 
Het altaar voor de H. Familie heeft in Dongen een vooraanstaande positie ge-
kregen en bevind zich op de positie waar vaak het Jozefaltaar is geplaatst. De 
schets voor dit altaar is van Joseph Cuypers zelf en geeft op de retabel zeven 

afbeeldingen weer. Op het 
middelste verhoogde paneel 
staan Maria en Jozef met, 
iets hoger, de zegenende 
Christus tussen hen. Voor 
dit paneel is een klein los 
kruis geplaatst. Boven de 
zijpanelen staat de beteke-
nis met van links naar rechts 
de dood van Jozef, het H. 
Huisgezin, het hervinden van 
Jezus in de tempel, de vlucht 
naar Egypte, de geboorte 
van Jezus en de afwijzing 
van Jozef en Maria bij de 
herberg. Met het bovenaan-
zicht wordt de gebogen lijn 
van het altaar in de breedte 
weergegeven. De datering 
van het ontwerp in 1928 
komt niet overeen met het 
bovenstaande overzicht van 
pastoor Oomen, waar het in 

Afbeelding 57. Ontwerp voor hoofaltaar Augustinuskerk 
in Geleen-Lutterade. Herkomst HNI CUBA t811

Afbeelding 58. Voorbeeld van een ciborium uit 
de late vijftiger jaren in de Kruisvindingskerk te 
Odiliapeel van architect Jan de Jong.  
Herkomst Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed, Amersfoort / Documentnummer 519.037

1922-1923 om ging. Gezien het daar vermelde bedrag kan het om 
een deellevering gaan, bijvoorbeeld alleen de tombe. Op de tekening 
is het altaar ook maar deels gedetailleerd uitgewerkt.
Tussen het ontwerp en de uitvoering zijn, net als bij het hoofdaltaar 
verschillen waar te nemen. Voorbeelden zijn het weglaten van ge-
reedschap bij de H. Familie en het verdwijnen van de koppen van de 
os en de ezel bij de geboorte. Dit bevestigd de bij de behandeling van 
het hoofdaltaar  geconstateerde vrijheid van de ateliermedewerkers 
om af te mogen wijken.
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Afbeelding 59 . Schets van de hand van Joseph Cuypers voor het 
familiealtaar van 18-9-1928. Herkomst scan L. Hamelinck

Afbeelding 60. Foto familiealtaar. Wazerweijen 163 p.51

5.6. Preekstoel 
In het Register Memorialis staat 
bij 1924 vermeld: ‘Nieuwe 
preekstoel kunstwerkplaatsen 
Cuypers en Co met klankbord 
volgens Pater Cramer SJ à fl. 
5300. Dit nieuwe exemplaar 
moest de eenvoudige nood-
preekstoel vervangen, die bij 
de ingebruikname tijdelijk werd 
geplaatst (afbeelding 27). 

Het tijdelijke exemplaar was so-
ber uitgevoerd, maar vertoonde 
in grote lijnen het model van de 
nieuwe. Het is zeer waarschijn-
lijk dat die ook door het atelier 
Cuypers was ontworpen. 

Door de voet te verdelen over 
meer zuilen krijgt de preek-
stoel een minder massieve 
aanblik, belangrijk omdat deze 
was geplaatst links voor het 
priesterkoor. De koppen boven 
de zuilen, die onderdeel uitma-
ken van de bodem van de kuip 
versterken dit effect. De koppen 
stellen Jesaja, Jeremia, David 
en Mozes uit het oude testa-
ment voor. De evangelisten zijn 
rondom Christus afgebeeld op 
de zijden van de kuip met onder 

Afbeelding 61. Noodpreekstoel, uitsnede 
uit afbeelding 27

Afbeelding 62 . Ontwerp preekstoel vooraanzicht, teke-
ning van 14-1-1924, bovenste deel.  
Herkomst scan L. Hamelinck
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de afbeelding de respectievelijke 
namen. In het ontwerp draagt 
Christus een evangelieboek met 
een kruis, maar in de uitvoering 
is dat een evangelieboek met 
de tekst ‘euntes omnes ergo 
genes docete’ (Mattheus XXVI-
III 19) geworden. De rand van 
het klankbord vertoont heel fijn 
houtsnijwerk met in het midden 
een kruis met vier gelijke armen, 
zoals ook de wijdingskruisjes zijn 
uitgevoerd. 
Om de toegangstrap niet te 
benadrukken is die uitgevoerd 
met hardstenen treden die aan 
een zijde worden gesteund door 
metselwerk zoals elders in de 
kerk. De trap is daarmee geen 
zelfstandig rijk versierd werk-
stuk, maar een onderdeel van 
het totale metselwerk. Drie jaar 
later ging Joseph Cuypers nog 
een stap verder in de Bonifati-
uskerk in Wehe-den Hoorn door 
ook de kuip in metselwerk uit te 
voeren. De preekstoel werd een 
verbijzondering van het metsel-
werk en niet langer een zelfstan-
dig meubel.

