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De vergeten kerk van Joseph Cuypers in Heemstede // 

Gerrit Vermeer en Gert van Kleef

Afb. 1. Maquette van de Onze-Lieve-Vrouw-
Hemelvaart in Heemstede.
Cuypershuis, Roermond.

Van het omvangrijke en voor de architectuur-
geschiedenis van Nederland belangrijke oeuv-
re van Joseph Th.J. Cuypers (1861-1949) ge-
nieten de meeste bouwwerken bescherming als 
monument, vaak zelfs als rijksmonument. In 
het geval van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemel-
vaart (O.L.V. Hemelvaart) in Heemstede, die 
hij samen met zijn zoon Pierre J.J.M. Cuypers 
jr. (1891-1982) ontwierp, bleef bescherming 
tot dusverre achterwege. Het Cuypersgenoot-
schap heeft samen met de Historische Ver-
eniging Heemstede-Bennebroek gepleit voor 
aanwijzing tot gemeentelijk monument en liet 
een waardebepaling opstellen, waaruit de kerk 
onmiskenbaar als monumentwaardig naar 
voren kwam.

Geschiedenis
In 1924 verstrekte de bisschop van Haarlem 
aan pastoor Paulus Johannes Nieuwenhuis, 
op dat moment assistent van de parochie van 
de Sint-Bavo aan de Leidsevaart te Haarlem, 
opdracht onderzoek te doen naar een nieu-
we parochie in Heemstede met het oog op 
het groeiend aantal katholieken. Dit leidde 
tot de afsplitsing van de parochie Onze-Lie-
ve-Vrouw-Hemelvaart (O.L.V. Hemelvaart) 
van de parochie Sint-Bavo te Heemstede. 
Voor de nieuwe parochiekerk was een kavel 
ten zuidoosten van de bestaande beschikbaar, 
niet ver van de buurtschap Cruquius, die zo 
kon profiteren van de nieuwe kerk, het hui-
dige Valkenburgerplein 20. De kerk kwam 
nabij het oude centrum van Heemstede te 
staan, waar al in 1347 een kapel stond, ook al 
gewijd aan Maria Hemelvaart. Die had voor 
de verwoesting in 1573 nooit de status van 
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School te Delft als bouwkundig en civiel in-
genieur. In 1885 trad hij bij zijn vader Pierre 
in dienst en werkte hij vanaf 1890 zelfstandig 
aan zijn eerste kerk, de H. Urbanus in Nes aan 
de Amstel. Pierre sr. en Joseph en later ook 
Jan Stuyt werden compagnons, maar Joseph 
alleen kreeg de eervolle opdracht voor de ka-
thedraal in Haarlem, de Nieuwe Bavo. Na een 
vruchtbare periode, waarin talloze kerken, 
scholen en instituten tot stand kwamen, trad 
Jan Stuyt in 1908 uit de vennootschap om 
zich als zelfstandig architect te vestigen. Jo-
seph verhuisde in 1915 van Amsterdam naar 
Roermond. Vanaf 1920 ging Joseph met zijn 
zoon Pierre een compagnonschap aan. Pier-
re leidde het bureau in Amsterdam en Joseph 
dat in Roermond. Pierre Cuypers sr. overleed 
in 1921, waarna Joseph en zoon Pierre de 
omvangrijke productie van de vennootschap 
samen voortzetten. Zij bouwden vanaf 1921 
alleen al 35 kerken, verspreid over het hele 

parochiekerk gekregen. Op de plek van de 
kapel verrees in de jaren 1623-1625 de hui-
dige Hervormde kerk, die bekend staat als de 
Oude Kerk. Door voor het vroegere patronaat 
te kiezen, sloot de kerkelijke leiding bewust 
aan bij de lokale geschiedenis. Het katholieke 
dagblad De Tijd meende zelfs van het herstel 
van ‘de oude parochie Heemstede’ te mogen 
spreken.1

Het bureau Cuypers
Op 28 januari 1925 stelde de bisschop van 
Haarlem een bouwcommissie in met als voor-
zitter pastoor Nieuwenhuis, de bouwpastoor. 
De commissie verzocht de architecten B.N.A. 
ir. Joseph Th.J. Cuypers en zijn zoon Pierre 
J.J.M. Cuypers een ontwerp te leveren.2 Jo-
seph was een zoon van architect P.J.H. (Pier-
re) Cuypers sr. uit zijn tweede huwelijk met 
Antoinette Alberdingk Thijm. Na zijn vroege 
jeugd in Roermond verhuisde de jonge Jo-
seph in 1865 met zijn vader naar Amsterdam. 
Hij kreeg zijn opleiding in Rolduc te Kerkrade 
en studeerde in 1883 af aan de Polytechnische 

Afb. 2. Plattegrond met bankenplan. 
Bouwdossier parochie.
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land. Joseph overleed in Meerssen in 1949, 
waarna Pierre het architectenbureau voort-
zette onder de naam Ir. Joseph en Pierre Cuy-
pers, architecten BNA.

