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de documentaire ‘de meester en het vak’ schetst 
het werk van de limburgse architect dolf nivelle. 
architectuurwijzer vzw nam het initiatief om deze 
documentaire te draaien om de naoorlogse architectuur 
in limburg de aandacht te geven die zij verdient. Zowel 
nivelle als enkele tijdgenoten komen aan het woord, en 
nivelles meest sprekende realisaties komen in beeld. Zo 
geeft de film een beeld van deze gedreven architect en 
de periode waarin hij actief was. dolf nivelle bouwde in 
de geest van het laatmodernisme en leidde er generaties 
jonge limburgse architecten in op. Zo stimuleerde hij de 
verankering van het moderne denken in de provincie.



opleiding

dolf nivelle (°1930) volgde zijn architectuuropleiding 
aan het toenmalige hoger architectuurinstituut 
sint-lucas in gent. hij studeerde er van 1947 tot 
1954. in deze naoorlogse periode was er sprake 
van een generatieconflict aan sint-lucas. terwijl 
de ideeën en vormentaal van het modernisme al 
tijdens het interbellum hun weg vonden tot de 
profane architectuur, bleef de religieuze architectuur 
in de lijn liggen van het nederlandse traditionalisme 
van alexander Jacobus kropholler. de studenten, 
waaronder nivelle, hadden weinig belangstelling voor 
deze behoudsgezinde architectuur en kozen veeleer 
voor een moderne en internationale vormentaal. 



Ze stimuleerden broeder Urbain, de toenmalige 
directeur die nauwe contacten onderhield met 
nederland, om dit nieuwe ideeëngoed toe te laten in 
het onderwijs. aan het einde van de jaren 1950 toonde 
ook hij zich voorstander van moderne kerkenbouw.

hoewel de gedisciplineerde aanpak van het gentse 
instituut voor nivelle altijd belangrijk is gebleven, zijn 
ook deze internationale invloeden bepalend geweest 
voor zijn persoonlijke carrière als kerkenbouwer en 
later in zijn pioniersrol binnen het kunstonderwijs in 
limburg. 





nivelle als boUwmeester

het werk van nivelle als architect is relatief onbekend 
buiten de provincie limburg. toch kreeg nivelle een 
plaats in het boek bouwen in belgië 1945-1970, het 
referentiewerk van geert bekaert en francis strauven 
over de naoorlogse architectuur in belgië. 



dolf nivelle begon zijn carrière als kerkenbouwer. via 
architecten als rudolf schwarz en gottfried böhm 
beïnvloedde de liturgische beweging de vormentaal 
van de naoorlogse kerken in belgië. het traditionele, 
monumentale kerkgebouw maakte plaats voor het 
‘woonkerk-type’, waarin een gemeenschap zich kon 
verenigen. de kerk werd een ontmoetingsplaats en een 
polyvalent centrum voor gemeenschappelijke vieringen. 

ook de realisaties van nivelle zijn een uiting van deze 
moderne architectuur. in de jaren 1950-60 ontwierp 
hij vijf kerken in de provincie limburg. het feit dat 



hij de opdracht kreeg om deze kerken te bouwen is 
wellicht te danken aan zijn deelname aan verschillende 
architectuurwedstrijden.

Zo was er in 1959 een wedstrijd voor moderne 
kerkenbouw, georganiseerd door de vereniging pro arte 
christiana. de wedstrijd bestond erin een parochiekerk 
te ontwerpen voor een nieuwe wijk in mortsel. Uit 
de 31 projecten die werden ingezonden, werd het 
revolutionaire werk van marc dessauvage door de 
internationale jury (rudolf schwarz, Xavier arsène- 
henry, michel marot en voorzitter hermann baur) 
bekroond met de eerste prijs. de tweede prijs ging ex-
aequo naar groepen van den bogaerde-van driessche 
en meekels-michiels-michielsen. de derde prijs werd 
verdeeld onder de smet en degeyter-scherpereel. dolf 
nivelle behaalde met architectengroep gamma een 
vierde plaats. nivelles ontwerp werd gekenmerkt door 
een sobere eenvoud en rechtlijnigheid. het ontwerp had 
een zuiver en modern karakter, wat paste binnen de 
progressieve houding van de wedstrijdorganisatie.
 