Afbeelding 63  . Ontwerp preekstoel bovenaan-
zicht, tekening van 14-1-1924, onderste deel. 
Herkomst scan L. Hamelinck

Afbeelding 64 . Uitgevoerde preekstoel. Wazer-
weijen 163  p.33

5.7. Missiekruis 
In veel kerken herinnert een missiekruis aan een serie 
zware godsdienstige oefeningen die in een beperkte peri-
ode werden gehouden en door externe priesters werden 
verzorgd om het geloof van zoveel mogelijk parochianen 
tegelijkertijd te versterken. Het geheel werd een missie 
genoemd en afgesloten met het afnemen van de biecht 
en een gezamenlijke communie. Paters Redemptoristen 
en Franciscaner minderbroeders werden daar veelal op in-
gezet omdat zij waren gespecialiseerd in ‘stevige’ preken. 
Als herinnering aan zo’n voor de parochie indrukwekkende 
periode werd een missiekruis in de kerk opgehangen om 
de gelovigen te herinneren aan de boodschap van zo’n 
missie.  
In Dongen gaat het om de missie van 1925, verzorgd door 
de Redemptoristen. Het Register Memorialis vermeldt bij 
13 juni 1925: ‘Bij Missie opgericht Missiekruis Kunstw. 
Cuypers en Co uit teakhout en brons à fl. 975 waarvoor 
verschillende giften ontvangen’.

Het ontwerp van het missiekruis is ongedateerd, maar 
gezien de aantekening in het Register Memorialis zal het 
in 1925 zijn gemaakt. De ontwerper had als positie een 
iets hogere plek in gedachten, blijkens de op de tekening 
zichtbare scheiboog. Voor het overige komt het uitgevoer-
de kruis volledig met het ontwerp overeen.

Afbeelding 65. Preekstoel Bonifatiuskerk in Wehe-den Hoorn 
van Joseph Cuypers uit 1927. Herkomst Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer 519.053
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5.8. Doopvont met doophek 
Via de doopkapel werd de dopeling 
de kerk binnengebracht of binnenge-
leid, waardoor hij een afstand moest 
afleggen van het westen naar het 
priesterkoor in het oosten. Om die 
reden werd de kapel daarom in het 
noordoosten ontworpen, uitgaande 
van een georiënteerde kerk, zoals 
in Dongen ongeveer het geval is. De 
doopvont werd in het midden ge-
plaatst, zodat de gelovigen tijdens de 
doop daarom heen konden plaatsne-
men. Om het doopwater te bescher-
men werd op de doopvont een deksel 
aangebracht, soms rijk versierd. Het 
doophek tussen de kapel en de kerk 
accentueerde de scheiding, zodat 
de dopeling een rite de passage kon 
ondergaan als de plechtigheid had 
plaatsgevonden. 
In het overzicht van uitgaven no-
teert pastoor Oomen bij de investe-
ring voor doopvont en doophek aan 
bedrag van fl. 1.500 voor het jaar 
1927. In de interieurbeschrijving in 
de Wazerweijen wordt het doopvont 
zonder bronvermelding op 1921 ge-
dateerd, zodat een correctie gewenst 
is. Voor het doophek geven beide 
bronnen 1927 aan. 

Afbeelding 66 . Uitsnede uit een ongedateerde 
ingekleurde tekening van het missiekruis door 
Cuypers en Co. Herkomst HNI CUBA t537

Afbeelding 67 . Foto missiekruis Wazerweijen 
163  p.34

De architect vervaardigde een tech-
nische tekening voor de juiste positie 
van het doopvont in de kapel met 
een geschreven aanduiding voor het 
plaatsen van een buis, die door de 
betonvloer moet worden geboord 
met het weghalen van 30 cm zand 
onder de vloer, om het doopwater 
te kunnen afvoeren. Die functie kan 
door het verplaatsen van het doop-
vont niet meer worden gebruikt. 
Het verrichten van de doophandeling 
in een noordoostelijk aparte kapel 
past voor veel parochies niet mee in 
hun liturgische visie. De doop moet 
in de gemeenschap en zichtbaar 
voor allen plaatvinden. In een aantal 
parochies is het doopvont om die 
reden verplaatst naar een positie in 
de omgeving van het altaar. De daar-
voor toegepaste oplossingen zijn het 
verplaatsen van het bestaande vont 
of het vervaardigen van een nieuwe 
die geschikt is voor de nieuwe po-
sitie. Bij die mogelijkheid blijven de 
meestal monumentale ensembles 
van decoratie, ramen, doopvont en 
doophek intact. 
Bij de Laurentiuskerk is daar in 1990 
niet voor gekozen en is het doop-
vont op een nieuwe plek terecht 

