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TE ONDERZOEKEN BOEKEN VOOR WAARDERING VOOR DE KERKEN VAN JOSEPH CUYPERS 
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Inhoud 

Auteur divers, Nederland bouwt in baksteen, Rotterdam, 1940, p. XI en XVI 
Getoond: Nieuwe Bavo, kerk OLV van altijddurende bijstand, Bussum en  kerk H. Dionysius, Rijssen. 

Deel H.M. Kraayvanger 
Ook in de  kerkelijke architectuur van die dagen doet zich de  reactie gelden. Al zetten de talrijke 
leerlingen van Dr. Cuypers zijn werk in zijn geest voort, deze nabloei van de neo-gothiek blijkt 
spoedig geen levenskracht meer te bezitten. Merkwaardig  genoeg   is  de  leidende  figuur van het   
geestelijk verzet tegen de neo-gothiek in de Kerkelijke  kunst Ir. Joseph Cuypers (1861), de zoon  van 
Dr. P.J. H. Cuypers. Zijn  belangrijkste werk: de  St. Bavo Kathedraal te Haarlem, eerst tien jaar 
geleden geheel  voltooid, heeft  den eersten stoot  gegeven tot vernieuwing van de kerkelijke 
architectuur. Maar ook in tal van andere kerken (o.a. de koepelkerk te Bussum), heeft Joseph 
Cuypers baanbrékend werk verricht. Een andere belangrijke figuur op  dit  gebied  is Jan Stuyt  (1868-
1934).  Vooral in zijn jongere werken heeft hij op zeer persoonlijke wijze de ontwikkeling van het 
kerkgebouw in nieuwere banen geleid, aansluitend bij de oud-Christelijke traditie. 

Deel A. van der Steur 
De baksteen wordt ook als bouwconstructiedeel verwerkt tezamen met natuursteen, waarbij ook 
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gewelfconstructies volgens oude constructiesystemen worden toegepast. In verschillende kerken 
vooral wordt dit systeem toegepast. Voorbeeld: De St. Bavo te Haarlem. Arch. Jos. Cuypers (sic). 

Auteur divers, Honderd jaar religieuze kunst in Nederland, 1853-1953, Utrecht 1953, p.23, 24 en 36 
Deel van Anton Siebers 
Jozef  Cuypers - hij heeft het mij eens gezegd - was van mening, dat de kerkarchitectuur sedert de 
tijd van zijn vader in het algemeen achteruit was gegaan. Hij zal niet hebben bedoeld, dat er na de 
neo-gothiek geen dingen van betekenis zijn gebeurd; ook niet·, dat de neo-gothiek een hoogtepunt is 
geweest. Daartoe was haar architectonische horizon te beperkt. Het merkwaardige romantische 
mengsel van rationalisme en symbolisme, waar zij uit leefde was geen wezenlijke architectonische 
gedachte, noch haar historische preoccupatie. Al was Or Pierre Cuypers zeker geen alledaags 
bouwmeester, zijn werk zou er slechts bij winnenaars het van veel doelloze ballast  zou  kunnen  
worden ontdaan, om te  beginnen van zijn  lamentabele polychromie. 

Nog veel minder kan onze tijd al objectief oordelen over de periode, die in dit opstel moet besproken 
worden. Het wil allerminst een eindoordeel pretenderen, al kan erin worden getracht bepaalde 
posten van de winst- en verliesrekening bereids te analyseren. Werkzaam zijn in een bepaald 
tijdsgewricht impliceert toch onvermijdelijk het vormen van een mening over hetgeen eraan 
voorafging, zij het een persoonlijke. Persoonlijk dan neig ik eerder tot de sententie van Jozef Cuypers 
dan tot die van Gerard Brom, die omstreeks 1928 een aantal opstellen bundelde onder  de titel: 
“Herleving van  de Kerkelike Kunst in Katholiek Nederland " . 

