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In publicaties over naoorlogse kerkbouw in 
België domineert het werk van enkele ‘ker-
kenbouwers’ zoals Marc Dessauvage en Ro-
ger Bastin. Andere sleutelfiguren op gebied 
van religieuze architectuur zijn Paul Felix, 
Lucien Kroll en Jean Cosse; ook de kerken 
van Juliaan Lampens en Léon Stynen krijgen 
de nodige aandacht. Op het werk van Jos 
Ritzen en het bezinningscentrum Godsheide 
van Dessauvage na, vindt men de provincie 
Limburg vrijwel niet terug in die literatuur.

Nader onderzoek naar naoorlogse kerk-
bouw in Limburg toont dat onder meer de 
architecten Daniëls, Baert, Van de Vondel 
en Ulrix tekenden voor enkele opmerkelijke 
realisaties. Daarnaast kan ook Adolf Nivelle 
(°1930, Sint-Truiden) beschouwd worden 
als een van de voornaamste kerkenbouwers 
uit de provincie.1 In de jaren 1950 en 1960 
realiseerde hij vijf kerken in Limburg (in 
Boekt-Zolder, Neerpelt-Herent, Hendrie-
ken-Voort, Overpelt-Lindelhoeven en Hees). 
Dat religieuze oeuvre wordt nog aangevuld 
met enkele bekroonde wedstrijddeelnames, 
zoals de vierde prijs in de wedstrijd voor 
moderne kerkbouw ‘Pro Arte Christiana’, en 
een kerk in het naburige Walshoutem. Toch 
geniet Nivelle, net zoals de andere genoemde 
architecten uit de provincie, een relatieve 
onbekendheid buiten Limburg; zo verwierf 
geen van hen een plaats in het Repertorium 
van de Belgische architectuur of in andere 
overzichtspublicaties. 

Aan de hand van een analyse van het 
religieuze oeuvre van Nivelle wordt getracht 
een beeld te creëren van het landschap van 
kerken in de provincie Limburg na 1945. 
Op basis van de vormelijke, constructieve 
en typologische kenmerken wordt het werk 

van Nivelle ook gekaderd in het ruimere 
debat over naoorlogse kerkbouw in België. 
Zijn professionele carrière speelde zich 
weliswaar volledig af in Limburg (met een 
zelfstandige architectuurpraktijk in Hasselt 
en het leraars- en directeursambt aan het 
Provinciaal Instituut voor Architectuur en 
Toegepaste Kunsten, maar ook zijn opleiding 
aan het Gentse Hoger Instituut Sint-Lucas 
was bepalend voor de ontwikkeling van zijn 
loopbaan als architect. Nivelle studeerde aan 
Sint-Lucas op een moment dat het thema 
van moderne kerkbouw meer en meer op het 
voorplan werd geplaatst in de opleiding. Als 
generatie- en studiegenoot van onder meer 
Marc Dessauvage, Jan Van den Bogaerde en 
Jos Van Driessche maakte Nivelle die omme-
keer van traditionele naar moderne opvat-
tingen bewust mee. De invloeden vanuit de 
progressieve vleugel van het Sint-Lucasmili-
eu zijn bepalend voor het religieuze oeuvre 
dat hij nadien in Limburg realiseerde.

18.1 Heilig Hartkerk in Boekt (Zolder), 
ontworpen door Emile François en Adolf 
Nivelle, interieur, 1976. 
[[© KIK-IRPA, Brussel, cliché m238896]

Stephanie Van de Voorde en Ronald De Meyer 

Architecturale en constructieve  
analyse van het werk van Adolf Nivelle*

* Onderhavige tekst is gebaseerd op 
onderzoek dat werd uitgevoerd 
in 2007, in het kader van een 
doctoraatsonderzoek met als titel 
‘Bouwen in beton in België (1890-
1975). Samenspel van kennis, 
experiment en innovatie’ (Step-
hanie Van de Voorde, Vakgroep 
Architectuur & Stedenbouw en 
de Vakgroep Bouwkundige Con-
structies van UGent, ingediend 
in 2011, <https://biblio.ugent.be/
publication/1213287>. Een van de 
thema’s in dat onderzoek naar het 
innovatieve gebruik van beton in 
de Belgische architectuur van de 
20ste eeuw is de toepassing van 
beton in Belgische kerkbouw. Re-

sultaten daarvan werden voorge-
steld tijdens de wetenschappelijke 
conferentie ‘Premier congrès fran-
cophone de l’histoire de la con-
struction’ (Parijs, 2008), zie Van de 
Voorde en De Meyer, ‘L’application 
innovante du béton armé dans la 
construction d’églises en Belgique’. 
Zie ook Morel en Van de Voorde, 
‘Rethinking the Twentieth-Centu-
ry Catholic Church in Belgium’.

1 Adolf Nivelle heeft geen archief 
bewaard, noch van zijn studenten-
tijd, noch van zijn oeuvre als zelf-
standig architect. Deze tekst is ge-
baseerd op gesprekken met Nivelle 
en andere betrokken personen, 
archiefonderzoek bij kerkfabrieken 
en een uitgebreid veldonderzoek 
naar een veertigtal naoorlogse 
kerkgebouwen in Limburg. Die 
informatie werd aangevuld met 
een uitgebreide literatuurstudie 
van tijdschriften en boeken over 
de desbetreffende periode, deels 
verricht in het kader van een 
eindejaarsscriptie aan de UGent: 
Broos, Van de Voorde en Vermeir, 
Marc Dessauvage en de evolutie 
van het kerkgebouw. Over Adolf 
Nivelle, zie ook de documentaire 
‘De meester en het vak’ door Joris 
Rymen en Dirk Fredricx, 2012 
<http://vimeo.com/54547348>; 
<http://zebracinema.cultuurplat-
form.be/archief/event/245-de-
meester-en-het-vak-architect-dolf-
nivelle> en de ODIS-fiche <www.
odis.be/lnk/PS_99697>.
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Naoorlogse kerkbouw in Limburg2

Het bisdom Hasselt werd opgericht in 1967; 
voordien ressorteerde de provincie Limburg 
onder het bisdom Luik. De late kerkelijke au-
tonomie van de provincie Limburg, de beperk-
te invloed en richtlijnen vanuit het bisdom op 
het gebied van moderne kerkarchitectuur3 en 
de opvallende ‘afwezigheid’ in de wetenschap-
pelijke en periodieke literatuur4 zorgen ervoor 
dat het moeilijk is een correct en comparatief 
beeld te vormen van de specifieke aspecten 
van de kerken die in de jaren 1950 en 1960 
gerealiseerd werden in Limburg.5

Het tijdschrift Architecture bracht in 1966 
een nummer uit over religieuze architec-
tuur: geen enkele van de daarin besproken 
kerken bevindt zich in Limburg.6 In het the-
manummer van het tijdschrift Vlaanderen, 
uitgebracht in 1971, worden slechts twee Lim-
burgse realisaties vermeld: het bezinningscen-
trum Godsheide van Dessauvage [18.2] en de 
St.-Martinuskerk in Hasselt van Emiel Baert 
[18.5].7

In een reeks artikels over moderne kerk-
bouw in Vlaanderen, gepubliceerd in het 
weekblad Het Bouwbedrijf, werd in 1970 
expliciet de vergelijking gemaakt tussen de 
verschillende Vlaamse bisdommen. Een inlei-
dend artikel schetste in grote lijnen de nieuwe 
inzichten met betrekking tot liturgie die hun 
stempel drukten op het moderne kerkgebouw 
in Vlaanderen: het traditionele, monumentale 
kerkgebouw maakte plaats voor ‘het liturgische 
type’ (een kerk als ontmoetingsplaats, met 
de nadruk op de gemeenschappelijke liturgi-
sche handelingen). De ontwikkeling van het 
gemeenschapscentrum, met de kerk als geïn-
tegreerd, polyvalent centrum voor de gemeen-
schap, was een volgende stap.