Afbeelding 68 . Aanwijzing voor het plaatsen van een afvoerbuis voor het doopvont. Herkomst HNI 
CUBA t537

gekomen. De doopvont was al jaren 
niet meer in gebruik en weggestopt 
achter het doophek met de restan-
ten van het oude hoofdaltaar. In die 
periode is de doopkapel als gedach-
teniskapel ingericht47. De eenheid 
in belettering tussen doopvont en 
doophek is daardoor verloren ge-
gaan. Joseph Cuypers gebruikte voor 
beide goud met punten tussen de 

woorden. Die op het hek zijn vanwe-
ge de lange tekst weliswaar smaller 
dan die op het vont, maar wat het 
type betreft, komen ze overeen.

Voor het ontwerp van het doophek 
zijn drie ontwerptekeningen aan-
getroffen met twee verschillende 
materialen. Links een doophek van 
smeedijzer, in het midden een eerste 
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Afbeelding 70 . Doophek. De toelichting op de decoratie is opgenomen in Wazerweijen 163 p. 86-87

potloodtekening van het gerealiseerde hek, mo-
gelijk van Joseph Cuypers en rechts de uitwerking 
daarvan door een medewerker van het atelier. De 
laatste twee laten de werkwijze zien. De architect 
geeft globaal zijn ideeën aan en een medewerker 
werkt dat uit om aan de opdrachtgever te tonen.

5.9. Muurschilderingen 
De Laurentiuskerk neemt in het oeuvre van Joseph 
Cuypers niet alleen een bijzondere positie in omdat 
het zijn eerste koepelkerk is, maar ook vanwege 
het rijke interieur en dan met name de overal 
aanwezige schilderingen. In die omvang zijn ze in 
het westelijk deel van Brabant alleen te vergelijken 
met die van Jan Oosterman in De Laurentiuskerk in 
Oud Gastel. 
De hoeveelheid en detaillering is van dien aard 
dat deze bijdrage zich beperkt tot de schilderingen 
waarvoor ontwerpen in Cuypersarchief beschikbaar 
zijn of die van belang zijn in de informatie van het 
notulenboek van het kerkbestuur of het Regis-
ter Memorialis. Een complete beschrijving van de 
schilderingen verdient een eigen uitgave. 
Dit betekent dat hierin alleen de ontwerpen van 
beschilderingen achter en boven de drie altaren 
van het architectenbureau Cuypers worden behan-
deld en die van de koepel en andere hoger gelegen 
muurvlakken.  

Afbeelding 69. Doopvont gefotografeerd op de nieuwe positie. 
Waezrweijen 163 Boekje p.86
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5.9.1. De hoofddeugden in de koepel  
In het Cuypersarchief bevinden zich opvallend veel tekeningen 
met gaatjes in de contouren, die bij gebruik een zwarte teke-
ning op de muur achterlaten, zoals bijvoorbeeld de sjablonen 
van de vier namen van de profeten. Op veel anderen zijn de 
puntjes van het grafiet van een gebruikt sjabloon te zien. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor hostie met kelk, de kameel, de pauw 
en het hert. Op een aantal zijn de contourlijnen zo dik dat de 
puntjes niet meer waar te nemen zijn. Op de symmetrische 
tekening van de korenaar zijn de gaatjes alleen waar te nemen 
op de niet getekende helft. Dat roept de vraag op naar de 
positie van deze schilderingen. Voor een aantal is dat goed te 
herleiden.  

Afbeelding 71  . Uitsnede van een ontwerp voor een doophek in 
smeedijzer. Herkomst scan L. Hamelinck Afbeelding 72 . Uitsnede van een eerste potloodtekening van een 

doophek in hout. Herkomst HNI CUBA t537

Afbeelding 73 . Uitwerkingstekening van een doophek in hout. 
Herkomst scan L. Hamelinck

De vier sjabloonschilderingen met de 
hoofddeugden zijn terug te vinden 
in het midden van de koepel. Ze 
vormen een selectie van de zeven 
deugden in de katholieke traditie: 
Prudentia (Voorzichtigheid), Iustitia 
(Rechtvaardigheid), Temperantia 
(Gematigdheid), Fortitudo (Moed), 
Fides (Geloof), Spes (Hoop) en Cari-
tas (Naastenliefde). De hier gekozen 
selectie bestaat uit Fortitudo (leeuw), 
Temperantia (dromedaris), Prudentia 
(slang) en Iustitia (weegschaal). Jo-
seph Cuypers gaf ook zo’n prominen-
te positie aan de geglazuurde ter-
racottabanden van de vieringpijlers 
van de Nieuwe Bavo in Haarlem48. 
De uitvoering die we nu terugvin-
den en de ontwerpen in het Cuy-
persarchief voor de Laurentiuskerk 
in Dongen, verschillen aanzienlijk. 
Daarnaast zijn veel tekeningen ook 
thematisch niet in de kerk terug te 
vinden. Gebleken is dat de ontwer-
pen zijn gemaakt voor de kloosterka-
pel van de zusters Franciscanessen 
in Dongen en dus in een verkeerde 
map in het Cuypersarchief terecht 
zijn gekomen Ter onderbouwing 
hiervan tonen afbeelding 78 en 79 
een voorbeeld van een aangetrof-