Voorafgaand aan de opdracht voor een ka-
tholieke kerk had Cuypers al eerder in Heem-
stede gebouwd, waaronder in 1906-1907 het 
raadhuis, samen met Jan Stuyt en gemeente-
architect J.Th.A. Etmans.3 Dezelfde combina-
tie van architecten bouwde hier in 1909-1910 
het omvangrijke woningbouwcomplex Res 
Nova aan het Res Novaplein, rond 1911 ge-
volgd door het woningbouwcomplex Nova 
et Vetera. In het vervolg op de bouw van het 
raadhuis kreeg Joseph van de gemeente op-
dracht het uitbreidingsplan te herzien. Jaren-
lang tekende zijn bureau uitbreidingen, gaf hij 

adviezen en trad hij, indien nodig, op als be-
middelaar. In de vergadering van de raad op 
28 augustus 1912 merkte de voorzitter op dat 
hier een woord van dankbare hulde past aan 
het adres van de heer Cuypers, de ontwerper 
van dit mooie plan: ‘Genoemde Heer heeft 
ons eerst het nieuwe Raadhuis bezorgd en nu 
dit plan’. Rond 1915 voerde Joseph de restau-
ratie uit van Huize Bosbeek. Voor woning-
bouwvereniging Berkenrode tekende hij in 
1917 een wooncomplex. Met zijn zoon Pierre 
ontwierp Joseph in 1922 het plaatselijke Post- 
en Telegraafkantoor.4 Tegelijkertijd met de 
kerk ontwierp hij voor de gemeentelijke be-
graafplaats een monumentale entree, later ge-
volgd door een aula, een doodgraverswoning 
en een bergplaats met wachtlokaal.

Het ontwerp van de O.L.V. Hemelvaart
De eerste schetsontwerpen werden in Roer-
mond gemaakt en varieerden van een hoge 
veelhoekige koepel met twee lage torens tot 
tal van varianten met hoge torens, waaronder 
ook een wat lagere koepel.5 In vergelijking 
met het uiteindelijk uitgevoerde ontwerp 
waren deze zeer rijk vormgegeven met veel 
ornamenten. In een brief aan bouwpastoor 
Nieuwenhuis van 23 mei 1925 gaf Joseph uit-
drukkelijk aan dat hij bij de koepelkerk, zoals 
hij die in gedachte had, niet wilde volstaan 
met een of twee kleine torentjes: ‘Bij de af-
drukken die U a.s. Maandag zullen bereiken 
is ook een zijaanzicht, waarop de kerk met to-
ren [onderstreping van de architect] is geteek-
end. Die tooren is niet om U af te schrikken 
– zoo hoog ,- maar waar UZEerw. deze teek-
ening aan ZDEw. zoude voorleggen was het 
vooral gewenscht niet den verkeerden indruk 
te wekken, dat een of twee kleine, korte klok-
ken torens bij een kapel een gunstige indruk 
zouden doen. Van zulk een toren zoude men 
aanvankelijk slechts een klein gedeelte – juist 
tot gelijk met de goot kunnen bouwen – daar-
op de klok plaatsen – die telkens als ze geluid 
wordt ook bedelt om de voltooiing. De toren 

Afb. 3. De kerk aan het Valkenburgerplein.
Foto auteurs.
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aldus opgevat, die op een zeer in het oog val-
lend punt komt te staan, mag toch zeker niet 
verwaarloosd worden als deel van het geheel. 
Daardoor zoude voor de toekomst met een 
zwakke oplossing veel bedorven worden.’ On-
danks schrijnend geldgebrek en tal van bezui-
nigingen kwam de toren in zijn geheel tegelijk 
met de kerk gereed. September van dat jaar 
tekende de pastoor een grondplan met ban-
ken en een driedimensionale schets, die veel 
lijkt op de later gebouwde kerk. Op deze teke-
ning vermeldde Joseph: ‘Schets pastoor, waar-
op verder te werken, eerste week van sep-
tember’. Daarna werden de variaties kleiner 
en verplaatste het ontwerpproces zich naar 
Amsterdam en nog weer later naar Heemste-
de, waar bureaumedewerkers als Bottelier en 
J. van Berkel aanwezig waren voor zowel de 
kerk, de begraafplaats als het uitwerken van 
uitbreidingsplannen. Het door Joseph Cuy-
pers afgewezen alternatief, een koepelkerk 

met twee kleine torens, realiseerde hij bij-
voorbeeld in 1917-1921 bij de Sint-Lauren-
tius in Dongen. In die periode begon hij een 
langdurige samenwerking met zijn zoon. Van 
deze oplossing nam hij nu, mogelijk mede in-
gegeven door de stedenbouwkundige situatie 
ter plaatse, nadrukkelijk afstand. Hier diende 
de toren als markering voor de brede Heem-
steedse Dreef. Van het plan werd een kleimo-
del gemaakt, waarvan nog een tweetal foto’s 
resteren in het Cuypershuis in Roermond.6

Strijd met de Liturgische Commissie
In de ontwerpfase van de O.L. Vrouw He-
melvaart kregen Joseph en Pierre Cuypers 
te maken met de kort daarvoor ingestelde 
Liturgische Commissie. In alle vijf de Neder-
landse bisdommen oordeelde een commissie 
over de liturgische geschiktheid van nieuw 
te bouwen kerken. Die legde, vermoedelijk 
ook om zich waar te maken, een overdreven 
geldingsdrang aan de dag. Op 23 mei 1925 
meldde mgr. M.P.J. Möllman, vicaris gene-
raal van het bisdom, de bouwcommissie dat 

Afb. 4. De zijgevel vanaf de Heemsteedse Dreef.
Foto auteurs.
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de Liturgische Commissie het ontwerp van de 
beide architecten met algemene stemmen in-
tegraal had afgekeurd.7 De onderbouwing liet 
met slechts een paar zinnen te wensen over: 
‘Deze kerk wordt niet opgebouwd uit het 
grondplan, maar het grondplan is gewrongen 
in den opbouw. Daaruit volgen als nadelen 
onder andere 1) Het altaar staat op een infe-
rieure plaats; 2) de richting van de zitplaatsen 
harmonieert niet met die der architectuur; 
3) zeer vele menschen kunnen het Altaar 
niet zien; 4) de zij-altaren en de kapellen zijn 
slecht gelegen; 5) het contact tusschen altaar 
en koor is zeer moeilijk. Daarenboven zal de 
parabool-vorm van de boogen van opzij ge-
zien, iets ongewis aan den bouw geven.’ Daar 
moesten de bouwcommissie en de architecten 
het mee doen: constateringen zonder toelich-
ting en argumenten. De architecten konden 
zich voor nadere toelichting op het advies van 
de commissie vervoegen bij de waarnemend 
voorzitter van de commissie, professor Nolet 
te Warmond.