Het aartsbisdom Mechelen-Brussel stond 
met de realisaties van Dessauvage als officieu-
ze hoofdarchitect van het aartsbisdom aan de 
spits van de ontwikkelingen op gebied van mo-
derne kerkbouw. In de overige bisdommen, zo 
oordeelde Het Bouwbedrijf, werd een minder 
vooruitstrevend beleid gevoerd en was de evo-
lutie naar het gemeenschapscentrum nauwe-
lijks merkbaar.8 Ook zo in het bisdom Hasselt:

2 Zie hiervoor ook de bijdragen 
van De Maeyer en Deferme en 
van Patrik Jaspers in deze bundel.

3 Volgens Nivelle was er weinig 
sprake van invloed of richtlijnen 
vanuit het bisdom (zowel Luik als 
Hasselt) met betrekking tot mo-
derne kerkarchitectuur: de ker-
kelijke overheid liet zich destijds 
niet echt in met de architecturale 
aspecten van moderne kerkbouw. 
Dat in tegenstelling tot de pro-
vinciale technische diensten en 
vooral de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Land-
schappen, aan wie het ontwerp 
ter goedkeuring moest worden 
voorgelegd. Een belangrijke func-
tie binnen de KCML was wegge-
legd voor Raymond Lemaire, die 
zich volgens Nivelle zeer positief 
opstelde tegenover moderne 
kerkbouw (gesprek met Adolf 
Nivelle, Hasselt, 26 januari 2009). 
Ook Geert Bekaert bevestigt dat 
vanuit het bisdom Hasselt relatief 
weinig impulsen werden gege-
ven tot moderne kerkbouw, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld het 
aartsbisdom Mechelen-Brussel 
en het bisdom Namen (persoon-
lijke communicatie met Geert 
Bekaert, 29 januari 2009).

4 De aandacht beperkt zich meestal 
tot de religieuze centra van Des-
sauvage (een niet-uitgevoerd ont-
werp voor een retraitehuis van de 
jezuïeten in Alken-Kievit, 1960, 
en het ontmoetingscentrum 
‘Godsheide’ in Hasselt, 1966) 
en het religieuze oeuvre dat Jos 
Ritzen, adept van de Bossche 
School, in Limburg realiseerde. 
Het contrast wordt nog groter 
wanneer de publicaties over 
kerkbouw in andere provincies 
beschouwd worden: het aartsbis-
dom bracht eigen publicaties uit 
omtrent de realisaties op gebied 
van moderne kerkbouw (bijvoor-
beeld Kontakt met Domus Dei); 
de kerkbouw in Oost-Vlaanderen 
wordt gedeeltelijk behandeld 
in publicaties gerelateerd aan 
het Gentse Sint-Lucasinstituut; 

de naoorlogse kerkbouw in 
West-Vlaanderen kwam onder 
meer aan bod in het tijdschrift 
West-Vlaanderen (later Vlaande-
ren). Daarnaast zijn er verschil-
lende monografieën verschenen 
over Vlaamse architecten/ker-
kenbouwers, zoals Dessauvage 
en Felix. Vaak zijn die publicaties 
verbonden met een instituut 
met een zekere geografische ge-
richtheid, waarin Nivelle (en bij 
uitbreiding Limburg) niet voor-
komen.

5 In opdracht van het Vlaams 
Instituut voor Onroerend Erf-
goed VIOE werd in 2007 het 
20ste-eeuwse kerkpatrimonium 
in Vlaanderen geïnventariseerd. 
153 Limburgse kerken werden 
opgenomen. Zie Boone, Böröcz 
en Tansens, Onderzoeksopdracht 
‘Thematische inventarisatie 
20ste-eeuwse kerken’. Zie ook de 
bijdrage van Patrik Jaspers in 
deze publicatie.

6 ‘Architecture religieuse’.
7 ‘Kerkbouw in Vlaanderen nu’, 

288-289 en 308-309.
8 In het bisdom Gent werden naast 

heel wat restauratiewerken ook 
veel nieuwe, moderne kerken van 
het liturgische type opgetrokken; 
in het bisdom Brugge daarente-
gen haalden restauratiewerken 
de bovenhand. Het bisdom Ant-
werpen, dat in 1962 heropgericht 
was, bevond zich in een over-
gangsfase: een aantal kerken dat 
ontworpen was vóór het concilie 
vertoonde nog monumentale 
kenmerken, maar in de later ge-
plande kerken kwam de nieuwe 
tendens naar het liturgische type 
tot uiting.
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9 ‘Nieuwe kerken in bisdom Has-
selt’.

10 Twintigste eeuwse kerken in 
Limburg, lijst KADOC, 2007.

In tegenstelling tot de meeste van die 
architecten, die enkel lokaal actief waren 
en relatief onbekend zijn, kon het werk van 
Gustaaf Daniëls, Emiel Baert en Nivelle wel 
op provinciale of zelfs nationale weerklank 
rekenen. Gustaaf Daniëls bouwde net als Ni-
velle een relatief omvangrijk religieus oeuvre 
uit, met kerken in Neerpelt-Boseind, Lana-
ken, Alken, Hamont-Achel, Dilsen-Stokkem 
en Hasselt.10 De St.-Martinuskerk in Hasselt 
van Baert, een uiterst sobere kerk met beslo-
ten binnentuin waarop kerk, sacristie, week-
kapel en inkom uitgeven, doorstond als enige 
parochiekerk in Limburg de selectiecriteria 
van het themanummer van het tijdschrift 
Vlaanderen in 1971.

In het pas enkele jaren geleden op-
gerichte bisdom Hasselt wordt toch 
reeds heel wat aan moderne kerkbouw 
gedaan. De nieuwe kerkgebouwen die 
er worden opgetrokken, beantwoorden 
praktisch allemaal aan de kenmerken 
van het liturgische type. … Van gemeen-
schapscentra is er dus nog weinig of 
geen sprake. Volgens kanunnik Van der 
Donck mogen aan de kerkruimte zelf 
hoogstens gebouwen voor aanverwante 
parochiale en godsdienstige activiteiten 
worden toegevoegd. … De kerkruimte 
moet functioneel zijn en blijven.9 

In het artikel worden ter illustratie een 
twintigtal kerken besproken die recent gere-
aliseerd of in uitvoering waren, onder meer 
de kerken van Nivelle in Neerpelt, Hees, 
Hendrieken-Voort en Overpelt. Verder wor-
den ook kerken van de architecten Daniëls, 
Ulrix, Stevens, Croonenberghs, Vanbeuren, 
Bernaerts, Simons, Baert, Peeters, Van de 
Vondel, Croes en Vaes aangehaald. 

18.2 Bezinningscentrum Godsheide door 
Marc Dessauvage. Prentbriefkaart, ca. 
1970. 
[Leuven, KADOC; foto Leyssens, 
Tienen]
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11 Gesprek met Adolf Nivelle, Die-
penbeek, 19 januari 2007.

12 Voor de organisatie van het 
onderwijs aan Sint-Lucas, zie: 
Van de Perre, Op de grens van 
twee werelden, 21-25. Zie ook De 
Caigny, Van de Voorde e.a., Bron-
nengids Architectuuronderwijs 
Vlaanderen.

13 Gesprek met Adolf Nivelle, 19 ja-
nuari 2007.

14 Smeets, ‘Hoger Instituut Sint-Lu-
cas 100 jaar’, 51-53.

15 Van de Perre verwijst onder meer 
naar Bekaert, Hedendaagse archi-
tectuur in België, 133; Verpoest en 
Bekaert, Marc Dessauvage, 18-21; 
Strauven, ‘Walter Steenhoudt’, 
30-35.

de St.-Catharinakerk in Hasselt. Hun ont-
werp behaalde de tweede prijs.13 

Sint-Lucas en het debat over moderne kerk-
bouw

In het debat over naoorlogse religieuze ar-
chitectuur in Vlaanderen was een belangrijke 
rol weggelegd voor het Gentse Sint-Lu-
casinstituut. In 1963, naar aanleiding van 
het honderdjarige bestaan van het instituut, 
karakteriseerde Albert Smeets de positie van 
Sint-Lucas als volgt: 