Deel Jan Engelman 
In de architectuur toonden de nieuwe denkbeelden het eerst hun ware aangezicht. Bouwmeesters 
als Jan Stuyt, Jac. van Gils en Wolter te Riele voerden Romaanse en Byzantijnse motieven in, grepen 
terug op elementen van de basilieken, weigerden bonte beschilderingen van bak- en natuursteen. 
Het hoofdwerk van Jos. Cuypers, zelf reeds een oud man toen zijn vader hoogbejaard overleed, is de 
nieuwe Sint Bavo te Haarlem. Het vertoont zijn eigen groei naar vrijheid, zijn aanpassing bij 
verscheidene andere stijlelementen dan  de Gothiek.  Een  werk van de "kentering der tijden", een 
berg van invloeden en assimilaties, waarop de hedendaagse beschouwer wellicht veel' critiek zal 
hebben, maar waarbij men niet vergeten zal dat er een zeer ernstige geest in spreekt, die begreep 
dat een bedehuis nog iets anders was dan wat Berlage in die dagen aan openbare gebouwen had te 
bouwen, en waarin tal van onderdelen zijn die uitmunten door zorgvuldige structuur en verfijnde 
verzorging. 

Auteur divers, Gids voor Beverwijk, 1931, p.  
De R.K. kerk, toegewijd aan de H. Agatha, trekt door haar grooten, massalen koepel, vervolgens de 
aandacht. Zij werd gebouwd onder Deken A. Waare in de jaren 1922—1924 naar het ontwerp van 
den architect Joseph Cuypers. Het fraaie bouwwerk wordt jammer genoeg gedeeltelijk aan het oog 
onttrokken door enkele hoog opgetrokken woningen. Wanneer men de gemeente vanaf de Oostzijde 
nadert heeft men een vrij goed gezicht op dezen koepelbouw. Het priesterkoor van deze kerk bevat 
fraaie goudmozaïeken en gebrandschilderde ramen, naar het ontwerp van architect Lambert 
Lourijsen. Op 19 Mei werd deze kerk door den toenmaligen bisschop van Haarlem, Mgr. A. J. Callier, 
geconsacreerd. 

Auteur divers, Gids voor Bergen op Zoom en omstreken, 1930, p. 85 
De tweede weg rechts voert naar het Scheldestrand; aan het einde de O. L. Vr. van Lourdeskerk, 
Pastorie gebouwd door Jac. v. Gils, de kerk door Dr. Jos. Cuypers 

Auteur divers, Gids voor Bussum en Naarden, ca 1900, p. 14 
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Links steekt de kolossale, met roode pannen bekleede koepel van de voor eenige jaren gebouwde R. 
K. Kerk van „Onze Lieve Vrouwe van altijddurenden Bijstand", ver boven het groen der boomen uit. 
De bouwmeesters van deze kerk zijn de zoon van den grooten Dr. Cuypers, Jos. Cuypers, en zijn 
kleinzoon. Mocht de uiterlijke verschijning der kerk als geheel eenigszins teleurstellend werken, wij 
raden ieder aan de inwendige constructie te gaan bewonderen. Meesterlijk geconstrueerd en daarbij 
prachtig, van massale werking, zijn de koepel en rondbogen in metselsteen uitgevoerd. Een der 
hoeken van het Wilhelminaplantsoen zal worden ingenomen, door een tweede kerkgebouw van de 
Gereformeerde kerk 

Auteur divers, Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, 1908, deel 
Utrecht, p. 47 

De NED. HERV. KERK (H. Cunera, Rhenen), ter plaatse eener XI a vermelde kerk gebouwd in de XIVe 
(choor en deel van transept) tot XVe eeuw c, (middenschip en zijbeuken) is eene baksteenen 
hallenkerk, steenen gewelven (pijlers), met aan den noordkant en aan de zuidzijde 2 zijbeuken, 
transept met rijk portaal aan iedere zijde (tegen den Z. arm steenen zonnewijzer van 1631), choor 
met aangebouwde sacristie, uitgebouwde Z.W. kapel en hoogen westtoren van bak- en bergsteen 
(1492-1531). Tegen den W. gevel aan de N. zijde uitbouw, toegang gevend tot onderaardsche gang 
naar het voormalig St.-Agnesklooster. In 1451 werd een aflaat verleend aan hen, die den kerkbouw 
bevorderden. (Een aflaatbrief van 1475, met miniatuur van St. Cunera berust in het Rijksarchief te 
Utrecht). 4 Sept. 1897 zijn kerk en toren door brand geteisterd, sedert gerestaureerd, de eerste 
onder leiding van C.B. Posthumus Meyjes, de laatste onder Dr. P.J.H. en Jos. Cuypers. 