Op 29 mei 1925 schreef Joseph Cuypers 

aan de pastoor Nieuwenhuis, de voorzitter 
van de bouwcommissie: ‘De zaak blijft inte-
ressant. Donderdag avond ¾ uur alleraange-
naamst onderhoud met prof. Nolet (hoogle-
raar te Warmond en waarnemend voorzitter 
van de Liturgische Commissie (M.B.) [be-
tekenis onduidelijk]. Beiderzijds de positie 
duidelijk omlijnd. Wij vragen: Als dit plan en 
programma zijn afgekeurd, geef ons dan een 
programma uwerzijds. Antwoord: Dat is niet 
de taak der Commissie! Mooi zoo – wij zitten 
dus vast aan de grond. Eenige oplossing – dit 
voor te leggen aan den diocesanen autoriteit, 
die toch beide partijen als haar eigen kinde-
ren verder zal moeten leiden! Afspraak is: Wij 
(U en ik) brengen verslag uit aan mgr. den 
Vicaris. Resumeeren dat verslag met eenige 
zeer categorische vragen. De oplossing zal 
dan ook zowel practische waarde voor ons 
– als algemeen academische waarde hebben 
voor ’t verder werken der Commissie, die 
zich nog wel voelt op nu vreemd terrein! Wij 
fungeren dus gaarne lijdsaam als proefkonijn-
tjes! Deze gang van zaken is nu wel de beste 
en zuiverste’. Kortom, tijdens het gesprek met 
de voorzitter van de commissie moet Joseph 
Cuypers besloten hebben zonder enig voor-

Afb. 5. Het interieur naar het koor. 
Foto auteurs.
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behoud de confrontatie aan te gaan. Daarbij 
kon hij ervan uitgaan dat bouwpastoor en de 
bouwcommissie hem steunden. In hun plei-
dooi aan Vicaris Generaal Möllmann gingen 
vader en zoon Cuypers zeer nauwkeurig in op 
alle aspecten van de kwestie, waarbij zij zich 
ontpopten als polemische talenten. Dit met 
de aantekening dat waarschijnlijk vader Jo-
seph de pen voerde. In het bouwdossier van 
de parochie is nog de eerste versie van hun 
repliek van twaalf pagina’s aanwezig, die ze 
later inkortten tot een definitieve versie van 
negen pagina’s. Hiervan ontving Jan Stuyt, die 
ongetwijfeld ook met de commissie te kam-
pen had, afgaande op de conceptversie aan 
de bisschop Mgr. A.J. Callier, met wie Joseph 
een nauwe band had, een afschrift.8 Van wei-
nig kerken is het programma van eisen, hier 
opgesteld door de bouwcommissie, zo nauw-
keurig opgetekend als in dit geval, wat unieke 
architectuurhistorische inzichten oplevert.
Van de kerk in Heemstede boekstaafden de 
ar chitecten deze, als onderdeel van deze uit-
gebreide repliek, tot in de kleinste details, 
voorzien van alle daarbij spelende overwegin-
gen.

De Liturgische Commissie reageerde met 
Aantekening der Liturgische Commissie 
op de bezwaren der Heeren Joseph en Pier-
re Cuypers tegen de beoordeling der kerk 
van O.L.V. Hemelvaart te Heemstede. De 
commissie handhaafde de eerdere kritiek en 
voegde daar de opmerking aan toe dat ze in 
de plattegrond een dubbele gedachte vast-
stelden: ‘namelijk het streven naar een leng-
te-as en het streven naar een centraalbouw. 
Zij meent echter, dat deze twee pogingen niet 
tot een werkelijke eenheid zijn gegroeid. De-
ze dubbele gedachte heeft ook geleid tot een 
onevenwichtigheid in den omgang om den 
koepel, die aan den westkant veel breder is 
genomen dan aan den oostkant en die in het 
grondplan geen uitgesproken karakter bezit, 
zoodat hij gebruikt wordt als presbyterium, 
deels als zijkapellen, deels als ruimte voor zit-

plaatsen, en paden, deels als steunpunt voor 
de tribunes.’ Nogmaals wees de commissie op 
de inferieure plaats van het altaar, doordat de 
koepelvorm in haar ogen problematisch was. 
Daarbij verwees ze naar een voorschrift uit de 
zestiende eeuw van Carolus Borromeus, dat 
bepaalde dat voor de centraalbouw een spe-
ciale toestemming nodig was van de bisschop. 
Een deel van de bezwaren trok de commissie 
in en waar ze deze handhaafde, bleven helder 
geformuleerde argumenten uit. Tegen het 
gedegen betoog van Joseph Cuypers wist de 
commissie nauwelijks iets in te brengen. Op 
11 juli 1925 kwam de Vicaris Generaal in een 
kort, handgeschreven briefje tot het volgende 
oordeel: ‘Indien de Architecten mogelijkheid 
zien om het Altaar een betere plaats te geven, 
des te beter. Toch vind ik dit bezwaar ook niet 
overwegend en meen ik, omnibus bene per-
pensis, mijn Nihil Obstat bij dezen te moeten 
verleenen.’ De aanval van de commissie was 
met verve afgeslagen.