Afbeelding 74 Fortitudo (leeuw). Herkomst foto’s 
Waverijen. Herkomst ontwerpen HNI CUBA t537

Afbeelding 75  Temperantia (dromedaris)

Afbeelding 76 Prudentia (slang) afbeelding 77 . Iustitia (weegschaal)
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fen prikmal en de uitvoering in de 
kloosterkapel.

5.9.2. Wijzigingen in de absis moge-
lijk van 1949 
In de vergadering van het parochie-
bestuur van april 1949 wordt beslo-
ten het advies van Joseph Cuypers 
om de overblijvende witte vlakken 
in de kerk te decoreren en hiervoor 
Joan Collette te vragen, overgeno-
men. Een bijkomend werk is het 
herstellen van de schildering bij het 
priesterkoor 49. Dat zou mogelijk het 
moment zijn geweest dat de ‘Cor 
Jesu deliciae sanctorum omnium’ 
op een eerdere foto plaats heeft 
gemaakt voor een nieuwe centrale 
figuur met de tekst: ‘Benedictum 
Dominum omnes electi ejus’. Dit zijn 
de eerste woorden van benedicite 
Dominum omnes electi eius agite 
dies laetitiae et confitemini illi (God 
zegene de Heer, al zijn uitverko-
rene van zijn uitverkoren dagen van 
vreugde, en dank aan Hem50). Het 
grote Heilig Hart beeld was toen al 
geplaatst in de Familiekapel. 
Door het ontbreken van documenten 
is niet duidelijk waarom deze wijzi-
ging plaatsvond. Waren het nieuwe 

Afbeelding 78. Prikmal van het hert als sym-
bool voor vroomheid. HNI CUBA t537

Afbeelding 79. Schildering in de kapel van de 
zusters Franciscanessen Herkomst Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / 
Documentnummer 344170

Afbeelding 80. Oude situatie.

Afbeelding 81. Situatie voor plaatsing nieuwe 
altaar. Herkomst Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer 
335509

liturgische inzichten van de pastoor? 
Hoewel deels verborgen achter het 
huidige altaar is de schildering ge-
heel bewaard en voldoende zichtbaar 
voor verder onderzoek.

5.9.3. Niet gebruikte tekeningen 
Zo incompleet als het parochiearchief 
is op het gebied van documenten, 
zo rijk is de verscheidenheid aan 
interieurtekeningen uit de eerste 
jaren. Over het algemeen zijn ze 
niet of gewijzigd uitgevoerd, wat zou 
kunnen wijzen op een aanbod van 
Joseph Cuypers aan de parochie met 
zijn ideeën om de kerk en de ramen 
te decoreren. Omdat daar op dat 
moment niet voldoende geld voor 
beschikbaar was, kwam het niet tot 
uitvoering. Gezien de hoge kwali-
teit van het huidige interieur is dat 
mogelijk geen slechte ontwikkeling 
geweest. Enkele voorbeelden worden 
hierna weergegeven.
Deze tekeningen zijn opgenomen 
om te illustreren welke aandacht 
het interieur vanaf het begin heeft 
gekregen en om onderzoekers uit 
te nodigen ze te vergelijken met de 
uitgevoerde toestand van verdere 
analyse van het ontwerpproces. 
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Er is voor verder onderzoek nog veel werk overgeble-
ven. Het interieur is te rijk en de muurschilderingen te 
talrijk om te behandelen in één artikel. De Laurentius-
kerk in Dongen vraagt om een uitgebreid zelfstandig 
boek om een compleet beeld te kunnen geven.

6. De waardering voor de Laurentiuskerk in Don-
gen 
De waardering van de parochie voor het werk van 
Joseph en vanaf 1949 Pierre Cuypers kan worden 
afgeleid aan de hechte verhouding tussen opdrachtge-
ver en opdrachtnemer. Bij elke voorgenomen wijziging 
neemt de parochie eerst contact op met de architec-
ten, zowel voor het gebouw als voor het interieur. 
Ook na de tweede wereldoorlog kiest men voor Joan 
Collette na advies door Joseph in oktober 1948, enkele 
maanden voor zijn overlijden. Die loyaliteit is niet 
uitzonderlijk.  Die kwam ook voor in de casus van de 
Onze Lieve Vrouw Ter Hemelopnemingkerk in Renkum 
(30 jaar) en bij alle plannen voor het gemeentebe-
stuur van Heemstede (40 jaar). Maar in Dongen is die 
door de rijkdom van het interieur en de stroom aan 
uitbreidingsplannen uitzonderlijk intensief geweest51. 