Hoe belangrijk de historische rol van 
Sint-Lucas in de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw ook moge 
geweest zijn, toch komt het voor ons in 
de eerste plaats op de actuele betekenis 
ervan aan. Na de periode tussen de twee 
wereldoorlogen, die hoofdzakelijk ge-
wijd werd aan de pedagogische uitbouw 
van de school, kent het instituut thans 
een merkwaardige bloei, die het met zijn 
leerlingen een eerste plaats doet inne-
men in het kunstleven in dit land. … De 
laatste twee decennia brachten boven-
dien een buitengewone uitstraling voor 
het instituut, door de prachtige pres-
taties zijner leerlingen op provinciaal, 
nationaal en internationaal plan.14 

Over de betekenis van het instituut na de 
Tweede Wereldoorlog zijn de meningen ech-
ter verdeeld: de afgelopen decennia werd niet 
altijd een even positief beeld geschetst van de 
pedagogiek en het onderwijs aan Sint-Lucas. 
Met het boek Op de grens van twee werelden 
trachtte Dirk Van de Perre af te rekenen met 
het negatieve beeld en het weinig vernieu-
wende karakter dat Sint-Lucas verweten 
werd door onder anderen Luc Verpoest, 
Francis Strauven en Geert Bekaert.15 Van de 
Perre poogde een gedifferentieerde en cor-
recte weergave te schetsen van het architec-
tuuronderwijs aan Sint-Lucas in de periode 
1919-1974, met br. Urbain als sleutelfiguur. 
Als leraar had br. Urbain zich tijdens het in-
terbellum geen positieve houding aangeme-

Architectuuropleiding aan het 
Hoger Instituut Sint-Lucas 

Opleiding (1947-1954)

Nivelle schreef zich in 1947 in voor de op-
leiding architectuur aan het Gentse Sint-Lu-
casinstituut. De keuze voor een opleiding 
architectuur was in eerste instantie ingege-
ven door het advies van een leraar aan het 
Atheneum te Hasselt. Hij merkte Nivelles 
tekentalent op en raadde een opleiding aan 
Sint-Lucas aan, gezien het instituut destijds 
bekend stond voor de waardering en verdere 
ontwikkeling van dat talent.11 In 1954, na een 
zevenjarige opleiding (twee voorbereidende 
jaren en vijf hogere jaren), behaalde Nivelle 
zijn diploma, gelijktijdig met onder anderen 
Jos Van Driessche en Ferdinand Sohier.

Het onderwijs aan Sint-Lucas werd tra-
ditioneel verzorgd door de broeders van de 
Christelijke Scholen, maar na de Tweede 
Wereldoorlog zwakte hun impact op het on-
derwijs geleidelijk aan af en werden steeds 
meer leken toegelaten tot het lerarenkorps.12 
Nivelle kreeg les van onder meer br. Hen-
ricus (architectuuratelier II), br. Firmin 
(kunstgeschiedenis), br. Urbain (architec-
tuuratelier V), architect Rutger Langaskens 
(architectuuratelier IV), ir. Marcel Van Coil-
lie (stedenbouw) en ir. Léon Durin (beton-
studies, HVAC, bouwfysica). 

Reeds tijdens zijn studies kwam Nivelle 
in contact met het programma van moderne 
kerkbouw. Als afstudeerwerk diende in het 
atelier van br. Urbain een ontwerp gemaakt 
te worden voor de basiliek van Lourdes in 
Oostakker; Nivelle ontwierp daarvoor een 
grote, ronde koepelkerk. Ook het jaar voor-
dien, in 1953, had hij een ontwerp opgesteld 
voor een moderne kerk, evenwel niet als 
onderdeel van zijn opleiding aan Sint-Lucas. 
Nivelle werkte tijdens de verlofperiodes van 
de twee laatste jaar van zijn opleiding bij ar-
chitect Vanlokeren in Hasselt. Daar deed hij 
de nodige praktische kennis op om het be-
roep uit te oefenen. Tijdens die aanvullende 
praktische opleiding nam hij in 1953 samen 
met Vanlokeren deel aan een wedstrijd voor 



7

16 Van de Perre, Op de grens van 
twee werelden, 129.

17 Strauven, ‘Walter Steenhoudt’, 34.

architectuur. Als aanvulling op het officiële 
programma vormden ze zich aan de hand 
van internationale tijdschriften een beeld van 
nieuwe architectuurstromingen. De inzich-
ten die ze daardoor verkregen, publiceerden 
ze in Schets, het toenmalige studententijd-
schrift van Sint-Lucas. Dat was op die manier 
niet alleen een contactblad tussen school en 
publiek, maar ook een intern instrument van 
vorming en reflectie voor leerlingen én lesge-
vers. [18.3]

Deels daartoe aangezet door de studen-
ten, nam br. Urbain vanaf het begin van de 
jaren 1950 een andere houding aan tegen-
over moderne architectuur: ‘het was wellicht 
doordat hij door deze confrontaties uitge-
daagd werd dat br. Urbain vanaf die tijd een 
actievere kritische belangstelling aan de dag 
begon te leggen voor het ‘hypermoderne’ 
waartegen hij zich tot dan toe alleen maar 
had afgezet’.17 Met die nieuwe instelling was 
de basis gelegd voor een koerswending bin-
nen het onderwijsprogramma. Br. Urbain 
had nog steeds aandacht voor wat er in Ne-
derland gebeurde, met onder meer de acti-
viteiten van de Bossche School en de Delftse 
School, maar leerde ook de nieuwe (kerk)

ten tegenover internationale ontwikkelingen 
op het gebied van moderne kerkarchitectuur, 
maar als directeur (van 1948 tot 1974) toon-
de hij zich volgens Van de Perre ruimden-
kend door moderne kerkbouw een plaats  
te geven in het opleidingsprogramma.16  
De periode waarin Nivelle de hogere studies 
aanvatte en voltooide, viel volledig onder het 
directoraat van br. Urbain.

De plaats van moderne (kerk)architectuur 
in het opleidingsprogramma

Tot de Tweede Wereldoorlog maakte het 
regionalisme en het Nederlands traditiona-
lisme van A.J. Kropholler de norm uit voor 
de religieuze architectuur. Pas na 1948 werd 
aandacht geschonken aan het thema van 
moderne kerkbouw: tijdens het directoraat 
van br. Urbain werd aarzelend aansluiting 
gezocht bij de internationale vernieuwing, 
evenwel zonder de traditie te verwerpen.

De studenten zelf, onder meer Jan Tang-
he, Walter Steenhoudt en ook Nivelle, toon-
den weinig belangstelling voor traditionele 
architectuur: ze uitten publiekelijk hun on-
genoegen en kozen resoluut voor moderne 

18.3 Cover van Schets, het studenten-
tijdschrift van Sint-Lucas. In jaargang 
1956 was er aandacht voor de heden-
daagse kerkarchitectuur in Duitsland, 
met onder meer deze foto van het in-
terieur van de St. Maria Koninginkerk 
van Dominicus en Gottfried Böhm in 
Keulen. 
[Leuven, KADOC: KYB4430]
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18 Br. Urbain, ‘Moderne architec-
tuur in Zwitserland en Italië’; Id., 
‘Studiereizen en -dagen in Frank-
rijk en Nederland’; Id., ‘Studiereis 
in West-Duitsland’.

19 Br. Urbain, ‘Een teken van tegen-
spraak. Notre-Dame du Haut te 
Ronchamp’.

20 Van de Perre, Op de grens van 
twee werelden, 45.

21 Gesprek met Adolf Nivelle, 19 ja-
nuari 2007.

Provinciaal Hoger Architectuur 
Instituut

Na het behalen van zijn diploma in 1954 
keerde Nivelle terug naar Hasselt. Hoewel hij 
nadien nauwelijks actief zou zijn buiten Lim-
burg, is de band met het Gentse Sint-Lucas- 
milieu vanuit verschillende perspectieven 
bepalend geweest voor het verdere verloop 
van zijn carrière. De introductie op moderne 
kerkarchitectuur die hij er kreeg, zou hij in 
zijn latere oeuvre verder tot ontwikkeling 
brengen; bovendien is ook zijn aanstelling 
aan het Provinciaal Instituut voor Architec-
tuur en Toegepaste Kunsten in Hasselt deels 
te danken aan zijn opleiding in Sint-Lucas. 