Auteur divers, Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, 1909, deel 
Drenthe, p. 3 

Ter controleering zijner aanteekeningen zijn de monumenten in 1909 opnieuw bezocht door den 
heer HOEFER, afwisselend in gezelschap van de heeren JOS. CUYPERS, J.A. FREDERIKS en den 
secretaris. 

Auteur divers, Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, 1915, deel 
Zuid-Holland, p. V, 16, 45, 72-73, 121-122, 

Voor het thans verschijnend derde deel dezer lijst1), bevattende de monumenten der provincie 
Zuidholland, zijn de gegevens, met uitzondering van die betreffende de gemeenten Delft en 's-
Gravenhage, door onderzoek ter plaatse van 1904 tot 1909 verzameld door Mr. Dr. J.C. 
OVERVOORDE. Ter contrôleering dezer gegevens zijn de meeste gemeenten in 1909 en 1910 
opnieuw bezocht door den heer OVERVOORDE, afwisselend in gezelschap van de heeren JOS. 
CUYPERS en J.A. FREDERIKS. 

De NED. HERV. KERK (H. Catharina, [Den Briel]), vermeld in 1280, sinds ± 1337 kapittelkerk, is een 
onvoltooide baksteenbouw, met ruim gebruik van bergsteen, bestaande uit een schip (XV A, in 
restauratie onder leiding van Jac. van Gils) van drie beuken met kapellen langs de zijbeuken, en een 
ingebouwd en, ten deele met baksteen bekleeden, westtoren (gesticht 1417, ten deele ingestort 
1456, herbouwd in 1462, gerestaureerd onder leiding van Jos. Cuypers), waarvan de spits in 1787 
door bliksem is vernield. 

De NED. HERV. GROOTE KERK (O.L. Vrouw, [Dordrecht]), gesticht ± 1085, in 1367 tot kapittelkerk 
verheven en toen verbouwd (waarvan over: oostmuur zuidertransept), na brand ten deele op oude 
muren herbouwd van 1457-1471, nieuw bedaakt in 1611, verminkt XVII en XVIII, sinds 1903 in 
restauratie onder leiding van Jos Cuypers en H.W. Veth († 1908). 

De NED. HERV. KERK (H. Joannes de Dooper, [Gouda]), verbouwd in 1361 en 1458, waarna - met 
behoud van den toren en drie westelijke traveeën van het schip - herbouw met vijfbeukigen aanleg 
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der oostelijke helft van het schip, besloten door het in 1485 gefundeerde choor. Van de veertiende-
eeuwsche kerk zijn nog overblijfselen zichtbaar aan de westelijke schiptraveeën en is het grootste 
deel der fundamenten teruggevonden. Na brand in 1552, herbouwd onder leiding van Cornelis 
Frederiksz, met behoud der bestaande muren en bruikbare zuilen (nieuwe zuilen geleverd door 
Lieven van Mallen uit Gent). Baksteen, in het jongere deel bekleed met bergsteen. De kerk, sinds 
1900 in restauratie onder leiding van Jos. Cuypers en W. Kromhout Czn,…. 

De NED. HERV. GROOTE of ST. JACOBSKERK [Den Haag], tot parochiekerk verheven XIII, ± 1396-1440 
vervangen door nieuw gebouw met toren, in aanbouw 1423. In 1528 is de kerk geplunderd door 
troepen van Maarten van Rossum, in 1539 het schip door brand verwoest, herbouwd 1539-1550, in 
1566 geteisterd door de beeldstormers, in 1574 ingericht voor den Hervormden eeredienst. 
Baksteenbouw, bestaande uit zeskanten toren (XV A) met achtkant traptorentje, schip van drie even 
hooge en breede beuken (XVI b) en 5/12 gesloten choor (XV A) met dito omgang. Tegen den 
zuidwand van het schip is de kapel van Assendelft aangebouwd (gesticht 1482, sinds 1751 
kerkeraadskamer), en tegen de westelijke traveeën van den chooromgang, aan noord- en zuidkant, 
een rechthoekige kapel (XV). Tegen den westelijken wand aan de noordzijde stond de sacristie, 
afgebroken in 1912. Voorts aan zuid- en noordkant drie portalen (XIX c) en op den zuidwesthoek 
eene kosterswoning (1912). Het uitwendig, welks geveltoppen in 1854 zijn vernieuwd, is sinds 1912 
in restauratie onder leiding van Dr. P.J.H. en Jos. Cuypers, waarbij de ± 1860 aangebouwde huisjes 
zijn of worden afgebroken. 