Afbeelding 82 Niet uitgevoerd ontwerp raam noordtransept van Joan 
Collette. Herkomst scan L. Hamelinck

6.1. Waardering in kranten en tijdschriften
Om een beeld te krijgen wat de waardering van de tijdgenoten van Joseph Cuypers was, zijn de meest voorkomende 
tijdschriften en kranten doorgenomen. Daarbij bleek dat Dongen een van zijn veelbesproken kerken in tijdschrif-
ten tot 1949 was. Meest voorkomend is de Nieuwe Bavo in Haarlem, met als tweede de Urbanuskerk in Nes aan de 
Amstel omdat die gold als zijn eerste zelfstandig ontworpen kerk. Maar meteen volgt de Laurentiuskerk in Dongen. 
Overigens kwam de kerk nauwelijks voor in de landelijke kranten en weinig in boeken. 
Opgang 1921 

Afbeelding 83 Niet uitgevoerd ontwerp raam zuidtransept van 
Joan Collette. Herkomst scan L. Hamelinck

Afbeelding 84  Niet uitgevoerd ontwerp raam zuidtransept van 
Joan Collette. Herkomst scan L. Hamelinck

De architect H.P. Berlage had in 1921 
maar weinig woorden nodig om zijn 
waardering voor deze kerk weer 
te geven. Hij maakte een schets 
die werd afgedrukt in Opgang met 
daaronder: ‘Uit bewondering voor de 
nieuwe koepelkerk in Dongen’.52 
Gildeboek 1924 

De auteur van dit artikel, aangeduid 
met ‘J.E.B.’, schrijft naar aanleiding 
van een voordracht over kerkelijke 
bouwkunst die Joseph Cuypers hield 
voor de katholieke kunstenaars-
vereniging De Violier. Hij vond de 
bouwmeester visieloos, niet alleen 
in de lijn van zijn voordracht, maar 

ook in zijn kerken: ‘Er bleek daaruit, 
dat de evolutie waarvan hij sprak, 
zich geenszins volgens een vast 
program beweegt, maar onzeker 
zwevend voortgaat in allerlei richtin-
gen, zonder dat een gemeenschap-
pelijk doel daarin bepaalde eenheid 
brengt. Want niet alleen in den stijl 
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onzer nieuwere kerken is dat gemis 
aan eenheid te onderkennen, ook 
in de hoofdsystemen van platte-
grond en opbouw heerscht dezelfde 
verwarrende veelsoortigheid, die 
met dezelfde onbestemdheid werd 
besproken. Na een volkomen lofprij-
zing van het echt landelijke, nieuwe 
dorpskerkje van Eygelshoven volgde 
zonder aarzeling een pleidooi voor 
den grootschen bouw met talrijke 
koepels, bestemd voor Beverwijk, 
dat toch ook een dorp is’. Auteur 
stelde de vraag : ‘Kan er nu werkelijk 
van evolutie sprake zijn, wanneer als 
dorpskerk niet meer, gelijk in Veghel 
een gothische kathedraal of gelijk in 
Oudenbosch de St. Pieterskerk wordt 
nagebouwd, maar in eenzelfde dorp, 
bijv. Dongen of Beverwijk, grootsche 
Byzantijnsche en Moorsche koe-
pelbouwen het voorbeeld vormen, 
waarop plattegrond en hoofdvormge-
ving terug gaan?’ Dit is een voor-
beeld van een directe aanval op de 
koepelkerken van Joseph Cuypers53. 

R.K. Bouwblad 1949 
Na het overlijden van de bouw-
meester in 1949 schrijft Jos Klijnen 

(bekend van het uitbreidingplan voor 
Geleen, voortbouwend op dat van 
Joseph Cuypers) een memoriam in 
het R.K. Bouwblad. Klijnen komt 
daarin op de opmerkelijke conclusie 
dat de architect op latere leeftijd niet 
zozeer streed om het bestaan, dan 
wel om eer en aanzien en ook dat 
hij daarvoor voldoende bewapend 
was. Hij omschreef het ontwerp-
proces van kerken als volgt: ‘Joseph 
Cuypers ontwierp al tekenende. Hij 
had wel een vage voorstelling als hij 
begon, doch hij was bang het niet 
te grijpen, het lijnenspel was aarze-
lend en al doende kwam hij eerst tot 
vastere vormen en dan soms nog tot 
vormen, die aan de controle van zijn 
geest ontsnapt waren, o.m. omdat 
hij het ornament om het ornament 
minde. (…)’.  
Maar ook ‘Joseph, reeds bij de aan-
vang in beslag genomen door te veel 
wetenschap der gehele kunsthisto-
rie, stond niet onbevangen genoeg 
gereed voor de sprong; er toefden te 
veel storende geesten in zijn brein’. 
Hij ziet een ontwikkeling via het werk 
van Joseph Cuypers en H.P. Berlage, 
in de praktijk gebracht door Alexan-