De oprichting van die school, onder im-
puls van gouverneur Louis Roppe, kaderde 
binnen het in 1952 genomen initiatief om 
het provinciaal onderwijs verder uit te bou-
wen, met onder andere een regentenschool 
en een handelsschool. In die periode werd 
namelijk in geen enkele school in de pro-
vincie een kunstopleiding of een technische 
opleiding met betrekking tot architectuur of 
bouwkunst ingericht. Na visitatie van enkele 
Vlaamse kunstscholen leek het model van 
het Gentse Sint-Lucasinstituut het meest ge-
schikt. Gesprekken werden opgestart met de 
broederorde van Sint-Lucas en er werd een 
overeenkomst afgesloten met de communau-

architectuur van West-Duitsland, Zwitser-
land, Italië en Frankrijk kennen.18 Vanaf het 
midden van de jaren 1950 zou br. Urbain 
zich een voorstander tonen van moderne 
kerkarchitectuur. Hij prees onder meer het 
werk van Hermann Baur, Rudolf Schwarz en 
Le Corbusier. Vooral de kapel in Ronchamp, 
die op het gebied van religieuze architectuur 
van groot belang was voor het Europese ar-
chitectuurlandschap, droeg zijn goedkeuring 
weg. Van 1954 tot 1957 organiseerde hij elk 
jaar een studiereis naar Ronchamp en wijdde 
er verschillende artikels en voordrachten 
aan.19

Ondanks een mogelijke of vermeende 
voorkeur voor traditionele architectuur, lijkt 
het dat het naoorlogse Sint-Lucasinstituut, in 
de persoon van br. Urbain, niet verweten kan 
worden het modernisme volledig uitgeslo-
ten te hebben. Moderne (kerk)architectuur 
kreeg, mede dankzij de studenten, een plaats 
in het opleidingsprogramma en de nodige 
kanalen werden gecreëerd om de studenten 
een gedifferentieerd beeld te geven van in-
ternationale ontwikkelingen. Zo kwam mo-
derne kerkarchitectuur niet alleen aan bod 
in het studententijdschrift Schets, maar was 
ze ook een terugkerend thema tijdens de le-
zingen en debatten die georganiseerd werden 
door de Studiekring, een studieafdeling voor 
(oud)studenten van Sint-Lucas.20 

Nivelle treedt dat genuanceerde beeld van 
het onderwijs en pedagogiek aan Sint-Lucas 
bij. Synthetiserend stelt hij dat br. Urbain 
de baksteenarchitectuur van Kropholler op 
het einde van de jaren 1940 nog steeds hoog 
inschatte en niet onmiddellijk overtuigd was 
van de kracht en betekenis van Le Corbusiers 
kapel in Ronchamp en klooster in La Tou-
rette. Studenten reageerden daar sterk tegen: 
het was in eerste instantie uit eigen bewe-
ging, via internationale tijdschriften, dat ze 
inzicht kregen in nieuwe ontwikkelingen op 
gebied van moderne kerkbouw en er uitein-
delijk toe bijdroegen dat dit onderwerp deel 
zou uitmaken van het curriculum.21 

18.4 Adolf Nivelle. 
[S. Van de Voorde]
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22 Gesprek met Adolf Nivelle, 19 ja-
nuari 2007.

23 Ibid.
24 Van de Perre, Op de grens van 

twee werelden, 24.

voor de vakken ontwerpmethodiek en de-
taillering en leidde het architectuuratelier in 
het eerste, tweede, derde en vijfde jaar van de 
opleiding. François doceerde de technische 
vakken met betrekking tot constructie en 
stabiliteit. Ook de internationale studiereizen, 
onder meer naar Zwitserland, Italië, Enge-
land, Schotland, Finland, Denemarken, Span-
je en de buurlanden, werden georganiseerd 
en voorbereid door Nivelle en François. 

De wettelijke hervorming van het on-
derwijs naar opleidingen van het korte en 
het lange type maakte dat de school in 1970 
gesplitst diende te worden. De opleidingen 
architectuur en interieurarchitectuur werden 
vanaf dan ingericht door het Provinciaal 
Hoger Architectuur Instituut of PHAI (mo-
menteel de Faculteit Architectuur en Kunst 
van de UHasselt). Zowel Nivelle als François 
stelde zich kandidaat als directeur van het 
nieuwe instituut; Nivelle zou de functie be-
kleden vanaf 1970 tot 1991. 

Als leraar en directeur aan de provinci-
ale kunstschool oefende Nivelle een grote 
invloed uit op de eerste generaties architec-
tuurstudenten. Daarnaast genoot hij ook een 
grote bekendheid in de provincie als lid en 
later voorzitter van de Architectenvereniging 
der Provincie Limburg.

teit om tijdens de komende decennia de op-
richting en de verdere uitbouw van de school 
in goede banen te leiden. Nivelle, de enige 
student uit zijn jaar afkomstig uit Limburg, 
herinnert zich een bezoek van gouverneur 
Roppe aan Sint-Lucas Gent in 1953 in het 
kader van de toekomstige samenwerking tus-
sen Sint-Lucas en de provinciale instanties. 
Roppe wenste dat het directeurschap in han-
den zou zijn van iemand die afkomstig was 
uit of banden had met Limburg. Br. Henri-
cus, afkomstig uit Winterslag, verliet daarop 
Sint-Lucas Gent en werd directeur van de 
nieuwe provinciale kunstschool in Hasselt.22 

De oprichting van de provinciale kunst-
school was een feit in september 1955. Eerst 
werden twee voorbereidende jaren op secun-
dair niveau uitgebouwd, met verschillende 
ateliers voor onder meer glaskunsten, beeld-
houwkunsten en keramiek. Twee jaar later 
ging het eerste jaar van de hogere opleiding 
architectuur van start en de eerste studenten 
van het Provinciaal Instituut voor Architec-
tuur en Toegepaste Kunsten behaalden hun 
diploma in 1962.23

Door de nauwe band en de organisa-
torische overeenkomsten met het Gentse 
Sint-Lucasinstituut werd de oprichting 
van de provinciale kunstschool in Hasselt 
vaak verkeerdelijk begrepen als onderdeel 
van Sint-Lucas. Ook voor de samenstelling 
van het lerarenkorps werd immers een be-
roep gedaan op enkele oud-studenten van 
Sint-Lucas uit Limburg: naast Nivelle werden 
Emiel Baert [18.5], Pierre Claessen en René 
Ceysens (respectievelijk afgestudeerd in Gent 
in 1951, 1956 en 1959) aangetrokken als 
leraar.24 Verder werd een beroep gedaan op 
architecten en ingenieurs afgestudeerd aan 
de KU Leuven, zoals de burgerlijk ingenieur 
bouwkunde Maurice Somers en de burgerlijk 
ingenieur-architect Emile François. 

Nivelle en François, die tijdens de tweede 
helft van de jaren 1950 ook professioneel sa-
menwerkten in een architectuurbureau, wa-
ren samen verantwoordelijk voor een groot 
deel van het opleidingsprogramma. Vooral 
Nivelle bekleedde een belangrijke positie 
binnen de opleiding: hij was verantwoordelijk 

18.5 Schets van de Sint-Martinuskerk in 
Hasselt, ontworpen door Emiel Baert, 
1967. 
[Kerkbouw in Vlaanderen nu, 308]
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25 In 1960 kwam er een einde aan 
de samenwerking: Nivelle zette 
de architectuurpraktijk alleen 
verder onder eigen beheer en 
François associeerde zich met de 
architecten Cresens en Nolens, 
beiden oud-student van Nivelle 
en François. Na het vertrek van 
François werden de stabiliteits-
berekeningen uitgevoerd door 
ir. Maurice Somers, eveneens 
collega-lesgever. Gesprek met 
Adolf Nivelle, 19 januari 2007.

26 ‘Villa à Hasselt’.
27 Voor een overzicht van de archi-

tecturale loopbaan van Nivelle 
tot 1970, zie Bekaert en Strauven, 
Bouwen in België, 340. De oeu-
vrelijst van Nivelle bevat naast 
woningen en kerken ook enkele 
openbare gebouwen met een 
educatieve of culturele functie, 
zoals de middelbare meisjes-
school Agnetendal te Peer (1962-
1964), uitgevoerd in zichtbeton 
en baksteen. In de jaren 1970 
en 1980 was Nivelle ook verant-
woordelijk voor onder meer de 
Limburghal in Genk en de ge-
bouwen van het Architectuurin-
stituut (PHAI) in Diepenbeek.

overeenkomsten vertonen met wat andere 
architecten, zoals Dessauvage en Felix, in 
diezelfde periode realiseerden en aansloten 
bij een vernieuwende stroming in naoorlogse 
kerkbouw in Vlaanderen.