Auteur divers, Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, 1917, deel 
Gelderland, p. V, 1, 17, 94, 101, 168, 215,  

Voor het thans verschijnende vierde deel dezer lijst1), bevattende de monumenten der provincie 
Gelderland, zijn de gegevens, door onderzoek ter plaatse van 1904 tot 1912, verzameld door het lid 
der Commissie, den heer F.A. HOEFER. Diens beschrijving is, met behulp der in het Bureau der 
Commissie reeds aanwezige gegevens door den Adjunct-Secretaris, Dr. E.J. HASLINGHUIS, aangevuld 
en bij nieuwe bezoeken ter plaatse met de na te noemen leden der Commissie, van 1915 tot 1917, 
aan de monumenten getoetst: de heer Jos. Th. CUYPERS bezocht Arnhem, voor zoover de kerkelijke 
gebouwen betreft…. 

De NED. HERV. KERK (H. Helena, [Aalten]), hersteld in 1844 en vervolgens in 1898-1903 onder leiding 
van Jos. Th. Cuypers, is een tufsteenen gebouw (XV), dat een kleinere romaansche kruiskerk 
vervangt.  

De NED. HERV. GROOTE of ST. EUSEBIUSKERK, [Arnhem], sinds 1452 gebouwd ten Z. van de 
toenmalige St. Maartenskerk, na brand in 1633 ten deele hersteld, sinds 1894 gerestaureerd onder 
leiding van de architecten C.B. Posthumus Meyjes (inwendig), J.W. Boerbooms, en Jos. Th. Cuypers 
(uitwendig) en door H. Portheine, is een grootendeels van natuursteen opgetrokken kruiskerk…. 

De KLOOSTERKERK, [Harderwijk], (XVI a, later, tot 1816, in gebruik bij de Waalsche gemeente en 
sinds 1913, na restauratie door Jos. Th. Cuypers, bij de Roomsch Katholieken), is een baksteenen 
dubbelkerk met 5/8-gesloten choor, en met traptoren (de spits vernieuwd) tegen den zuidwesthoek. 

De NED. HERV. KERK, [Hattem],  (H.H. Andreas en Catharina), ten deele gebouwd XIV, ter vervanging 
eener romaansche en tijdens het verval eener andere kerk op den Gaesberg, en verbrand ± 1427, 
daarna herbouwd, naar het oosten uitgebreid en in 1436 herwijd, gerestaureerd 1895-1896 onder 
leiding van Dr. P.J.H. Cuypers en Jos. Th. Cuypers, bestaat uit een driebeuk schip …. 

De thans NED. HERV. KERK, [Rheden], bijna geheel uit tufsteen opgetrokken, 1901-1904 
gerestaureerd onder leiding van Jos. Cuypers, bestaat uit een driebeukig schip (XIV), met een 
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sacristie in het verlengde van den zuidbeuk; een 5/8-gesloten choor (XV B); en eenen tufsteenen 
toren (XII A). 

De R.K. KERK (H. Martinus, [Oud-Zevenaar]), in 1521 parochiekerk, in 1572 grootendeels verwoest, 
bestaat thans uit een schip met noordbeuk (XIV, herbouwd 1616, van bovenlichten voorzien in 1863) 
en met breeden 5/8-gesloten zuidbeuk (in 1909, door Jos. Cuypers en Jan Stuyt op de grondslagen 
van een ± 1400 ter vervanging van een smalleren beuk opgetrokken ‘Mariakerk’ gebouwd); een 5/8-
gesloten choor (XV) …. 

 

Auteur divers, Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, 1921, deel 
Noord-Holland, uitgezonderd Amsterdam. Geen 

 

Auteur divers, Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, 1922, deel 
Zeeland, p. 214 

De R.K. KERK, Markt, [Sas van Gent] (1891, door Jos. Th. Cuypers) bezit: Houten altaartombe, Rococo, 
met beschilderd front en medaillon: offer van Abraham (midden-XVIII). Vier verzilverd koperen 
kandelaars, Lod. XVI (XVIII d). Twee koperen kleine kandelaars op driehoekigen voet (± 1700). 
Schilderijen: Beweening van Christus, op doek (XVII B) en Christus aan het Kruis, op doek (1842) door 
C. de Surgeloos, naar A. van Dijk. 

