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Weegels als kerkenbouwer 
Na de Tweede Wereldoorlog ontwierp de Weener :u·chi· 

leel Pierre Weegcls voor hel eerst in zijn leven ook 

kerken. Hij schiep tussen 1945 en 1957 een Mariakap<'l 

te Pan heel en kerken voor Haler·Uffelse. Heibloem. 

Wellerlooi. Evertsoord. Weert. Nederweert·Eind en 

Ospeldijk. De Fatimakerk van Weert vormt in deze reeks 

een absoluut hoogtepunt binnen zijn oeuvre. 

Kenmerken van de Fatimakerk 
Weegels' bouwwerken uit de periode 1946-1955 in Weert 

concentreerden zich vooral in de wijk Tuindorp, nu 

bekend als Fatima. Daar bouwde hij enkele blokken 

woningen (1946), twee basisscholen (1950 en 1954), een 

kleuterschool die al in 1954 was ingelekend maar pas 

in 1963 in andere vorm werd gerealiseerd en een grote 

kerk (1953) met pastorie (1954). Alles zoveel mogelijk 

gecollcelltl"eel"(! Ol> en rondom een groot grasvel<l, zodat 

een duideli jke ·OOllltlS ecclesiae·. een kerkeiland ont· 

stond, waar zoveel mogelijk gebouwen betreffende gods· 

dienst en educatie bijeen waren gebracht. De kerk van 
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Tuindorp is gewijd aan o. L. Vrouw van Fatima. lIet plan 

is totaal afwijkend van alles wat hij daarvoor aan kerken 

had ontworpen. Het voorontv.'erp uil 1950 laaI een wat 

wonderlijk gebouw zien in kruisvorm meI e<-n aantalori· 

emaals aandoende details. Het uiteindelijke ontwerp uil 

1953 is totaal amlers. De kerk kent een rond koor met 

daarvoor een waaiervormige lekenruimte met aan weers· 

zij den twee smalle en lage processiegangen. gelegen aan 

een groot plein. Door de waaiervol"m kreeg de kerk een 

heel breed en bol frontll1et drie lOegangspartijen. Boven 

het koor omwierp hij een grote lichtkoepel meI daarop 

een open ronde klokkentoren. De rondboogvormen van 

de klokkentoren herhalen zich in hel ex· en interieur. De 

kerk kreeg mei dit ontwerp een mooie gesloten en orga· 

nische vorm. 

Kerk en theater liggen dicht bij elkaar 
Het interieur best:!at uit een grote waaiervormige leken· 

ruimte met een waaiervormig bankenplan (800 zitplaat· 

sen). De vloer loopt na;ll· het koor toe licht af. Daardoor 

is voor alle kerkgangers een goed zicht mogelijk op hel 
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koor waar zich het altaar bevindt. Nieuw is dat de pries· 

ter de mis met het gezicht naar het volk kon opdragen 

omdat het ahaar geheel vrijstaand is. De koorruimte 

zelF wordt van boven door de lichtkoepel en vanuit de 

zijkanten in een Fel Jicht gezet terwijl de kerkruimte 

zelf relatieF donker gehouden is. Alles aan dele kerk is 

er op gericht om datgene wat vanaF de jaren vijftig in de 

Rooms Katholieke kerk als het absolute centrum van de 

kerk- en gelooFsbeleving werd gepropageerd, namelijk 

het bijwonen van en meedoen aan het wekelijkse misof. 

fer, ook in optimale vorm te kunnen beleven. De gekozen 

archite<:tonische oplossingen zijn daarbij zeker theatraal 

te noemen. maar kerk en theater liggen natuurlijk 

dicht bij elkaar wanneer het er om gaat een gebouw te 

onr.verpen waarin het aanwezige publiek optimaal bij 

de handelingen wordt betrokken. Dat de plattegrond 

van het openluchttheater van De Lichtenbcrg uit 1959 

van Weegels veel lijkt op die van de Fatimakerk is geen 

toeval! 

Koor als centrum van alle aandacht 
In de ruimte is niets aanwezig dat de aandacht aneidt 

van het koor: de kerk kent geen zijaltaren. kruiswegst.l

lies. beelden etc. Hel waaieIVormige gegolFde dak is uit

gevoerd in gestllct steengaas en verwijst symbolisch naar 

het temdak van het 'tabernaculum Dei" en overspant 

in één groot gebaar de gehele ruimte. De negen lange 

staalbalken waar het dak op rust. leiden hel oog automa

tisch naar de triOIntboog die de omlijsting vormt van het 

koor. Weegcls paste waar nodig moderne bouwmateria

len en te<:hnieken tOC in deze kerk. Deze stelden hem in 

staat een ruimte te ontwerpen die voldeed aan de eisen 

van die tijd. 