H. Hart te Boekt-Zolder

De eerste kerk waarbij Nivelle betrokken was 
als zelfstandig architect, is de H. Hartkerk 
in Boekt-Zolder (1954-1956). François had 
die opdracht verworven vóór ‘Architecten-
groep Gamma’ was opgericht: de ruwbouw 
was reeds voltooid op het moment dat Ni-
velle zich associeerde met François. De kerk 
bestaat uit een zeer grote en hoge ruimte, 
waarbij de smalle zijbeuken tot circulatie-
ruimte herleid zijn. [18.1] De kolommen en 
steunberen zijn opgetrokken in gewapend 
beton. Die skeletstructuur werd ingevuld 
met grote, geperforeerde blokken uit ge-
bakken klei. Het geheel werd bepleisterd en 
wit geschilderd. [18.6] Een verlaagd plafond 
onttrekt de structuur van het zadeldak, uitge-
voerd in staal en beton, aan het zicht. Hoge 
glasramen, aangebracht tussen de steunberen 
en in de zijmuren naast het altaar, verlichten 

Architecturaal oeuvre van Nivelle

Gelijktijdig met zijn academische loopbaan 
bouwde Nivelle ook een carrière uit als zelf-
standig architect. Van 1955 tot 1960 werkte 
hij in professioneel verband samen met col-
lega-lesgever Emile François, in het bureau 
‘Architectengroep Gamma’ in Hasselt. Ze 
werkten samen onder meer aan de uitvoe-
ring van de H. Hartkerk in Boekt-Zolder en 
het wedstrijdontwerp voor ‘Pro Arte Chris-
tiana’.25 

Een van de eerste realisaties van Nivelle 
betrof zijn eigen woning in Hasselt (1956-
1957). Met de publicatie van die sober vorm-
gegeven woning in het tijdschrift Architecture 
verwierf hij nationale erkenning.26 Eveneens 
in Hasselt realiseerde Nivelle de woning Bey-
rens (1960-1961) en de woning voor de be-
vriende kunstenaar-glazenier Daniëls (1962-
1963). Beide woningen zijn opgetrokken met 
een zichtbaar skelet in beton, ingevuld met 
veldovensteen.27 

De combinatie van metselwerk en zicht-
beton en de moderne, sobere vormgeving is 
ook voor het religieuze oeuvre kenmerkend. 
Dat maakt dat de kerkgebouwen van Nivelle 

18.6 Heilig Hartkerk in Boek (Zolder). 
[Wikimedia Commons; foto Sonuwe, 
2007]
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28 Heylen had gedurende korte tijd 
samen met Nivelle de architec-
tuuropleiding aan Sint-Lucas 
gevolgd, maar ambieerde al vrij 
snel een carrière als beeldend 
kunstenaar. Gesprek met Adolf 
Nivelle, 19 januari 2007.

29 Jan Heylen.
30 Peeters, ‘Het werk van prof. ir.-

arch. Paul Felix’.
31 Het ontbreken van een lucht-

spouw en isolatie bracht de 
nodige problemen met zich mee. 
De voorbije jaren waren talrijke 
herstellingswerken nodig om 
problemen inzake scheurvor-
ming, isolatie en vochtinsijpeling 
op te lossen. Gesprek met Valen-
tijn Wouters (voorzitter van de 
kerkraad) en architect Rudi Fre-
derix (verantwoordelijk voor de 
renovatiewerken), Boekt-Zolder, 
26 juli 2007. Voor een gedetail-
leerd verslag van de schadepa-
tronen, zie: Monumentenwacht 
Limburg vzw, Inspectierapport 
Heilig Hartkerk.

32 De Bruycker, ‘Pro Arte Christia-
na’.

33 Id., Tweede Grote Kerstprijs voor 
Religieuze Kunst 1959.

34 Lijst van architecten (tot 28 sep-
tember 1959) in Archief Aarts-
bisdom Mechelen-Brussel, He-
dendaags archief. In het archief 
worden ook foto’s van de ma-
quettes van ingezonden projecten 
bewaard.

‘Pro Arte Christiana’

De vereniging ‘Pro Arte Christiana’ werd in 
1957 gesticht door pater Geroen De Bruyc-
ker. De vereniging zette zich in voor een ‘ge-
zonde eigentijdse religieuze kunst’ en tracht-
te christelijke kunstenaars kansen en on-
dersteuning te bieden, onder meer door het 
organiseren van wedstrijden.32 In 1959 werd 
de ‘Tweede Grote Kerstprijs voor Religieuze 
Kunst’ uitgeschreven, in samenwerking met 
‘Domus Dei’, de stichting voor kerkbouw 
van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De 
wedstrijd bestond erin een parochiekerk te 
ontwerpen voor een nieuwe wijk in Mortsel. 
In de programmabeschrijving lichtte De 
Bruycker de opdracht toe: 

Hiermede trachten wij tegemoet te 
komen aan het verlangen van zeer veel 
architecten die hopen eens in hun leven 
een kerk te bouwen. Jongeren en oude-
ren krijgen op deze manier ook de kans 
hun werk en opvatting voor te stellen. 
Alhoewel wij ons beijveren om een ei-
gentijdse verwezenlijking, toch willen 
wij er met de volste nadruk op wijzen 
dat de hoofdbekommernis niet mag 
zijn: een nieuwe vorm te vinden. Elke 
nieuwe uiterlijke vorm zal maar goed 
en aanvaardbaar zijn als de gelovige ka-
tholieke gemeenschap in deze kerk een 
‘thuis’ vindt waar ze zich één voelt met 
de ‘Vader’.33

Eind september 1959 hadden al 70 architec-
ten (onder wie Architectengroep Gamma, 
Van den Bogaerde, Scherpereel, Vander Plae-
tse en Steenhoudt, Sohier, Neefs, Baines …) 
de reglementering van de wedstrijd opge-
vraagd; dat aantal zou nog oplopen tot 100. 
Uiteindelijk werden er 31 projecten inge-
stuurd.34 Een internationale jury werd aange-
steld om de ingezonden werken te beoorde-
len: Rudolf Schwarz, Xavier Arsène-Henry, 
Michel Marot en juryvoorzitter Hermann 
Baur. De inzending van Marc Dessauvage 
werd, tegen alle verwachtingen in, unaniem 
bekroond met de eerste prijs:

de ruimte. De sacristie en andere secundaire 
ruimtes werden ondergebracht in twee klei-
nere volumes aan weerszijden van de kerk. 
In de sacristie bevindt zich de toegang tot de 
klokkentoren, die eveneens is opgetrokken 
met een wit bepleisterde skeletstructuur in 
beton, ingevuld met metselwerk. 

De inbreng van Nivelle situeert zich voor-
namelijk op het gebied van het interieur en 
de afwerking, zoals deur- en raamverdelin-
gen. Nivelle heeft voor de inrichting van de 
kerk de kunstenaars Roger Bonduel (altaar 
en banken), Michel Martens (glaswerk) 
en Jan Heylen (kruisweg) aangetrokken; 
de samenwerking met kunstenaars, vooral 
met Heylen, een jeugdvriend van Nivelle, 
zou een vaak terugkerend thema zijn in het 
oeuvre van Nivelle. Heylen had tijdens zijn 
opleiding in de plastische kunsten aan het 
Ter Kameren Instituut in Brussel de ateliers 
beeldhouwen en keramiek gevolgd bij onder 
meer Oscar Jespers en Pierre Caille.28 In 1956 
werd hij docent keramiek aan de provinciale 
kunstschool in Hasselt. Tijdens een korte, 
maar zeer succesvolle carrière ontwikkelde 
Heylen zich tot een van de belangrijkste ke-
ramisten van het land; nationale bekendheid 
verwierf hij met vijf metalen sculpturen voor 
Expo 58, ontworpen in samenwerking met 
Luc Claus.29 Ook Bonduel en Martens traden 
in die periode naar voren als vernieuwende 
kunstenaars. Sinds enkele jaren hadden ze 
zich laten opmerken op het gebied van reli-
gieuze kunst, onder meer in samenwerking 
met Paul Felix in de kapel van het studenten-
huis Pius X in Heverlee, ‘één van de eerste 
naoorlogse religieuze ruimten in België die 
enige indruk maakten’.30 

Een aantal jaren geleden onderging de 
kerk in Boekt-Zolder enkele veranderingen: 
naast renovatiewerken drong ook een interne 
herschikking van de kerkruimte zich op 
wegens het sterk teruglopende aantal kerk-
gangers.31 Het altaar werd meer centraal in 
het schip geplaatst, naast de zijbeuk, en de 
stoelen werden daar in een halve cirkel rond 
geplaatst. 
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35 Bekaert, ‘Naar een waarachtige 
kerkbouw’.