 

Auteur divers, Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, 1923, deel 
Overijssel, p. 109 

De R.K. KERK (H. Plechelmus, [Oldenzaal]), waarschijnlijk ± 1150 gebouwd, ter vervanging eener 
kapittelkerk, in 954 door bisschop Balderik, in de plaats van een aan den H. Silvester gewijd kerkje 
gesticht, werd in 1450-1484 vergroot door den bouw van een nieuwen zuidbeuk, in 1492 door brand 
geteisterd, waarbij het looden dak en een orgel, staande ‘in domo capitulari’, vernield werden, en 
andermaal in 1510 en 1522, hersteld en gewijzigd in 1525, in 1597 door de Katholieken ontruimd, in 
1605 opnieuw gewijd door den aartsbisschop Sasboldus. Na latere beschadigingen in 1615 hersteld 
en wederom in 1630, is zij in 1633 door de Hervormden in bezit genomen en waarschijnlijk in 1651 
gewijzigd door het bouwen eener verdieping op den noordbeuk, die toen tot Latijnsche school werd 
ingericht. In 1672-'74 weder in handen der Katholieken, vervolgens opnieuw aan de Hervormden 
overgegaan, in 1794-'95 gehavend door inkwartiering van Engelsche troepen; in 1809 aan de 
Katholieken teruggegeven, waarna de kerk hersteld werd en gewijzigd, en 1891-1900 gedeeltelijk 
gerestaureerd onder leiding van den architect Jos. Cuypers, waarbij o.a. de verdieping op den 
noordbeuk werd weggebroken, en de kerkvloer teruggebracht tot het oorspronkelijk peil. Sinds 1920 
wederom in restauratie onder dezelfde leiding. 

 

Auteur divers, Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, 1926, deel 
Limburg, Amby tot Meer, p. 13, 95, 123, 151-152, 185,  

De R.K. KERK (H. Martinus, [Beek]) is aangelegd in 1886 naar de plannen van den architect L. von 
Fisenne, voortgebouwd in 1892 en voltooid in 1910 door de architecten Jos. Th.J. Cuypers en Jan 
Stuyt. 

De R.K. KERK (H. Catharina van Alexandrië), [Grevenbricht], gebouwd in 1906-1907 door de 
architecten Jos. Th. J. Cuypers en Jan Stuyt, bezit:…. 
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De R.K KERK (H. Cornelius, [Heerlerheide]), gebouwd in 1909 door de architecten Jos. Th.J. Cuypers 
en Jan Stuyt, bezit. 

De R.K. KERK (H. Clemens, [Hulsberg]), gebouwd van baksteen, bestaat uit: een geheel vierkanten 
portaaltoren (1820) tusschen de doopkapel en een bergruimte; een enkelvoudig schip met 
gestucadoorde koofzoldering (1820); een dwarspand; en een halfrond gesloten koor (1908 door de 
architecten Jos. Cuypers en Jan Stuyt). De kerk bezit: …. 

De R.K. KERK (H. Remigius, [Klimmen]) is een met 27o noordelijke afwijking georiënteerde, vlak 
gedekte romaansche pijlerbasiliek, in 1904 door P.J.H. Cuypers en Jos. Th.J. Cuypers gerestaureerd en 
met een transept en een nieuw koor uitgebreid. 

Auteur divers, Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, 1926-1927, 
deel Limburg, Meerlo-Zwalmen, p. 314, 584  

De R.K. KERK (H. Lambertus, [Zwolgen]), menigmaal verbouwd (het dak tweemaal verhoogd), 
gerestaureerd in 1877, in 1884 en door C. Franssen in 1910, [in 1921 opnieuw gerestaureerd door 
Jos. Th. J. Cuypers] is een baksteenen gebouw, georiënteerd met 6° zuidelijke afwijking,  

ZWOLGEN. Blz. 314, 13e r.v.o. achter 1910 toe te voegen: in 1921 opnieuw gerestaureerd door Jos. 
Th. J. Cuypers 

 

Auteur divers, Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, 1928, deel 
Amsterdam, geen 

 

Auteur divers, Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, 1930, deel 
Friesland, geen 

 

Auteur divers, Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, 1931, deel 
Noord-Brabant, p.3, 48, 90, 131, 139, 183, 235, 311, 328-329,  

Bij de moderne R.K. KERK (H. Willibrordus, [Alfen]) staat nog de TOREN (XVIb, vermoedelijk voltooid 
in 1559, hersteld in 1885 door den architect J.J. van Langelaar en in 1910 gewijzigd door Jos. Th. 
Cuypers en Jan Stuyt) der in 1909 afgebroken kerk (koor vermoedelijk XV B, schip en dwarspand 
XVIc). 

