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Bezoek aan de gerestaureerde St.Urbanuskerk in Bovenkerk. 
 

Oud Rana-lid Clem Venne, zeer betrokken bij de Urbanuskerk, nodigde ons uit de 
gerestaureerde kerk te komen bekijken en de toren van de kerk te beklimmen om van het 

prachtige uitzicht te genieten. 

Clem Venne verwelkomt ons namens de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. Na een 
ingrijpende restauratie die zo’n zes jaar heeft geduurd is de kerk weer open. Mede dankzij Parkgolf, 

waarvan de opbrengst is gebruikt om de trappen in de toren te vernieuwen. Híj draagt de groep 
daarna over aan Cor Schrama die ons gaat vertellen over dit bouwwerk van Cuypers.  

 

In Nederland zijn er maar 4 kerken vernoemd naar Urbanus en die liggen allemaal in Amstelland: in 

Ouderkerk, Nes, Bovenkerk en Duivendrecht. Op de kerk in Nes na zijn ze allemaal gebouwd door Dr. 

P.J.H.Cuypers (die van het Rijksmuseum en het Centraal Station). De kerk in Nes is van de hand van 
zijn zoon Jos. 

De bouw 
In het begin van de 19e eeuw was er een houten schuilkerk aan de Bovenkerkerwerg. In 1853 werd 

het voor katholieken na een lange tijd weer mogelijk hun geloof openlijk te belijden. Dus kwamen er 
veel opdrachten om kerken te bouwen. Cuypers was toen net afgestudeerd als architect en voerde 

veel van die opdrachten uit, eerst in Limburg (hij kwam uit Roermond) en Brabant en langzamerhand 

trok hij naar het noorden. In totaal bouwde hij zo’n 70 kerken in Nederland, waarvan zes in 
Amsterdam. Hij werd ook architect van het bisdom Haarlem. 

In 1872 werd in Bovenkerk een nieuwe pastoor benoemd, pastoor Brouwers. Die was niet zo blij met 
die benoeming, wat moest hij in een klein dorp met een houten vluchtkerk. Er moest een grote kerk 



komen. Hij kende Cuypers uit Roermond, waar hij ook vandaan kwam. Zij betrokken ook Alberdingk 
Thijm (die van het Vondelpark) bij hun plan. Cuypers wilde eigenlijk een Maria kerk, maar het bisdom 

vond dat een maatje te groot voor Bovenkerk en het werd de Urbanus kerk. Er werd een mooi, maar 
drassig plekje aan de Poel voor uitgekozen en er werd een plan opgesteld voor de bouw van een kerk, 

een pastorie en een school. Die school is er pas veel later gekomen, zo rond 1920, de Aloysiusschool.  

In 1873 begon de bouw en in 1875 werd de kerk vanaf de transepten in gebruik genomen. Door 
geldgebrek stopt de bouw. Na 12 jaar wordt die hervat en wordt ook het koor en altaar afgebouwd. 

Ondertussen is de spits van de toren gewaaid, dus dat moet ook hersteld worden. In 1888 is de kerk 
klaar. Al voor 1900 worden er trekstangen aangebracht ter versteviging van de constructie. Kennelijk 

is het grondwerk niet voldoende geweest om te voorkomen dat een deel van de kerk sterker verzakt 
dan de rest. Er ontstonden scheuren en zes jaar geleden kwamen de stenen naar beneden. 

Restauratie was onontkoombaar. 

 

De naam 
Hoe komt het dat er hier in de omgeving vier Urbanus kerken zijn en elders in 
het land geen een. 

De kerk is vernoemd naar paus Urbanus I, een van de eerst pausen in Rome. 

Hij wordt altijd afgebeeld met een zwaard, omdat hij het geloof te vuur en te 
zwaard moest verdedigen. Volgens Henk van Os, voormalig directeur van het 

Rijksmuseum, ligt in die strijd de verklaring voor die naam. Bovenkerk en de 
andere dorpen met een Urbanus waren katholieke enclaves in een verder 

protestantse omgeving en moesten hun bestaan bevechten. 
 