36 Van de Perre, Op de grens van 
twee werelden, 140.

37 Gesprek met Dirk Van de Perre, 
Gent, 22 oktober 2004. Zie ook: 
Van de Perre, Op de grens van 
twee werelden, 139.

38 Gesprek met Fried Verschuren, 
Sint-Amandsberg, 28 februari 
2005.

horizontale raamstroken, met afwisselend 
smalle en brede ramen in vensterglas. De 
inkompartij, centraal in de gevel, is door een 
overdekte gaanderij verbonden met de toren, 
die de toegang tot het terrein vanaf de straat-
zijde aanduidt. Op het terrein bevinden zich 
nog enkele kleinere, lage volumes; het geheel 
is ommuurd met een doorlopende wand. 
Nivelles handschrift is duidelijk zichtbaar: in 
vergelijking met zijn andere kerkontwerpen 
heeft het misschien een zuiverder en meer 
uitgesproken modern karakter, maar dat 
werd deels ingegeven door de progressieve 
en open houding van de wedstrijdorganisa-
tie. 

Hoewel Nivelle in 1959 al enkele jaren 
weer in Hasselt woonde en werkte, dienen 
de wedstrijd en zijn deelname geplaatst 
te worden in een Sint-Lucas-context: drie 
van de vijf laureaten waren afkomstig van 
Sint-Lucas; van de overige zeven genomi-
neerden waren er zes (onder wie Nivelle) 
afgestudeerd aan Sint-Lucas.36 De wedstrijd, 
door Sint-Lucas aangegrepen om zijn nieuwe 
positie ten opzichte van moderne kerkbouw 
te bevestigen, vormde de rechtstreekse aan-
leiding om in 1958 het Cenakel op te richten, 
een studiegroep binnen de Studiekring van 
Sint-Lucas.37 Het Cenakel werd een discus-
sieforum voor oud-studenten van Sint-Lu-
cas, waar de wedstrijd werd voorbereid en 
tekeningen werden voorgelegd en kritisch 
besproken door de groep.38 Nivelle nam niet 
deel aan het Cenakel: hij volgde de onder-
werpen die in de Studiekring en het Cenakel 
aan bod kwamen onrechtstreeks, door con-
tacten met andere oud-studenten.

Dessauvages winnende ontwerp voor ‘Pro 
Arte Christiana’ [18.8] was voor Nivelle, net 
als voor veel anderen, een echte openbaring. 
Dessauvage brak met de toenmalige opvat-
tingen over liturgische planopbouw en werd 
de sleutelfiguur van het progressieve debat 
over moderne kerkbouw. Hij genoot daarbij 
de steun van de filosoof en kunstcriticus 
Geert Bekaert, die via talrijke artikels en 
boeken de kritische toonaangevende stem 
werd over moderne kunst en kerkbouw. 

Op een vrij toevallige wijze is deze 
architect aan kerkbouw gaan denken. 
Toen Pro Arte Christiana in 1959 een 
prijsvraag uitschreef, had hij tot enkele 
dagen voor het sluiten van de inzendter-
mijn nog niet beslist of hij zou meedin-
gen of niet. Hij wist wel waar hij heen 
wilde. Maar zijn inzichten strookten zo 
weinig met wat de kerkbouw, bijzonder 
in België, te zien gaf, dat hij bij voorbaat 
in een afwijzing berustte. Het was voor 
iedereen een verrassing dat dit revoluti-
onaire werk, dankzij een internationale 
jury, met de eerste prijs werd onder-
scheiden. Het was een gebeurtenis voor 
de kerkbouw in België.35 

De tweede prijs ging ex aequo naar twee 
groepen: Van den Bogaerde-Van Driessche 
en Meekels-Michiels-Michielsen. De derde 
prijs werd verdeeld onder De Smet en De-
geyter-Scherpereel. 

Architectengroep Gamma werd gerang-
schikt op een vierde plaats. Het ontwerp is 
niet bewaard, op een foto van de maquette 
na. [18.7] In vergelijking met andere (be-
waarde) inzendingen valt vooral de recht-
lijnigheid en de sobere eenvoud van het 
ontwerp op. De maquette toont een een-
voudig rechthoekig volume, evenwijdig met 
de straatwand. De brede voorgevel van de 
kerk is volledig beglaasd en bestaat uit vier 

18.7 Ontwerp van Groep Gamma 
(François en Nivelle) voor de Pro Arte 
Christiana-wedstrijd, 1959. 
[Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, 
archief Domus Dei: foto- en postkaar-
tencollectie]
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houten planken. De lagere zijbeuk, afgeschei-
den van de hoofdbeuk door enkele rechthoe-
kige kolommen in zichtbeton, is geïnspireerd 
op het oeuvre van Rudolf Schwarz, onder  
meer de Fronleichnamskirche in Aken 
(1928-1930) en de St.-Annakerk in Duren 
(1951-1956). Net als bij Schwarz werden de 
biechtstoelen in die zijbeuk ondergebracht. 
In het verlengde van de zijbeuk, naast de 
altaarruimte, bevindt zich een lagere annex 
voor sacristie en weekkapel. [18.9]

De vrijstaande klokkentoren, aan de 
straatkant, is opgetrokken in gewapend be-
ton, net als de overdekte galerij die toren en 
kerk verbindt en de grote glasramen, die het 
schip en de altaarruimte zijdelings belichten. 

De glasramen zijn ontworpen door Ro-
ger Daniëls, een bevriend glaskunstenaar. 
De kruisweg, aangebracht boven de zijbeuk, 
is van Jan Heylen. De banken, opgesteld in 
twee groepen, evenwijdig met het altaar, wer-
den uitgevoerd naar ontwerp van Nivelle.

Reeds tijdens de constructiefase onder-
ging het gebouw enkele wijzigingen. Er werd 
onder meer besloten om het schip uit te 
breiden met een bijkomende travee. Nadien 
werd een grote raamopening aangebracht 
boven het inkomportaal om die laatste travee 
van voldoende natuurlijk licht te voorzien. 
Het houten plafond werd na renovatiewer-
ken vlak uitgevoerd en ook de interne schik-

Los van de institutionele context van 
Sint-Lucas, de Studiekring en het Cenakel, 
vormde zich op het einde van de jaren 1950 
een groep van gelijkgestemden, die allen het 
talent van Marc Dessauvage erkenden en de 
ideeën van Geert Bekaert omtrent moderne 
kerkbouw genegen waren. Adolf Nivelle, 
Jan Tanghe, Jan Van den Bogaerde, Roger 
Bonduel en Jan Heylen ontmoetten elkaar 
regelmatig en wisselden ideeën uit omtrent 
kerkbouw; tijdens die ontmoetingen poog-
den ze tot nieuwe inzichten te komen en een 
nieuw klimaat tot stand te brengen.39 Ook 
Geert Bekaert was enkele keren aanwezig 
op die ontmoetingen, waar hij zeer duide-
lijk zijn standpunt over moderne kerkbouw 
weergaf.40 Omdat Bekaert het probleem niet 
op dezelfde manier benaderde als die groep 
architecten en kunstenaars, nam hij een 
kritische houding aan ten opzichte van hun 
werk. Het werk van Nivelle werd door Be-
kaert als ‘voorzichtig positief ’ beschouwd, als 
een stap in de goede richting: Nivelle heeft 
geen voortrekkersrol gespeeld, maar Bekaert 
beschouwde zijn werk wel als authentiek en 
‘niet gezocht’.41

St.-Willibrordus te Neerpelt-Herent 

De kerk in Neerpelt-Herent (1956-1962), 
opgetrokken in baksteen met een sobere 
vormgeving, is de eerste kerk die Nivelle 
zelfstandig uitvoerde, buiten de associatie 
met François om.42 De stabiliteitsberekenin-
gen werden uitgevoerd door het bureau van 
Maurice Somers.