De R.K. KERK (St. Petrus stoel te Antiochië, [Boxtel]), reeds vermeld in 1280, in 1493 tot een collegiale 
kerk verheven, in 1824 aan het schip door een storm ernstig gehavend, hersteld 1823-1827 en in de 
laatst verloopen jaren gerestaureerd door den architect Jos. Th. Cuypers, bestaat uit een driebeukig 
basilicaal schip van vijf traveeën (XV A), een dwarspand (XVIa), een 3/8-gesloten koor van vier 
traveeën met omgang (± 1500) en een toren (XVd). 

De NED. HERV. KERK (H. Laurentius, [Dongen]) bestaat uit een driebeukig, oorspronkelijk basilicaal 
aangelegd, schip van vijf traveeën, herbouwd 1640-1644 met verhoogde zijbeuken en thans tot ruïne 
vervallend, een dwarspand, een drie traveeën diep koor met 3/8-sluiting (± 1500, evenals de 
overblijfselen der oorspronkelijk aansluitende schiptravee), als alleen voor den dienst bestemd in 
restauratie, en een toren (XVI), bij de restauratie (1930) door Ir. Jos. Th. Cuypers ingericht voor 
cachotten, politiebureau en gemeentearchief. 

De rectorale R.K. KERK (H. Maria Hemelvaart, [Handel]), reeds vermeld in 1434, bestaat uit een schip, 
welks westelijk deel in 1747 e.v. en welks oostelijk deel (vermoedelijk oorspronkelijk koor) 1696-
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1708 is vernieuwd. Zijbeuken langs het oostelijk gedeelte, koor met aanbouwsels en toren (1902 e.v. 
door Dr. P.J.H. Cuypers en den architect Jos. Th. Cuypers), deze laatste ter vervanging van een toren 
(XV). 

R.K. KERK (Onthoofding van H. Joannes den Dooper, [Goirle]). Bij de vervanging der oude 
parochiekerk (vermoedelijk XV) door eene naar het ontwerp van den architect Jos. Th. Cuypers 
(1896-1897, niet georiënteerd), is de TOREN (± 1450) der oude kerk behouden gebleven, doch met 
een geleding verhoogd en van eene hoogere spits voorzien. 

Parochiestraat. De R.K. KERK VAN DEN H. JACOBUS DEN MEERDERE, [s-‘Hertogenbosch], gebouwd 
1906-1907 door de architecten Jos. Th. Cuypers en Jan Stuyt, bezit: 

De R.K. KERK (H. Petrus banden, [Leende]), reeds vermeld in 1285, van 1648 tot 1798 in handen der 
Hervormden, bestaat uit een schip met lagere, langs den toren doorgetrokken, zijbeuken, een 
dwarspand (beide XV), een veel lager koor (± 1400) en een toren (XV B); bij de aansluiting van koor 
en dwarspand moderne aanbouwsels. De geheel baksteenen kerk is zeer eenvoudig behandeld; de 
toppen der gevels van het dwarspand (met overhoeksche beeren) en van den oostelijken schipgevel 
hebben ronde luchtgaten. Inwendig worden schip en zijbeuken gescheiden door granieten zuilen met 
Maaskapiteelen, evenals het koor zijn zij overkluisd met baksteenen kruisgewelven op natuursteenen 
ribben. Onder de orgeltribune vier hardsteenen zuiltjes (XVIa). De toren, hersteld in 1884 en 1904, 
geheel gerestaureerd in 1905 door den architect Jos. Th. Cuypers, is van baksteen met ruime 
toepassing van natuursteen en heeft overhoeksche steunbeeren en een veelhoekigen, grootendeels 
in verband met den zuidwestelijken steunbeer uitgemetselden, traptoren. 