 
 

 
 
Het spoor van Cuypers 
Hoewel de inrichting van de kerk inmiddels heel anders is dan bij de 

oplevering, zijn er nog de nodige sporen van Cuypers te herkennen. Een 
deel van de glas-in-lood ramen en het altaar met de bijzondere symboliek 

van offerandes van brood bijvoorbeeld. 
Zo ook de bakstenen bouw, hoewel die op verschillende plaatsen achter 

stucwerk is verdwenen, en de typische Cuypers kleurencombinatie rood, 

groen en goud. 
Cuypers had in Roermond en werkplaats waar op het hoogtepunt van de 

bouwdrukte 140 vaklieden aan het werk waren. Zij maakten in bijna 
seriematige productie meubels, ornamenten en beelden (basisfiguur, 

ander hoofd en ander attribuut, andere heilige!). Het vervaardigen van de 
glas-in-lood ramen besteedde hij uit. Dat deed hij ook met de lichtkroon, die werd altijd gemaakt door 

de smid van het dorp. Natuurlijk wel naar ontwerp van Cuypers. De lichtkroon in de Bovenkerkse 

Urbanus verbeeldt de stadspoorten van het hemelse Jeruzalem. 
  

Bij het Maria altaar is een bijzonder glas-in-lood raam te zien dat de historie van de bouw van de 
Urbanus weergeeft. Pastoor Brouwers is afgebeeld biddend tot Maria, Cuypers bekijkt een 

schaalmodel van de kerk, Petrus (lijkt wel familie van Cuypers?!) kijkt toe. De boer en boerin van wie 

het land was waarop de Urbanus is gebouw en een grote geldschieter hebben ook een plaatsje 
gekregen. Ook in andere glas-in-lood ramen menen we Cuypers te herkennen, vooral in afbeeldingen 

van Petrus en Josephus (twee van zijn voornamen). Erg bescheiden lijkt hij niet geweest te zijn……. 
En op nog veel meer plaatsen is de hand van Cuypers te zien, teveel om hier op te noemen. 

 
Niet van Cuypers 
Twee opvallende elementen in de kerk die niet van Cuypers afkomstig zijn wil ik toch nog noemen. 

De geschilderde kruiswegstatie. Cuypers wilde eigenlijk een uitvoering in de vorm van een 
tegeltableau, maar dat paste niet in de begroting. Daarom is in 1910 een geschilderde versie 

aangebracht. Een aantal van de bijbehorende afbeeldingen van Schriftgeleerden zijn in de 60’er jaren 



van de vorige eeuw verwijderd en liggen nu op zolder. Er moest ruimte komen voor 
mededelingenborden! 

De Pastoor Roosen ramen: het ene toont de stille omgang in Amsterdam, het andere de 19 
martelaren van Gorinchem (volgens het derde ontwerp, eerdere ontwerpen werden afgekeurd omdat 

die te gruwelijk waren). 

 

 
 
 

De toren 
En voor wie dat wilde was er nog de mogelijkheid de ruim 130 
treden van de toren te beklimmen. Met zicht de klokken en het 

uurwerk en met het wachthuisje uit de tweede wereldoorlog. En 
niet te vergeten: het uitzicht……… 

 

 

Wilt u nog wat nalezen of nazien: 

Over Cuypers:  Aflevering 8 van de serie “De IJzeren Eeuw” die 
op dit moment herhaald wordt op NPO2 

http://www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl/  

En u kunt gewoon ook lid worden van de Stichting vrienden van 

de Bovenkerkse Urbanus en zo meehelpen dit unieke bouwwerk 

te behouden! 

En natuurlijk dank aan Cor Schrama die ongelooflijk veel over Cuypers en zijn bouwwerken kan 

vertellen en aan Clem Venne als vertegenwoordiger van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse 
Urbanus voor de uitnodiging. 

http://www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl/


 