Ten opzichte van het plan zoals besproken 
in de Liturgische Commissie, voerden de ar-
chitecten een belangrijke wijziging door: de 
tribune van het zangerskoor verplaatsten zij 
van de zuidelijke kruisarm naar het westelij-
ke uiteinde van de westelijke kruisarm, ofwel 
het schip. Het valt niet meer na te gaan of de-
ze wijziging werd ingegeven door de kritiek 
van de commissie. In grote lijnen werd de 
kerk ook uitgevoerd volgens het kleimodel 
in Roermond, een aantal details daargelaten. 
Zo verviel het portaal tegen de middenas van 
de noordelijke kruisarm en kwam deze over-
hoeks tegen de noordwesthoek van de kruis-
arm te staan, waardoor deze vrijwel aan de 
Heemsteedse Dreef uitkomt.

De aanbesteding
In februari 1926 hadden Joseph en Pierre 
Cuypers het bestek gereed. Op 5 maart vond 
de aanbesteding plaats.9 Inschrijvers moes-
ten R.K. georganiseerd zijn. Het werk ging 
naar de firma Thunnissen & Van Sambeek 
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Afb. 6. Het hanggewelf boven de centrale achtkant. 
Foto auteurs.

uit Haarlem voor 192.950 gulden.10 De totale 
bouwkosten voor de parochie waren echter 
veel hoger. Bij deze som waren bijvoorbeeld 
nog niet inbegrepen de aanschaf van de 
grond, 32.980,79 gulden, de honoraria voor 
de architecten en opzichter W. van Berkel, 
geraamd op 20.000 gulden, het meubilair, ge-
raamd op 30.000 gulden, de rente gedurende 
de bouw, geraamd op 8.000 gulden, bijwerk 
en onvoorziene uitgaven, 8.500 gulden, de 
verwarmingsoven, geraamd op 2.500 gulden. 
Alles bijeen doemde een tekort op van 50.000 
gulden. Dit dwong de bouwcommissie alle 
geplande uitgaven voor het kerkgebouw nog 
eens tegen het licht te houden.11

Op 4 maart 1926 verleende de gemeente 
Heemstede de benodigde bouwvergunning. 
Ondertussen zochten de architecten en de 
bouwcommissie naar mogelijkheden tot be-
sparing. Na overleg stuurde de aannemer een 
becijfering van de meerkosten in geval van 
een gefaseerde bouw. Die konden oplopen 
tot een bedrag van 4.000 gulden. Op 18 mei 
1926 maakte de aannemer de definitieve staat 

op van te realiseren bezuinigingen. Zo kwa-
men er op het dak onverglaasde pannen en 
viel de keuze van het glas-in-lood op tien in 
plaats van zeventien gulden per vierkante me-
ter. In totaal werd er op de kerk 7.850 gulden 
bezuinigd en op de pastorie 508 gulden. De 
ingrepen hadden allemaal betrekkelijk kleine 
gevolgen. Het ontwerp was sowieso al veel 
eenvoudiger dan de eerste schetsontwerpen 
lieten zien.

De aannemer droeg buiten het bestek om 
ook zorg voor het meubilair, dat werd aanbe-
steed in onderdelen. Op 15 november 1926 
bevestigde Thunnissen & Van Sambeek de 
aanbesteding van het leveren van kerkbanken 
voor in totaal 890 zitplaatsen, inclusief het 
beitsen en in de was zetten, voor een bedrag 
van 14.500 gulden, te leveren op 15 maart 
1927. Twee dagen later volgde de aanbeste-
ding van onder meer twee zijaltaren en een 
doopvont met koperen deksel. Op 28 januari 
stuurde de firma de rekening voor een kluis-
deur en twee branddeuren, vijf in te metselen 
offerkasten en een geldkast voor collectes. 
De aannemer kreeg op 7 februari opdracht 
voor het leveren van de marmeren commu-
niebank volgens tekening. Op 24 maart 1927 
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nam deze aan de luiken voor de ramen van de 
pastorie en 25 stuks kerkstoelen met beklede 
knielbanken te leveren. Op 11 maart 1927 
bevestigde de aannemer de aanbesteding van 
de eikenhouten banken op het zangkoor en 
het leveren en stellen van de vurenhouten 
biechtstoel. Op 30 maart ging het om vier 
kasten, twee boekenkasten en een trapje voor 
het altaar. Op 7 juli 1927 vond de consecratie 
van de kerk plaats.12 Helemaal gereed waren 
de kerk en de inrichting nog niet. Zo vond op 
26 oktober 1927 de onderhandse aanbeste-
ding plaats voor het maken en plaatsen van 
een tochtportaal met twee deuren. De firma 
J.G. Korsten uit Amsterdam leverde voor het 
invallen van de winter ook nog de hetelucht-
verwarming.

Situering
De kerk verrees op een ongeveer rond plein 
op de Valkenburgerlaan, waarop ook de 
Heem steedse Dreef en twee kleinere woon-
straten aansluiten. De kerk en de pastorie 
staan met hun voorgevel aan de noordooste-

lijke hoek van het plein, daarvan gescheiden 
door een bescheiden kerkplein. Vanwege de 
vorm van het bouwterrein behoorde een zui-
vere oriëntatie van de kerk niet tot de moge-
lijkheden. Door het koor iets naar het noor-
den te draaien, paste de kerk op de kavel en 
stond deze onder een geschikte hoek met de 
voorgevel aan het plein. Op de hoek van de 
Heemsteedse Dreef en het Valkenburgerplein 
staat een hoge toren, die aan de brede laan 
een markante blikvanger vormt. Aan de voor-
zijde heeft de voorgevel van de kerk naast de 
toren een uitgebouwd portaal, dat dient als de 
hoofdingang van de kerk. Rechts van de kerk, 
daarmee verbonden via een overdekte gang, 
met de voorgevel een stuk naar voren, staat de 
pastorie. Opzij loopt de brede Heemsteedse 
Dreef vlak langs de kerk. Een overhoeks ge-
plaatst portaal op de westelijke hoek van de 
noordelijke kruisarm dient hier als tweede in-
gang en gaf, volgens het programma, op uren 
dat de kerk dicht was, toegang tot het Heilig 
Sacrament.