der Kropholler en Dom Bellot en 
noemt die stroming een Romaans-
achtige boerenarchitectuur. Juist de 
vormgeving die Kees van Moorsel be-
pleitte. Hij ziet in het kerkelijk werk 
van de bouwmeester van zijn eerste 
Urbanuskerk in Nes aan de Amstel 
een streven naar piramidale opbouw, 
vermengd met een basilicaal grond-
plan en noemt die vermenging een 
zwakheid. Hij vindt dat die gezochte 
piramidale opbouw leidt tot cen-
traalbouw en daardoor tot de minder 
geslaagde koepelkerken van bijvoor-
beeld Bussum, Beverwijk en Dongen, 
die hij omschrijft als: ‘De luchtcurven 
vallen scheef, de verticaal oprijzende 
delen zijn te weinig verticaal, de 
bouw is veel te vast aan de grond 
geklonken […]54.

6.2 De Waardering van Joseph en Pierre Cuypers 
voor hun samenwerking met Joan Collette in 
Dongen 

Gildeboek 1923 jrg. 5 
Twee afleveringen van Het gildeboek in 1923 en in een 
bijdrage aan Opgang van dat jaar hadden als onder-
werp de bijzondere samenwerking tussen Joseph Cuy-
pers en Joan Collette bij het maken van de decoraties 
in het interieur. Bij de rubriek Varia van Het gildeboek 
wordt opgemerkt: ‘Joan Collette is thans bezig met de 
beschildering van het priesterkoor voor de enkele jaren 
geleden door Joseph Cuypers gebouwde groote koe-
pelkerk te Dongen. Dank zij de bemiddeling van den 
architect wordt hier aan dezen schilder voor ’t eerst 
gelegenheid geboden zich te geven aan een werk van 
monumentale kerkbeschildering. Volgens de oorspron-
kelijke aanduidingen van den bouwmeester, met wien 
de schilder voor en tijdens de uitvoering in gestadig 
overleg werkte, zal in het schelpvormig bovengedeelte 
Joannes’ visioen van het Lam Gods, staande op den 
troon, omringd door de zittende en knielende figuren 
van Apostelen en Ouderlingen, worden uitgebeeld. Dit 
gedeelte wordt direct op de onbepleisterde baksteen 
geschilderd. Het lagere gedeelte, dat bepleisterd is, 
zal door staande Heiligen-figuren worden ingenomen, 

Afbeelding 85 Niet uitgevoerd ontwerp schildering H. Laurentius door Joan 
Collette waarschijnlijk bedoeld voor de positie van de uitgevoerde schil-
dering van Antonius van Padua in de nabijheid van het Laurentiusbeeld. . 
Herkomst scan L. Hamelinck
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terwijl onder dit figurale deel nog een 
ornamentale vulling wordt aangebracht, 
deze geheel uit te voeren door de 
kunstwerkplaatsen Cuypers te Roer-
mond’.55  

Gildeboek 1923 jrg. 6 
In een volgende nummer van Het 
gildeboek licht de bouwmeester deze 
werkwijze ook zelf toe: ‘De vraag welke 
verhouding tusschen den architect, 
den schilder en den beeldhouwer van 
een artistiek standpunt beschouwd 
de beste is, bij hunne samenwerking 
in de totstandkoming vaneen bouw-
werk, waarbij aan de zusterkunsten een 
ruimere plaats wordt ingeruimd, heeft 
een eeuw lang tot veel tegenstrijdige 
uitingen aanleiding gegeven. (…). Maar 
ook onder ons is er menigmaal geklaagd 
over de aanmatiging der bouwmeesters 
op het terrein van hunne kunstbroeders. 
Academische betogen dienaangaande 
behooren in paedagogische cursussen 
thuis. In het werkende leven moeten wij 
dikwijls op pijnlijke wijze ondervinden, 
hoe bezwaarlijk het is aan vele omstan-