Blik naar het koor, de huidige toestand 

..... _-.... 
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Voorontwerp Yan de Fatimakerk uit 1950 

Meubilair van aparte materialen 
Weegels ontwierp ook de vaste onderdelen van het kerk

gebouw zoals de communiebank, het hooFdaltaar en het 

tabernakelaltaar dat zich recht achter het hooFdaltaar 

in een nis in de geheel gladde en onversierde halFronde 

apsisll1uur bevond. De zuilen die de processiegangen 

afscheiden van de kerkruimte zijn identiek van vorm 

aan de zuilen van communiebank. hoog-. sacraments- en 

cryptealtaar. Naar gelang hun plaats in het geheel zijn 

ze van kostbaarder materiaal gemaakt: beton in de kerk. 

hardsteen bij cle communiebank. calcaire (een edeler 

hardsteen) bij het offeraltaar en marmer bij het sacra

mentsaltaar. Weegcls ontwierp verder de kerkbanken (de 

wangen verwijzen in hun vorm naar de knielende gelovi

gen) en ander meubilair zoals de credenstaFel en bankjes 

voor priesters en misdienaars. 

Weegels bewust van katholieke richtlijnen 
Functies die een kerk ook heeft, zoals de plaats waar 

de sacramenten van doop en biecht worden toegediend 

en de kerk als ruimte voor stil gebed en privé-devotie, 

waren op andere plekken in het gebouw ondergebracht. 

Bijvoorbeeld tegen de achterwand (biechtstoelen). in de 

toegangspartij (dool'" en devotiekapel) en in de bijzonder 

vormgegeven crypte onder het koor. Het gebouw vol

doet daarmee aan de richtlijnen voor een kerkgebouw 

die door het Vaticaan in de jaren vijftig zijn opgesteld. 

Vooral de richtlijnen die door Th. Klauser in opdracht 

van de Duitse bisschoppelijke liturgische commissie zijn 

opgesteld, blijken voor bijna 100 % op de Fati1l1akerk van 

Weegels toepasbaar te zijn. Weegels zal ze ongetwijFeld 

hebben gekend en als goed rooms katholiek ook hebben 

nagevolgd. 

Inspiratie uit Zwitserland 
Inmiddels is bekend dat de architectonische oplossin

gen die Weegels heeft gekozen niet allemaal uit zijn 

eigen koker komen. De kerk van Fatima blijkt in zijn 

plattegrond zeer sterk geïnspireerd te zijn op de St. Fran

ciscuskerk te BaseJ-Riehen, in 1950 ontworpen dOOl" de 

bekende Zwitserse architect Fritz Metzger. Het is niet 

zo vreemd dat Weegels' inspiratie daarvandaan kwam, 



luchtfoto van kerk, pastorie, meisjesschool en kleuterschool. 
Het kerkplein heeft nog de oorspronkelijke, door Weegels 
ontworpen vorm 

want Zwitserland en Duitsland waren in de jaren vijftig 

toonaangevend op het gebied van moderne kerkenbouw. 

De Franciscuskerk werd meermalen gepubliceerd, onder 

andere in het Zwitserse tijdschrift Werk uit 1951. Van 

Theo van der 1..00, medewerker van het bureau van 

Weegels, weten wc dal dit tijdschrift op het bureau aan· 

wezig was. Toch is de kerk van Fatima geen leUerlijke 

kopie. De uiterst sobere beton kerk van Metzger werd in 

de versie van Weegels grotendeels opgetrokken uit het 

vriendelijker ogende baksteen. De ovale koorpartij werd 

rond gemaakt en past daardoor beter in het geheel. De 

gehele kerk is vooral door "l-ijn opbouw en detaHlering 

een echt Weegelsgebouw. Voor limburgse begrippen is 

het gebruik van de waaierplattegrond spectaculair en 

vernieuwend te noemen. De kerk liep daarmee ver voor

uil op ontwikkelingen en kende waarschijnlijk mede 

daardoor weinig navolging. 
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Oorspronkelijke beëindiging van de koorwand met sacramentsaltaar 

Primeur voor kerkramen van Fatimakerk 
[n de loop van de tijd werden aan de kerk nog een drietal belangwekkende 

kunstwerken toegevoegd. In 1956 ontwierp Charles Eyck een glas-in-lood

wand voor hel grote raalll boven de zangers- en orgeltribune. voorstellende 

het wonder van Fatima. De ramen van Hugo Brouwer in her kerkschip wer

den in 1959 gemaakt. Om de altaargerichte architectuur te respecteren koos 

men voor geheel abstracte ramen. Dit zijn de eerste abstracte kerkramen van 

Nederland! Tussen 1963 en 1965 voltooide Hugo Brouwer de interieurdeco

ralie met een groot marmermozaïek, dal de gehele apsiswand bedekt. Het 

is daarmee het grootste marmermozaïek van Nederland. Om hel mozaïek 

le kunnen plaaLSen moest de centrale sacramentsnis van Weegels worden 

dichtgemetseld en werd het tabernakel op een klein blokvormige onderbouw 

geplaatst. Alle monumenlale versieringen van de kerk werden geschonken 

door leden van <Ie invloedrijke f<lmilie Smeels. We weten niet wat Weegels 

van deze toevoegingen vond. Misschien vond hij het wel besl. zolang maar 

geen afbreuk werd ged,lan a<ln zijn grOte architeclonische visie. En die was 

hier natul1l"lijk niet in gedrang. 
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D�ors;:.ede Fatlmakerk, ontwerptekening 
uit 1953 
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Pla"'ttegrond Fatimakerk uit 1953 
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