Materiaal
De aannemer groef een bouwput tot de vas-
te zandbodem, zoals die was aangetroffen 

Afb. 7. Het interieur gezien naar het schip.
Foto auteurs.
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stond expliciet beschreven in het eerste punt 
van het programma en het gebrek aan midde-
len dwong dit ook af. In de gevels overheersen 
grote vlakken schoon metselwerk. De schaars 
toegepaste ornamenten zijn vrijwel zonder 
uitzondering uitgevoerd in baksteen. Rond 
de grote vensterpartijen pasten de architecten 
een iets verdiept veld toe en aan de bovenzijde 
volstonden ze met een gemetselde boog. Van-
af de tweede etage vatten ze de lichtspleten in 
de toren tussen twee ragfijne, doorlopende 
muurdammetjes, dat zo een verticaal motief 
vormt, dat uitloopt in het vierkante veld van 
het uurwerk, dat weer uitmondt in een nog 
breder veld met de rechthoekige galmgaten.

Een centraalbouw zonder koepel
De kerk bestaat uit een centrale, achthoekige 
ruimte met vier lange zijden voor de kruis-
armen en vier korte zijden in de diagonalen 
daartussen, telkens in de vorm van naar on-
deren wijd uitlopende bogen. De oostelijke 
kruisarm met het altaar heeft een verhoog-
de vloer en eindigt in een triconchale apsis, 
waardoor deze arm langer is dan de twee zij-
armen. In de twee oostelijke diagonalen be-
vindt zich een apsis die plaats biedt aan een 

Afb.8. Het schip gezien naar het zuiden. 
Foto auteurs.

bij een bodemonderzoek. Op staal ligt een 
fun dering van Sinvermysteen (een baksteen 
waarin sintels van de Nederlandse Spoorwe-
gen werden verwerkt)13 en daarop staat, om 
optrekkend vocht te keren, een cementraam 
van harde klinkers. Boven het maaiveld werd 
het cementraam uitgevoerd als een plint. On-
der het koor en onder de pastorie kwamen 
kelders. Het opgaande werk vertoont een 
Vlaams verband. Een deel van de genuan-
ceerde voorwerkers is gesinterd. In die tijd en 
ook later nog bestond er voor deze enigszins 
vervormde baksteen een zekere voorliefde, 
doordat ze het muurwerk een bijzondere le-
vendigheid konden verlenen. Voor de bin-
nenmuren schreven de architecten gele Frie-
sche steen en Waalklinkers voor, afgewisseld 
met verglaasde gele en bezande drieklezoren 
en rode banden van bleek Gronings baksteen 
voor de pijlers van de ronde, naar beneden 
toe iets wijder uitlopende bogen. Deze kleu-
raccenten verlevendigen het vrijwel overal 
zichtbare metselwerk.

De eenvoud in vorm en materiaalgebruik 
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zijaltaar. De bogen in de korte overhoekse 
bogen aan de westzijde openen zich op een 
hoog gewelfvak in de binnenhoek van de veel 
lagere omgang om de westelijke kruisarm en 
de westzijde van de kruisarmen. De westelijke 
kruisarm is opgezet als een basilicaal schip. 
Buitenwerks heeft de kerk een lengte van 48 
meter en bij de kruisarmen een breedte van 
32 meter. Doordat het schip duidelijk langer 
is dan de oost- en de westarm, houdt de kerk 
vooral van buiten gezien het midden tussen 
een centraalbouw en een axiale kerk.

De centrale achthoek kreeg geen hoge koe-
pel met tamboer, zoals de ongeveer in de-
zelfde tijd door Joseph en Pierre Cuypers ge-
bouwde en nauw verwante kerk O.L. Vrouwe 
van Lourdes in Bergen op Zoom (1926-1928), 
maar een ribloos netgewelf van stuc, dat aan 
de stalen spantconstructie van de kap erbo-
ven hangt. Het bestek bepaalde dat die moest 
worden uitgevoerd door de N.V. Constructie 
Werkplaats Limburg in Hoensbroek. Aan de 
ijzeren constructie hangt een geraamte met 
staven voor de graten van het gewelf. Tussen 
de graten kwam een netwerk en metaalgaas 
voor het aanbrengen van de cementpleister. 
De grote en betrekkelijk lage overspanning 
zonder steunpunten, een combinatie van de 
sinds de achttiende eeuw toegepaste techniek 
met hangende gewelfschalen en het laatgoti-
sche netgewelf, verleent de ruimte een bijzon-
der karakter. Dezelfde gewelftechniek pasten 
de architecten toe in de H. Antonius Abt in 
Scheveningen uit de periode 1925-1927. Dit 
betrof een kerk met een basilicale opzet.

Op een aantal belangrijke plaatsen vonden 
gemetselde gewelven toepassing, zoals boven 
het priesterkoor, boven de twee zijaltaarka-
pellen, over de hoge vakken daartegenover 
aan de westzijde, het portaal voor de hoofdin-
gang en boven de doopkapel en de devotie-
kapel aan het westelijke uiteinde van de zij-
beuken van het schip. Hiervoor dienden gele 
IJsseldrielingen met rode drielingen langs de 
aanzetten en langs de graten.