De door den architect Jos. Th. Cuypers in 1930 gebouwde R.K. kerk (O.L. Vrouw Hemelvaart, 
[Nispen]) staat tegen den TOREN (XIV, verhoogd XV of XVIa, spits XIX, hersteld in 1931 door 
genoemden bouwmeester, waarbij een nieuwe traptoren is aangebracht) der voormalige oude 
kruiskerk (XV of XVIa, afgebroken in 1930). 

De R.K. KERK (H. Antonius abt, [Terheijden]), als kapel gesticht in 1401, sinds vermoedelijk ± 1508 
door een andere vervangen, na brand in 1590 hersteld 1595-1597, na verwoesting door storm in 
1603 in 1617-'18 en waarschijnlijk in 1641 hersteld, van 1648 tot 1800 in handen der Hervormden, in 
1876 gerestaureerd onder leiding van dr. P.J.H. Cuypers, waarbij o.a. de toren verhoogd en zijbeuken, 
dwarspand en koor met gemetselde gewelven overdekt zijn, is in 1922 geheel uitgebrand en daarna 
in den te voren bestaanden toestand teruggebracht door ir. Jos. Th. Cuypers. 

Auteur divers, Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, 1933, deel 
Groningen, geen 

 

Panman, Margriet en Possel, Jans , Architectuur en stedenbouw in Friesland 1850-1940, 1992, p. 
127 

Wehe den Hoorn, Warfhuisterweg 2 de rooms-katholieken hadden relatief gezien weinig aanhangers 
in de provincie Groningen.  Slechts een klein aantal dorpen,  zoals Kloosterburen en Wehe den Hoorn 
was overwegend Rooms-katholiek. Doorgaans was de bouwstijl neogotiek,  mede onder invloed van 
architect P.J.H. Cuypers. In Kloosterburen staat een kerk van zijn hand uit 1868. In de jaren twintig en 
dertig van deze eeuw werd de neogotiek vervangen door een traditionalistische bouwtrant. Een 
voorbeeld is de r.-k. kerk in Wehe den Hoorn die in 1927 is ontworpen door de zoon van Cuypers. 
J.Th.J. Cuypers. De zaalkerk heeft aan weerszijden vier zijkapellen en een forse toren met een Zuid-
Duits aandoende torenhelm. Naast de kerk staat de pastorie, die in dezelfde trant is opgetrokken. 
Anders dan in de provincie Groningen, waar deze kerk een zeldzaamheid is, zijn in het zuiden van het 
land veel van dergelijke bouwwerken van J.Th.J. Cuypers aan te treffen. 
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Bakker, M.M. en Poll, F.M. van de, Architectuur en stedenbouw in Amsterdam 1850-1940, 1992, 
p.126 

R.-K. Kerk van O.L.V van de Allerheiligste Rozenkrans (Obrechtkerk), Jacob Obrechtstraat 28, Jan 
Stuyt en J.Th.J. Cuypers, 1908-1911. Na de periode van de neogotische kerken is deze driebeukige 
basiliek een vroeg voorbeeld van kerkbouw geïnspireerd op de vroegchristelijke/Byzantijnse era. Het 
ontwerp dateert uit 1905; op 4 november 1910 werd de kerk geconsacreerd. Het schip en transept 
worden gedekt door een beschilderd houten cassette-plafond. Het interieur van de kerk biedt een 
staalkaart van vroeg twintigste-eeuwse katholieke ars religiosa. Het hoofdaltaar en ciborium zijn naar 
een ontwerp van Stuyt uitgevoerd door Jan Eloy Brom. Van de hand van laatstgenoemde is ook de 
preekstoel, de hierop afgebeelde duif is echter van John Raedeker. De biechtstoelen en smeedijzeren 
hekken ter afsluiting van de straalkapellen zijn ontworpen door de Delftse School-architect C.M. van 
Moorsel. Verder bezit de kerk een crucifix en houten Maria-retabel van Mari Andriessen, een met 
twaalf bronzen herten gedecoreerde communiebank van Lambertus Zijl en schilderingen van Otto 
van Rees, Kees Dunselman -de kruiswegstaties- en Matthieu Wiegman die tevens het roosvenster in 
de voorgevel ontwierp. De gebrandschilderde transeptramen zijn van de beroemde glazenier Joep 
Nicolas. Het orgel met rugpositief uit 1910 is van de firma Vermeulen uit Alkmaar. 
 