Afbeelding 86 Niet uitgevoerd ontwerp Familiealtaar. 
Herkomst scan L. Hamelinck

digheden een gunstige wending te 
geven, wil de bedoelde harmonische 
samenwerking tot stand kunnen 
komen’. Hij was dus bezig met een 
nieuwe aanpak, waardoor de kwa-
liteiten van de schilder, binnen het 
concept dat de architect voor ogen 
had, optimaal werden gebruikt. Dat 
hij ook zelf hierover tevreden was is 
af te leiden uit de volgende passage: 
‘Telkens als ik na eenigen tijd van 
rustige beschouwing en kort overleg 
met den schilder, omtrent de onder-
deelen van dit werk de kerk moet 
verlaten, dan is het alsof een krach-
tige magnetische stroom mij binnen 
die ruimte wil vasthouden. Zoo veel 
kleurpracht in deze vrije omgeving 
op de voor ons meest eerbiedwaar-
dige plaats in het heiligdom, dat is 
voor den zoekenden en strevenden 
bouwmeester eene ervaring, welke 
in dien omvang nog bij geen ander 
bouwwerk mocht worden beleefd, 
de hooge innerlijke en decoratieve 
waarde van dien arbeid der zuster-
kunst, die de simpele bouwkunst zoo 
kwam veredelen. Ach, dat Dongen 
niet ligt aan de hoofdlijn van Roer-
mond naar Amsterdam’. 56 Joseph 
Cuypers omschrijft hier zichzelf als 

een zoekende en naar het beste re-
sultaat strevende architect. 
 
Opgang 1923 
Ook Pierre was blijkbaar zo enthou-
siast over de gevolgde werkwijze 
dat hij daaraan een artikel wijdde 
in Opgang van hetzelfde jaar: ‘Waar 
echter ook de wijze van totstandko-
ming van werken tegenwoordig velen 
interesseert, kan ik hier mededee-
len, dat het geheel onder leiding van 
den bouwmeester der Kerk Joseph 
Cuypers tot stand kwam. Die lei-
ding werd als volgt begrepen en 
toegepast. De bouwmeester begon 
met een persoon uit te zoeken, in 
welks kundigheden en toewijding 
hij volkomen vertrouwen had, en 
door wien hij zou worden verstaan. 
Gemeenschappelijk werden daarna 
de verschillende ruimten van het 
kerkgebouw in elkaars waarden tot 
elkaar beschouwd en bepaald. De 
grondgedachten werden vastge-
steld en een schets op kleine schaal 
gemaakt, met de hoofdtonen. Toen 
hieruit overeenstemming bleek, werd 
onmiddellijk in het gewelf en op den 
muur, zonder verder gebruik van 
papier, geschetst en geschilderd’. 

57 Hij schetst zijn vader niet als een 
zoekende architect, maar veel meer 
als een patroon die zijn medewerkers 
vertrouwt.

6.3. De waardering in boeken 
De kerk komt maar beperkt voor 
in boeken, uitgezonderd het eerder 
aangehaalde werk  Zo maar een 
dak… van pastoor W Brand uit 1987 
en een bespreking van de koepel 
en het koepelgewelf in de stan-
daardwerken over dat onderwerp 
van J. Wattjes58 en H.J.W. Thunis-
sen, zoals Gewelven hun constructie 
en toepassing in de historische 
en hedendaagse bouwkunst van 
Thunissen. Hoewel het technische en 
geen kunsthistorische boeken zijn, is 
opname van de kerk in deze boeken 
zeker een vorm van waardering. 
Internationaal komt er aandacht voor 
de gemetselde koepel door publica-
ties van prof. Tomlow die wijst op 
de belangrijke rol hiervan binnen 
de ontwikkeling van gewelfbouw en 
betonnen schaalconstructies. 59Pas 
echt tot zijn recht komt het belang 
van de kerk in De genade van de 
steiger  van Bernadette van Hellen-
berg Hubar uit 2013. In de kwalita-
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tief hoogstaande beschrijvingen van 
de beschilderingen van Jean Colette 
bevestigt de auteur de kwaliteit van 
het geleverde werk met onder meer: 
‘De lambrisering is in de apsis zo 
hoog dat er een subsidiaire geleding 
plaatsvindt in horizontale banen (…) 
Joseph Cuypers verbeeldt hiermee 
een prachtige verbijzondering van de 
verticale scheiding tussen de strij-
dende en de overwinnende kerk (…)’. 
60

6.4. Algemene indruk uit kran-
ten, tijdschriften, boeken en 
monumentenbeschrijvingen 
In tijdschriften is de waardering 
enerzijds zeer positief, zoals bij H.P. 
Berlage en Kees van Moorsel, maar 
anderzijds is een kritische houding 
waar te nemen over het gebruik van 
de koepelvorm bij de auteur aange-
duid als J.EB en Jos Klijnen. Daarbij 
speelde een rol dat er een stroming 
onder leiding van Alexander Krophol-
ler en Kees van Moorsel was ont-
staan die pleitte voor eenvoudiger 
kerkontwerpen. De positieve gevoe-
lens van Joseph en Pierre Cuypers 
over het resultaat van de samen-
werking met Joan Collette worden 