In de open dakstoel van het westelijke 
schip, met houten vakwerkspanten steunend 
op gemetselde uitkragingen, werden platen 
toegepast. De beide zijarmen vertonen de-
zelfde afwerking, maar zonder de houten 
vakwerkgebinten. Boven de zijbeuken van het 
schip en de rest van de omgang bevindt zich 
tussen de gordelbogen een tamelijk laag, vlak 
plafond van occumé (vochtbestendig triplex). 
In de hoek tussen koor en noordelijke kruis-
arm bevindt zich de sacristie. De gerfkamer, 
aan de overzijde van het priesterkoor, diende 
in de praktijk als hulpsacristie en bergkamer. 
In de zuidwestelijke hoek van het schip steekt 
de doopkapel uit.

In hun repliek op de Liturgische Commis-
sie gingen de beide architecten in op de bijna 
gelijktijdig gebouwde Heilige Familie te Rot-
terdam, waarbij ze aangaven dat de vorm van 
de vensters zowel daar als in Heemstede sa-
menhing met het interieur: ruimtes met een 
vlak gedekte zoldering vroegen om van bo-
ven rechte vensters. Bij nadere beschouwing 
blijkt de samenhang tussen de vorm van de 
ruimte en de vensters in Heemstede eveneens 
aanwezig te zijn. Vensters met een rechte be-
eindiging zijn in de zijbeuken en bovenin de 
toren te vinden. In de voorgevel en de kruis-
armen hebben de reeks verticale raamstroken 
de vorm van een licht gebogen driehoek, wat 
overeenkomt met de doorsnede van de kruis-
armen en de gewelven.

De gordingenkap boven de centrale acht-
hoek kreeg een piramidale vorm, waaruit de 
smallere zadeldaken steken van de vier kruis-
armen. Aan de oostzijde grenst het veelhoe-
kige dak van de apsis, aan de westzijde een 
bescheiden portaal met een zadeldak, door-
sneden door een lessenaarsdak van de in 1939 
door Joseph en Pierre Cuypers toegevoegde 
zij-ingang. Beide portalen (voor de westgevel 
en aan de Heemsteedse Dreef) vertonen een 
spitsboog, die naar onderen iets wijder uit-
loopt, als bij een parabool.

De toren die vader en zoon Cuypers in ge-
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dachte hadden en ondanks de bezuinigingen 
meteen bij de eerste oplevering gereed kwam, 
is opgemetseld tot 27 meter hoogte. Met de 
spits bereikt deze een hoogte van 35,2 meter. 
Aan de binnenzijde van de muren voorzagen 
de architecten een klamplaag en aan de bui-
tenzijde moest een waterkerend middel het 
muurwerk voor inwateren behoeden. Een 
jaar later vormde het doorslaande vocht nog 
steeds een probleem, waarna Cuypers aan-
vullende maatregelen nam. Inslaand vocht 
leidde in 1934 opnieuw tot problemen, die 
de aannemer oploste door de houten vloeren 
te vervangen door betonvloeren en door de 
balkkoppen van de klokkenstoelen te bekle-
den met lood.

De traditionalistisch vormgegeven pastorie 
verrees tegelijkertijd met de kerk. Deze bezit 
een rechthoekige grondslag met een midden-
risaliet en een piramidaal dak. De gang vanuit 
de pastorie zet zich voort langs de zuidelijke 
transeptarm. Het pand bestaat uit een kelder, 
twee bouwlagen en een zolder. Oorspronke-
lijk dienden de ruimtes aan weerszijden van 
de ruime hal als spreekkamer. Aan de voorzij-
de bevond zich verder een ontvangkamer en 
de keuken. De vroegere eetkamer met serre 
en de zaal met schouw en lambrisering kijken 
uit op de tuin. De verdieping bood plaats aan 
de pastoorskamer met slaapkamer, een gas-
tenkamer met slaapkamer, een logeerkamer 
en twee kamers voor kapelaans.

Inventaris
Vader en zoon Cuypers ontwierpen een groot 
deel van het interieur zelf, voor een aantal 
onderdelen werden kunstenaars ingescha-
keld. De architecten kwamen voor het bo-
venstuk van het altaar door bezuinigingen 
op een zwarte steen uit. De ontwerper van 
het altaar, de beeldhouwer W.J.I. Thijssen, 
ging daarin mee, maar de leverancier van de 
steen, de N.V. Steenhouwerij vh V.H.J. Trou-
pin had moeite met zowel het ontwerp als de 
steensoort: ‘de teekening van het bovenstuk 

van het altaar is van te zwaren steen geteek-
end, en het model is meer geschikt voor een 
topgevel, doch niet voor een altaar, de keuze 
van Comblanchien zal beslist tegen vallen, 
die steen is veel te dood, zit geen nuance in, 
wordt nooit gebruikt voor een bovenstuk van 
een altaar, wij zouden U aanraden de profi-
leering en constructie van het bovenstuk te 
wijzigen, alsook een andere marmersoort te 
nemen […], daar U anders hoegenaamd geen 
eer bij dit werk zult inleggen […]’. Thijssen 
veranderde noch ontwerp, noch steensoort, 
wat hem op een tweede reprimande kwam te 
staan. Uiteindelijk kwam er toch een altaar 
van Bleu Belge en Vert d’Estours met een bo-
venstuk van marmer Jaune de Sienne en Sint 
Silvester. Thijssen leverde zelf het koperwerk 
van het altaar. De beeldengroepen ‘De dood 
van Maria’ en ‘Jozef ’ voor de zijaltaren wer-
den in 1926 geleverd door Ornements d’Egli-
se/Kerkornamenten, Billaux Grossé, Fournis-
seur de Sa Sainteté le Pape te Brussel.