Het grondplan van de kerk heeft een 
nagenoeg rechthoekige vorm. Het inkom-
portaal, dat bijna de volledige breedte van de 
kerk inneemt, wordt geflankeerd door het 
rechthoekige uitspringend volume van de 
doopkapel. Doopkapel en inkomruimte zijn 
slechts één verdieping hoog; de bovenliggen-
de ruimte is vrijgehouden voor het koor.

Het hoofdvolume van de kerk wordt inge-
nomen door de ruime hoofdbeuk met voor-
aan de minder brede ruimte voor het altaar. 
De ruimte is bovenaan afgewerkt met een 
licht hellend verlaagd plafond, bestaande uit 

39 Gesprek met Adolf Nivelle, 19 ja-
nuari 2007.

40 De opvattingen van Geert Bekae-
rt met betrekking tot het toenma-
lige klimaat kunnen onder meer 
gevonden worden in verschil-
lende publicaties uit die periode, 
bijvoorbeeld het boek In één of 
ander huis en het themanummer 
Gewijde Kunst van het tijdschrift 
Nieuwe Stemmen, (1961) 6-7.

41 Persoonlijke communicatie met 
Geert Bekaert, 6 februari 2009.

42 Gesprek met Adolf Nivelle, 19 ja-
nuari 2007.

18.8. Het winnende ontwerp van  
Marc Dessauvage voor de Pro Arte 
Christiana-wedstrijd op de cover van 
Pro Arte Christiana. Tweede grote prijs 
voor Religieuze Kunst 1959. 
[Leuven, KADOC: KB28941]
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in totaal 2 miljoen frank voorzien) en de on-
regelmatige vorm van het terrein beïnvloed-
den het uiteindelijke ontwerp. 

De relatief kleine kerk heeft ruwweg de 
vorm van een trapezium: de zijwanden zijn 
schuin gepositioneerd, waardoor de brede, 
ondiepe kerk versmalt naar het altaar toe. Sa-
cristie en secundaire ruimtes, verspreid over 
twee verdiepingen, bevinden zich achter het 
altaar. Een driehoekige uitsprong ter hoogte 
van het altaar doorbreekt de trapeziumvorm; 
een hoog glasraam naar ontwerp van Daniëls 
zorgt voor een zijdelingse belichting van het 
altaar. 

Enkele elementen van het ontwerp van 
de St.-Willibrorduskerk keren terug: de vrij-
staande toren werd opnieuw uitgevoerd in 
gewapend beton en de wanden van de kerk 
werden uitgevoerd in veldovensteen. Nieuw 
zijn de hoge bandramen in vensterglas in de 
wand aan de straatzijde en de horizontale 
uitvoering van het dak in ribbenbeton, welke 
bijdragen tot de horizontale belijning van de 
voorgevel. De ringbalk werd wit bepleisterd, 
wat het onderscheid tussen de dakrand en 
het metselwerk benadrukt. [18.10] In het 

king, met onder meer de aparte doopkapel, 
onderging enkele wijzigingen. 

Het ontwerp van de St.-Willibrorduskerk 
bevindt zich op de raaklijn tussen traditie en 
moderniteit. De sobere volume- en materi-
aaluitwerking, de intieme sfeer, de referentie 
naar Schwarz met de lagere zijbeuk en het 
gebruik van zichtbeton duiden op de aan-
sluiting die Nivelle zocht met de moderne, 
naoorlogse kerkarchitectuur in Vlaanderen 
die toen opgang maakte. De oorspronkelijke 
opstelling van het altaar daarentegen toont 
aan dat het ontwerp zich in de preconciliaire 
periode situeert: het altaar werd vooraan op-
gesteld, met een duidelijke afstand en hoog-
teverschil van enkele treden ten opzichte van 
de gelovigen en de mis werd voorgedragen 
volgens traditionele opvattingen.

St.-Lambertus te Hendrieken-Voort 

In de St.-Lambertuskerk (1961-1964) 
trachtte Nivelle de invloeden van de nieuwe 
stroming in de kerkarchitectuur sterker tot 
uiting te brengen. Ook het beperkte budget 
(voor ruwbouw, afwerking en inrichting was 

18.9 Sint-Willibrorduskerk in Neerpelt, 
interieur, 1974. 
[© KIK-IRPA, Brussel, cliché M090527; 
foto Skopeo]
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St.-Cornelius te Overpelt-Lindelhoeven 

De kerkfabriek van de St.-Cornelius in 
Overpelt zocht sinds het einde van de jaren 
1940 naar een oplossing voor de oude pa-
rochiekerk, die dringend aan herstelling en 
uitbreiding toe was. De ongunstige verhou-
ding van de kosten voor verbouwingswerken 
en nieuwbouw zorgden ervoor dat in 1960 
besloten werd een nieuwe kerk te bouwen. 
Nivelle werd aangetrokken op aanraden van 
Leo Bernaerts, een jonge architect en lid 
van de kerkfabriek die stage gelopen had bij 
Nivelle.43 De kerk verschilt zeer sterk van de 
andere kerkontwerpen van Nivelle; enkel de 
vrijstaande klokkentoren in gewapend beton 
is enigszins vergelijkbaar.

Nivelle stelt dat de invloeden van Sch-
warz, Baur en Vlaamse collega’s daar van 
mindere invloed geweest zijn en dat vooral 
de combinatie van stedenbouwkundige as-

interieur werd de ribbenstructuur van het 
dak uitgevoerd in ruw zichtbeton: de relatief 
smalle en hoge ribben werden op korte tus-
senafstand van elkaar geplaatst, evenwijdig 
met de voor- en achtergevel. Het snelle ritme 
van die ribbenstructuur werd doorbroken 
door enkele dwarse ribben die de schuine 
opstelling van de zijmuren herhalen. 

Ondanks de financiële beperkingen slaag-
de Nivelle erin de opdracht tot een goed 
einde te brengen. Met enkele eenvoudige 
architecturale ingrepen (zoals de zeer smalle 
onderbrekingen in de wand achter het altaar 
die het spel van rechte en schuine lijnen van 
wanden en dakstructuur verderzetten, de 
zijdelingse belichting van het altaar en de 
biechtstoel die deels ingewerkt werd in de 
diepte van de zijwand) werd een aangename 
ruimte gecreëerd die beantwoordt aan de 
toenmalige opvattingen over moderne kerk-
bouw.

43 Nijssen, De parochie Lin-
del-Hoeven, 26; Naus, Veel zand 
en goede wil: 100 jaar parochie 
Lindel-Hoeven, 50-54.

18.10 Sint-Lambertuskerk in Hendrieken-
Voort, 1975. 
[© KIK-IRPA, Brussel, cliché M230984]



16

44 Gesprek met Adolf Nivelle, 
19 januari 2007. De kerk in Over-
pelt vertoont echter een aantal 
opvallende gelijkenissen met 
de kerk van Hermann Baur in 
Birsfelden-Basel (1955), vooral 
met betrekking tot de diagonale 
opstelling en volumewerking.

45 Nijssen, De parochie Lindel- 
Hoeven, 31-32; Naus, Veel zand 
en goede wil: 100 jaar parochie 
Lindel-Hoeven, 56-58.

agonale opstelling. De banken zijn straalsge-
wijze opgesteld ten opzichte van het koor.