door samen te werken met verschillende kunstenaars 
groeiden nivelles kerkgebouwen uit tot ware 
‘gesamtkunstwerken’. enkele opmerkelijke voorbeelden 
zijn de st.-willibrorduskerk in neerpelt-herent en de 
st.-lambertuskerk in hendrieken-voort. Zo werkte hij 
voor de kerk in neerpelt-herent samen met glazenier 
roger daniëls (glas in beton), beeldhouwer vic beirens 
(doopvont) en keramist Jan heylen (kruisweg).

ook de privé-woningen van daniëls en beirens zijn van 
de hand van nivelle. 



het materiaalgebruik voor deze woningen is sterk 
verwant aan dat van nivelles religieuze ontwerpen. 
hij maakt gebruik van beton in combinatie met lokale 
veldovensteen. de architectuur van nivelle vond 
inspiratie bij het naoorlogse werk van le corbusier. het 
is dezelfde stijl die nivelle hanteerde voor het ontwerp 
van de middelbare meisjesschool ‘agnetendal’ in peer 
(1962-1964). 



nivelle als leermeester

nivelle maakte niet alleen naam als prominent limburgs 
kerkenbouwer, hij stond ook aan de wieg van het 
architectuuronderwijs in de provincie. vóór de jaren 
1950 beschikte limburg niet over kunstonderwijs in 
de vorm van dag- of hoger onderwijs. er bestonden 
enkel kunstacademies (onder andere in hasselt, 
st.-truiden, tongeren en genk) die zich beperkten 
tot avondonderwijs. Ze focusten hoofdzakelijk op 
tekenonderricht.

in 1955 kwam hier verandering in onder impuls van 
griffier karel van bockrijck, voorzitter van de limburgse 
kunstkringen, de bestendige deputatie en van toenmalig 
gouverneur louis roppe. Ze ijverden ervoor dat 
getalenteerde jongeren een opleiding zouden krijgen 
binnen de provincie limburg. Zo werd in hasselt de 
‘provinciale school voor ambachtelijke kunst en 
bouwkundig tekenen’ opgericht. de school opteerde 
voor het model van het gentse sint-lucasinstituut. er 
werd besloten om broeder henricus, werkzaam aan sint-
lucas gent en afkomstig uit winterslag, aan te stellen als 
directeur van de nieuwe provinciale kunstschool. reeds 
vanaf het prille begin was nivelle er actief als leraar.



in 1970 werd de school gesplitst in twee afzonderlijke 
instellingen: enerzijds het ‘provinciaal instituut voor 
plastische kunsten’ en anderzijds het ‘provinciaal hoger 
architectuurinstituut (phai)’ met nivelle als directeur. 
onder zijn directeurschap kwam er een onderwijsniveau 
tot stand dat tot ver buiten limburg gewaardeerd werd. 
Zowel studenten als architecten hebben in de loop van 
deze periode heel wat nationale en internationale prijzen 
behaald.

in 1987 nam het toenmalige ‘provinciaal hoger 
architectuurinstituut’ haar intrek in het nieuwe 
schoolgebouw op de universitaire campus in 
diepenbeek, tevens een ontwerp van nivelle. de 
aansluiting bij het limburgs Universitair centrum 
(lUc, nu de Universiteit hasselt) was een belangrijke 
stap in nivelles streven naar de academisering van de 
limburgse opleiding tot architect. dolf nivelle is 36 jaar 
verbonden geweest aan het provinciaal kunstonderwijs, 
waarvan 20 jaar als directeur. 
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architectuurwijzer heeft als voornaamste doel de 
promotie van hedendaagse architectuur in limburg.  
via informatie en discussie wil architectuurwijzer, bij het 
brede publiek waaronder (toekomstige) bouwers alsook 
bij alle professionelen in de bouwwereld, een gedegen 
houding en mening t.o.v. hedendaagse architectuur 
stimuleren zodat de kwaliteit van het gebouwde en de 
leefomgeving in het algemeen worden bevorderd.
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