Na het Tweede Vaticaans Concilie in 1962 
stond de priester bij het bedienen van het al-
taar niet meer met het gezicht naar het Oos-
ten, maar ging hij achter het altaar staan, 
gekeerd naar de gelovigen. Om die nieuwe 
liturgie mogelijk te maken kwam er voor 
het vroegere altaar in eerste instantie een 
houten noodaltaar te staan. Voor het vijftig-
jarig bestaan van de parochie vervaardigde 
de edelsmid Joost van Vlijmen het huidige 
hoofdaltaar met elegant gebogen poten. Als 
altaarsteen gebruikte hij die van de kapel op 
de begraafplaats. Het oude altaar bleef echter 
behouden op zijn oude plek.

Ter herdenking van het veertigjarig pries-
terfeest van pastoor Van Noort boden de 
parochianen in augustus 1945 de schildering 
boven het hoofdaltaar aan, vervaardigd door 
de kunstenaar Henricus Alphonsus (Han) 
Bijvoet (1897-1975). Deze veelgevraagde 
kunstenaar was vanaf 1925 actief in de ka-
thedraal te Haarlem. Boven het altaar bracht 
hij een voorstelling van de Maria Hemelvaart 
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van de eerste betaling voor het kerkorgel. De 
orgelbouwer gaf daarbij aan de speeltafel en 
verschillende andere delen maar te hebben 
opgeborgen, in de hoop dat de opstelling ter 
plaatse spoedig plaats kon hebben. Het duur-
de even voordat het benodigde geld bijeen 
was gebracht. Op 22 september 1929 bracht 
de combinatie het bestek uit voor een te le-
veren orgel met twee klavieren en een pedaal 
met een pneumatische tractuur. Het orgel 
onderging nadien meerdere aanpassingen en 
een restauratie.

Aanvankelijk stond de kerk vol met ban-
ken, maar in de jaren zeventig werd het aantal 
zitplaatsen gereduceerd tot 676, waardoor het 

Afb. 9. Spanten in het schip. 
Foto auteurs.

Afb. 10. De noordelijke zijbeuk van het schip.
Foto auteurs.

aan. De schilderingen boven de zijaltaren 
kwamen na 1947 tot stand. Boven het Jozefal-
taar kwam een timmerwerkplaats met de Hei-
lige Familie, boven het Maria-altaar de Ge-
boorte van Christus met de Aanbidding door 
de Herders. Boven de ingangen van de sacris-
tie en de gerfkamer zijn geschilderde friezen 
aangebracht. De iconografische beschrijving 
van Bijvoet van zijn werk in de kerk omvat-
te veel meer dan de kunstwerken die wel tot 
uitvoering kwamen. Van uitvoering van zijn 
ambitieuze plannen kwam het echter niet.

Op 25 juni 1926 bevestigde de combina-
tie T. Jos. H. Vermeulen en firma L. Ypma 
& Co, orgelfabriek te Alkmaar, de ontvangst 
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lege schip voortaan als ontmoetingsruimte 
dienst kon doen.
 
De Heemsteedse kerk in het oeuvre van 
Joseph en Pierre Cuypers
De eerste koepelkerken die Joseph en Pierre 
samen bouwden zijn die in Dongen en Bus-
sum uit de periode rond 1921. Koepelkerken 
voldoen aan de gedachten van de Liturgische 
Beweging van na de eeuwwisseling, waarbij 
de gelovigen een vrij zicht op het altaar moe-
ten hebben, zonder hinder van pijlers. Vader 
en zoon Cuypers bleven ook basilicale kerken 
bouwen. Zij voldeden daarbij aan het vrije 
zicht op het altaar door de smallere en lagere 
zijbeuken uitsluitend voor verkeer te gebrui-
ken en zitplaatsen achterwege te laten. De 
kerk van Heemstede neemt een unieke plaats 
in het oeuvre in, doordat hier een laag hang-
gewelf de centrale ruimte overspant, zonder 
dat er een tamboer aan te pas kwam, zoals bij 
hun andere kerken met een centrale aanleg. 
Daarmee bereikten ze vermoedelijk niet al-
leen een aanpassing in hoogte aan de geplan-
de villawijk, maar kwamen ze ook tegemoet 
aan het beperkte budget.

De O.L.V. Hemelvaart valt nauwelijks te 
beschrijven in termen van historische bouw-
stijlen, zoals dat met het werk van (groot)
vader P.J.H. (Pierre) Cuypers wel mogelijk is. 
De kerk in Heemstede het etiket neogotisch, 
neoromaans of neobyzantijns opplakken le-
vert geen bijzondere inzichten op over het ge-
bouw. De kerk sluit zeker aan bij christelijke 
tradities, maar zonder dat er nog van conse-
quente stijlnavolging gesproken kan worden. 
Typologisch lijkt het om een kruisvormige 
centraalbouw te gaan, maar de kerk heeft wel 
degelijk ook een lengteas en een als zodanig 
herkenbaar basilicaal schip. Een achtkant 
met korte en lange zijde leent zich volgens de 
traditie bij uitstek voor een koepel, maar de-
ze bleef achterwege en daarvoor in de plaats 
kwam een netgewelf met een voor dit type 
gewelf ongebruikelijk grote overspanning. 

Hierdoor ontstond een laag silhouet, een aan-
passing aan de geplande groene wijk met vil-
la’s. De hoge bogen om de centrale ruimte zijn 
van boven tamelijk rond, maar doen zich naar 
beneden toe voor als een parabool, een vorm 
die noch romaans, noch gotisch genoemd 
kan worden. De centrale apsis doet zich voor 
als traditioneel en blijkt nader beschouwd uit 
drie zeer ondiepe apsissen te bestaan, zoals 
die in de middeleeuwen niet voorkwamen. 
In zijn repliek aan de Liturgische Commissie 
lieten vader en zoon uitdrukkelijk weten te 
hechten aan de traditie, maar bij hen hield dat 
niet langer de nabootsing van een specifieke 
historische bouwstijl in.