De wanden zijn uitgevoerd in dragend 
metselwerk en bestaan uit een binnen- en 
buitenspouwblad, elk opgetrokken met 
veldovensteen in een drievoudig verband. 
Grote ramen aan de inkompartij en naast het 
koor belichten de ruimte. Na problemen van 
vochtinsijpeling en betonrot aan de ringbalk 
en raamkaders, werden in de jaren 1980 de 
nodige herstellingswerken uitgevoerd waar-
bij de glasramen vervangen werden.45

St.-Quintinus te Hees

De invloed van de randvoorwaarden wordt 
des te duidelijker wanneer het ontwerp van 
Overpelt, waar een monumentaal karakter 
werd nagestreefd, vergeleken wordt met dat 
van de kerk in Hees, dat amper enkele jaren 
later werd opgesteld. De St.-Quintinuskerk 
in Hees (1964-1967) is een kleine parochie-
kerk met vierkantig grondplan, teruggetrok-
ken ingeplant ten opzichte van de straatkant. 
De vernieuwde liturgische opstelling, met de 
plaatsing van het altaar vooraan in de ruimte 

pecten met eigen ontwerpideeën aan de basis 
ligt van het ontwerp.44 De stedenbouwkun-
dige gemeentelijke diensten verwachtten een 
sterke ontwikkeling in die parochie, met de 
bouw van nieuwe appartementen en wonin-
gen in de dorpskern. Om de relatieve positie 
van de kerk binnen de dorpskern te verzeke-
ren, werd een groot voorplein aangelegd en 
kreeg de kerk een monumentaal karakter. De 
verwachte ontwikkeling bleef echter uit; het 
grote plein vormt een grote, lege vlakte voor 
de kerk.

Het kerkgebouw werd gerealiseerd in 
1961-1967. [18.11] Het grondplan van de kerk 
heeft de vorm van een ruit. Langs één van 
de zijden werd een rechthoekig bijgebouw 
van twee verdiepingen gebouwd: die annex 
herbergt de parochiezaal en ruimtes voor 
jeugdwerking. De kerk kent een diagonale op-
stelling: het ingangsportaal met de doopvont 
bevindt zich op een afgeknot hoekpunt van 
de ruit, in het overstaande hoekpunt is er een 
uitspringend, afgerond volume waar het koor 
zich bevindt. De gekromde wand achter het 
altaar en de dakopbouw met zichtbare, radiaal 
geplaatste houten balken benadrukken de di-

18.11 Sint-Corneliuskerk in Overpelt-
Lindelhoeven. 
[Wikimedia Commons; foto Sonuwe, 
2007]
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De verwantschap tussen de kerken in 
Hees en Walshoutem wordt nog opvallender 
wanneer ze naast de St.-Rochuskerk in Aar-
schot van Dessauvage worden geplaatst. Die 
kerk, een van de eerste werken van Dessau-
vage, werd enkele jaren eerder gebouwd en 
vertoont in de vier gevels een gelijkaardige 
aansluiting van de betonbalken op het met-
selwerk. Bij Dessauvage wordt de overspan-
ning van de kerk evenwel niet uitgevoerd 
met betonbalken. In de gevels zijn onder 
de dakrand consoles en een schuine balk in 
beton zichtbaar. Hierop draagt een dak dat 
opgebouwd is met stalen vakwerkliggers en 
waaronder zich een vlak vals plafond bevindt 
dat met een gemarkeerde voeg onderaan 
aansluit op de schuine betonbalk.

en zonder nadrukkelijk onderscheid tussen 
koor en schip, sluit aan bij de bepalingen van 
het Tweede Vaticaans Concilie. De besloten 
binnenkoer en de aangrenzende sacristie en 
doopkapel werden bij latere verbouwings-
werken omgebouwd tot parochiezaal.

Muren werden opgetrokken in metsel-
werk en geprofileerde balken in zichtbeton 
overspannen de ruimte van voor- tot ach-
tergevel. De aansluiting van de licht uitkra-
gende balken met de muren wordt zichtbaar 
getoond en benadrukt door de hoge bandra-
men in vensterglas. Om het ritme van de uit-
kragende balken te laten doorlopen over de 
vier gevels, werden tussen de uiterste balken 
en de zijmuren korte, gelijkaardige balken 
geplaatst; die korte dwarsbalken hebben geen 
constructieve functie.[18.12] 

De toren, opnieuw uitgevoerd in beton, 
lijkt zeer sterk op de toren die Nivelle onge-
veer gelijktijdig zou realiseren bij de St.-Lam-
bertuskerk in Walshoutem (1965-1966). Ook 
het grondplan, de liturgische opstelling en 
de constructie van de kerk zijn gelijkaardig: 
op de grootte na, zijn de kerken in Hees en 
Walshoutem nagenoeg identiek. 

18.12 Sint-Quintinuskerk in Hees. 
[Wikimedia Commons; foto Sonuwe, 
2007]
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Roger Bastin, Paul Felix en Lucien Kroll. Op 
enkele uitzonderingen na, worden de naoor-
logse kerkbouwactiviteiten in Limburg bijna 
steeds buiten beschouwing gelaten. Nivelle 
belandde, samen met andere architecten, in 
de marge van het toenmalige debat. 

De superieure kwaliteit en omvang van 
het werk van Dessauvage maakt dat die 
aandacht voor zijn oeuvre in de literatuur 
weliswaar gerechtvaardigd is, maar tegelijk 
leidde dat ertoe dat een zeer eenduidig beeld 
gegeven wordt. Uitgebreid veldonderzoek 
naar een veertigtal naoorlogse kerkgebou-
wen in Limburg, waarbij het oeuvre van 
Adolf Nivelle als representatief beschouwd 
kan worden, toonde echter aan dat de re-
latieve onbekendheid niet altijd terecht is. 
Pas wanneer ook het omvangrijke religieuze 
patrimonium dat ontwikkeld is door min-
der bekende architecten zoals Nivelle, in 
beschouwing wordt genomen, kan een vol-
lediger en genuanceerd beeld van het archi-
tecturale, constructieve en religieuze klimaat 
van de naoorlogse periode tot stand worden 
gebracht.

Besluit

Adolf Nivelle bouwde in de jaren 1950 en 
1960 een succesvolle carrière uit als zelfstan-
dig architect in de provincie Limburg. Als 
leraar en later directeur aan het Provinciaal 
Instituut voor Architectuur en Toegepaste 
Kunsten (PHAI) bekleedde hij een belangrij-
ke positie in het Limburgse architectuurmili-
eu. Met vijf uitgevoerde kerkontwerpen in de 
periode 1954-1967 bouwde hij een omvang-
rijk religieus oeuvre uit in Limburg. Nivelle 
realiseerde die kerkgebouwen in een periode 
waarin de opvattingen over liturgie en ker-
karchitectuur aan veranderingen onderhevig 
waren. Daarin beïnvloed door de progressie-
ve vleugel van het Gentse Sint-Lucasmilieu, 
participeerde Nivelle bewust in de toenmali-
ge vernieuwingsbeweging in de kerkbouw. 

Zijn oeuvre wordt gekenmerkt door het 
gebruik van beton en baksteen, gecombi-
neerd met een moderne vormgeving. De 
integratie van kunstwerken is eveneens een 
constante in zijn werk. Opmerkelijk is de 
altijd terugkerende vrijstaande toren, telkens 
uitgevoerd in gewapend beton: als urbanis-
tisch accent vormden die torens het raakpunt 
tussen kerk en openbaar domein. Op de kerk 
in Overpelt na, vertonen zijn ontwerpen een 
bescheiden karakter en eenvoudige planin-
deling. 

De toegepaste vormentaal en het materi-
aalgebruik maken dat het oeuvre van Nivelle 
zich inschrijft in een algemene tendens naar 
eenvoud en soberheid. Sleutelfiguur in die 
nieuwe stroming in de naoorlogse kerkarchi-
tectuur is Marc Dessauvage. Daarin gesteund 
door Geert Bekaert, brak Dessauvage reso-
luut met de traditionele liturgische opvat-
tingen. Nivelle kent grote waardering voor 
de opvattingen en het werk van Dessauvage; 
zijn oeuvre vertoont, tot op zekere hoogte, 
ook overeenkomsten met de kerkarchitec-
tuur van Dessauvage. 

Het werk van Nivelle is echter relatief 
onbekend. In het debat en de literatuur over 
naoorlogse kerkbouw gaat de aandacht voor-
namelijk uit naar Dessauvage, of naar enkele 
andere toonaangevende architecten, zoals 
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