bevestigd door Bernadette van Hel-
lenberg Hubar.
De passage waardering uit de mo-
numentenbeschrijving van de in 
2002 op de Rijklijst geplaatste kerk 
vat de kwaliteiten van het gebouw 
goed samen:  ‘[…] als voorbeeld 
van de typologische ontwikkeling 
van de centraalbouw als concept 
om het volk meer bij de eredienst 
te betrekken. Het complex heeft 
architectuurhistorische waarde we-
gens vormgeving en constructie van 
met name de in baksteen en beton 
uitgevoerde koepel, de bebouwing 
neemt een belangrijke plaats in 
het oeuvre van de architecten […]
en is tevens van belang vanwege 
de inventaris en de muurschilderin-
gen van J. Collette […]. Het is gaaf 
bewaard gebleven’. Op dat moment 
was duidelijk hoe belangrijk de kerk 
als type is, maar ook wel belangrijke 
plaats hij inneemt in het oeuvre van 
Joseph Cuypers. Het jaartal lijkt laat, 
maar vormt geen uitzondering op 
zijn koepelkerken in Bergen op Zoom 
(2002) en Bussum (2000). Alleen de 
koepelkerk in Beverwijk werd al in 

1995 geplaatst omdat sloop van het 
gebouw dreigde. De kerk van Don-
gen werd dus niet eerder geplaatst 
vanwege zijn grote belang, terwijl 
daar door zijn positie in het werk van 
de architect, het zeer rijke en gave 
interieur en de schilderingen van 
Joan Collette wel sprake van was. 
Opvallend is ook dat de kerk ont-
breekt in twee overzichtswerken 
met belangrijke kerken. Hij komt 
niet voor in het landelijke overzicht 
Kerkinterieurs in Nederland en in het 
provinciale overzicht De 100 mooiste 
kerken van Noord-Brabant61. 
De waardering in het monumenten-
proces en in beide overzichtswerken 
komt niet overeen met het beeld in 
dit artikel dat het in Dongen om de 
eerste koepelkerk van Joseph Cuy-
pers gaat met een bijzonder interieur 
en schilderingen van Joan Collette 
van nationaal belang. Dit geldt te-
meer omdat in een radio-interview 
van mei 1999 pastoor Brand vertelde 
dat er veel verzet was tegen de mo-
gelijke sloop van de Laurentiuskerk. 
Daaruit blijkt dat ook in Dongen 
sloop als een optie werd gezien.
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6.5.Waardering van de parochie 
Uit het artikel blijkt dat de waardering van de parochie in Dongen voor de kerk zeer groot was.  Steeds was er de 
wil het bouwwerk, de inventaris en de decoratie naar ontwerp of op advies van Joseph Cuypers te voltooien. Het 
tij keerde in latere jaren door het verstoren van het ensemble van hoofdaltaar en apsisschildering, het verstoren 
van de ruimtewerking door de plaatsing van een tweede orgel en het verder verstoren van de apsisschildering 
door de plaatsing van een hoog neogotisch altaar. De plaatsing van dit altaar kan op begrip rekenen omdat na 
een kerksluiting  behoefte is tot plaatsing van een voorwerp van herinnering. Dat geldt veel minder voor het in 
de kerkruimte geplaatste tweede orgel, omdat er geen sprake was van een speciale band van dit orgel met de 
parochie. 
Voor het behoud van de kerk kwam Dongen in actie toen omstreeks 1990 de kerk in slechte staat van onderhoud 
verkeerde. Onder meer is de stichting Behoud Laurentiuskerkgebouw opgericht door prof. Bredero, die tegenover 
de kerk woonde. De provincie heeft vervolgens het gebouw op de provinciale monumentenlijst geplaatst. Later 
werd de kerk een Rijksmonument. Ook moet worden meegenomen dat er voor 1999 sprake was van massaal ver-
zet tegen sloop van de Laurentiuskerk. De huidige aandacht voor gebouw en interieur blijkt uit de goed verzorgde 
publicaties. Mogelijk is er in de toekomst een mogelijkheid de ruimtewerking van het interieur weer te herstellen.

6.6. Zorgen over de toekomst 
Voor veel kerken in Nederland is de toekomst onzeker, dat geldt ook voor de Laurentiuskerk. De curve van het 
teruglopend kerkbezoek in Nederland blijft zich voortzetten, hetgeen leidt tot veel kerksluitingen. Nu inmiddels 
alle waardevolle kerken van voor de wederopbouwperiode zijn beschermd door een monumentenstatus worden 
ze veelal niet meer gesloopt maar herbestemd. Omdat het Rijk nog steeds geen beleid heeft voor waardevolle 
kerkinterieurs gaan ook interieurs uit de Nederlandse top honderd verloren, omdat verwijdering voor een optimale 
herbestemming noodzakelijk wordt geacht of uit onachtzaamheid. In het geval van Dongen zou het een groot 
verlies voor het Nederlands erfgoed betekenen als het ensemble van de nog zo gave inventaris van hoge kwaliteit 
en de schilderingen van Joan Collette verloren gaat62. 
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