Conclusie
In de gemeente Heemstede bracht Joseph 
Cuypers tijdens het interbellum verschillende 
bouwwerken en een lange reeks van uitbrei-
dingsplannen tot stand met de O.L.V. He-
melvaart als hoogtepunt. Een belangrijk deel 
van Heemstede heeft zijn huidige aanzien te 
danken aan het ontwerp, advies en bemidde-
lingswerk van Joseph Cuypers. Veel daarvan 
bepaalt nog steeds het beeld. Van zijn gebou-
wen zijn het raadhuis en de kerk het meest 
markant en prominent. De kwaliteiten van 
het raadhuis zijn al vroeg gewaardeerd met de 
status van rijksmonument. Gezien het belang 
van de architect Joseph Cuypers voor Heem-
stede is nu ook bescherming van de kerk op 
de gemeentelijke monumentenlijst van groot 
belang.

De kerk en de pastorie vormen een beeld-
bepalend onderdeel van het Valkenburger-
plein. De toren valt niet alleen vanaf de brede 
dreef in het oog, maar deze vormt een blik-
vanger vanuit vrijwel alle richtingen. Het lage 
silhouet vormde een aanpassing aan de hier 
geplande groene villawijk. Daarvoor in de 
plaats verrees een tuindorp met een eveneens 
geringe bouwhoogte.

De kerk is een belangrijk werk binnen het 
belangrijke en omvangrijke oeuvre van archi-
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tect Joseph Cuypers en zijn zoon Pierre Cuy-
pers. Joseph zette de weg van zijn beroemde 
vader Pierre sr. voort, maar drukte daarbij op 
het historiserend bouwen een eigen stempel, 
door veel minder uit te gaan van stijlnavol-
ging. Daarbij stond zijn werk verder van dat 
van zijn vader af dan sommige van diens na-
volgers, zoals Nicolaas Molenaar, die in de 
kerkbouw wel trouw bleef aan de neogotiek. 
In deze ontwikkeling binnen het oeuvre van 
Joseph Cuypers valt de kerk in Heemstede 
mede op door de ver doorgevoerde eenvoud.
Typologisch is de kerk interessant als een 
complexe mengvorm tussen een centralise-
rende en een axiale aanleg. Daarbij verving 
hij de koepel door een hangend schaalgewelf 
in de vorm van een laatgotisch netgewelf. 
Hangende schaalgewelven kwamen vooral in 
de achttiende-eeuwse barok voor, voorname-
lijk in Duitstalige gebieden. De kerk neemt 
door deze bijzondere gewelfvorm in het oeu-
vre van de architecten een unieke plaats in.

Wat de kunsthistorische waarden betreft 
gaat het, in het licht van de rijkelijk overge-

leverde schriftelijke bronnen, bij dit bouw-
werk om een uitzonderlijk kunsthistorisch 
ofwel wetenschappelijk belang, dat het lokale 
ver overstijgt. Van vrijwel geen enkele ande-
re kerk uit deze periode bestaat zo’n lange 
schriftelijke uiteenzetting van de architect als 
deze.

Het kerkgebouw bleef gaaf bewaard, inclu-
sief vrijwel de gehele oorspronkelijke inrich-
ting, tot aan het oorspronkelijke hoofdaltaar 
aan toe. Van belang voor de naoorlogse mo-
numentale kunst zijn de schilderingen van 
Han Bijvoet.

Van lokaal belang is de historische waar-
de van het bouwwerk als brandpunt van het 
kerkelijke en sociale leven in een aanvankelijk 
verzuilde samenleving.

Afb. 11. De schildering boven het hoofdaltaar van 
H.A. Bijvoets. Foto auteurs.
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Het nieuwe academiegebouw dat de Radboud Universiteit in oktober 2018 heeft betrokken,
werd negentig jaar geleden als ‘Berchmanianum’ gebouwd door Joseph Cuypers en zijn
zoon Pierre. Veertig jaar lang was het de plek waar jonge jezuïeten hun opleiding kregen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het door de Duitse bezetter ingericht als ‘Lebens-
bornhuis’, maar niet als zodanig in gebruik genomen. Tot voor kort was het een woonoord
voor bejaarde mannelijke religieuzen.
Deze ‘biografie van het gebouw’ volgt alle veranderingen die het huis heeft doorgemaakt
vanaf de eerste bouwtekeningen in 1926 tot de ingebruikneming als academiegebouw in
2018. We zien hoe het Berchmanianum met zijn functies meebeweegt en welke plaats het
rijksmonument en de oorspronkelijke tuin innemen op de campus Heyendaal.
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tot het academiegebouw van de Radboud 
Universiteit is een fors en fraai geïllustreerd 
boek uitgekomen over de geschiedenis van 
dit gebouw. 

Het boek bevat bijdragen van vier auteurs. 
De eindnoten maken duidelijk welk aandeel 
ze hebben geleverd.  Agnes van der Linden 
neemt vooral de meer algemene geschiedenis 
en de beschrijvingen van personen voor haar 
rekening. Wies van Leeuwen had al eerder 
met dit gebouw kennis gemaakt bij het schrij-
ven van bijdragen aan het Nijmeegse kloos-
terboek Een Veelkleurig Habijt en licht hier 
de architectuur en de bouwhistorie toe. De 
beschrijvingen van de tuinaanleg en de ge-
schiedenis van het gebouw tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn van de hand van Annelies 
Krul. Lillian Waanders draagt bij met hoofd-
stukken over het oorspronkelijke interieur en 
het dagelijks leven.

Het gebouw werd gebruikt voor een on-
derdeel van de studie van de Jezuïeten. Na de 