Sens, Berit I, Architectuur en stedenbouw in Zeeland 1850-1940, 1993, p.103 
Vogelwaarde (gemeente Hontenisse), Rapenburg 49 Deze eenbeukige. neogotische katholieke 
dorpskerk met fronttoren werd in 1860 gebouwd naar ontwerp van de architect P.J. Soffers. Deze 
architect heeft in Zeeland -vooral in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook elders in het bisdom Breda een 
groot aantal neogotische kerken gebouwd. In 1870 werd de kerk na brandschade herbouwd en 
daarbij met zeven meter verlengd. In het bovenlicht van de entree zijn rijke gietijzeren traceringen 
aangebracht. 
 

Michels, J.C.M. , Architectuur en stedenbouw in  Noord-Brabant 1850-1940, 1993, p. 124 en 126 
Oisterwijk, Kerkplein 1, De Sint-Petrus Bandenkerk, uitgevoerd in de jaren 1895- 1897 naar plannen 
van P.J.H. Cuypers, heeft een vieringtoren geïnspireerd op de Bossche Sint-Jan terwijl de 
centraliserende plattegrond een verwerking is van de Liebfrauenkirche in Trier. De neogotische 
inventaris bleef grotendeels bewaard. 
 
Steenbergen, Nieuwstad 21 De gigantische Gummaruskerk. waarvan de kegelvormige koepel het 
vlakke polderland domineert, kwam tot stand tussen 1899 en 1902. Jos Cuypers en J. Stuyt brachten 
belangrijke wijzigingen aan in het voorontwerp van P.J.H. Cuypers. De kerk een driebeukige kruiskerk 
van haast kathedrale omvang. Vormt de overgang tussen Jos Cuypers’ Haarlemse Bavo kathedraal en 
zijn Bossche Sint-Jacobskerk en toont de worsteling van de architect om zich los te maken van de 
neogotiek. 

Kleij, Ernst van de , Architectuur en stedenbouw in Noord-Holland 1850-1940, 1993.p. 110 en 112 
Bovenkerk, St.-Urbanuskerk met pastorie, Noorddammerlaan 124, P.J.H. Cuypers, 1873-1888. In de 
gemeente Amstelveen staan twee opmerkelijke rooms-katholieke kerken in neogotische stijl die 
beide zijn gewĳd aan St.-Urbanus. De kerken staan in Bovenkerk en in Nes aan de Amstel en kwamen 
respectievelijk tot stand naar ontwerp van P.J.H. Cuypers in 1873-1888 en zijn zoon J.Th.J.]. Cuypers 
in 1889-1891. De St. Urbanuskerk van Bovenkerk valt reeds van verre op door de 70 meter hoge 
toren in de as van de Noorddam. De zeshoekige vorm van de toren ontstond uit de wens om de 
schuin op de weg staande kerk een haaks hierop staande ingang te geven. Omdat de vorm van het 
bouwterrein dit niet toeliet, moest Cuypers afzien van oriëntatie. De driebeukige hallenkerk met 
transept is een goed voorbeeld van zuiver geproportioneerde en zorgvuldig gedecoreerde 
baksteenarchitectuur. De ribben van de gemetselde gewelven tonen een fraai lijnenspel van 
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krachten dat via de samenstellende delen van de pijlers tot op de vloer kan worden gevolgd. Cuypers 
ontwierp tegelĳk met de kerk de in chaletstijl uitgevoerde pastorie, waarvan op de foto nog de 
oorspronkelijke vensterindeling zichtbaar is en die in 1975 verloren ging bij de plaatsing van 
kunststof vensters. (…). 

Haarlem, kathedrale basiliek van St.-Bavo, Leidsevaart 146; J.Th.J. Cuypers, 1895-1930. De 
architectuur van de kathedrale basiliek van St. Bavo te Haarlem staat aan het begin van de vroeg 
twintigste-eeuwse vernieuwing in de rooms-katholieke kerkelijke bouwkunst. Ontwerp en uitvoering 
van dit georiënteerde bouwwerk geschiedde fasegewĳs tussen 1895 en 1930. Zo verrezen in de jaren 
1895- 1898 de koorpartĳ, het transept en de kruisingstoren en van 1902 tot 1906 het schip en de 
onderbouw van de westtorens, die tenslotte in de jaren 1927-1930 werden voltooid. De architect 
Joseph Cuypers schiep in deze bouwperiode dat monument qua structuur nog in de neogotische 
traditie staat, maar dat in detaillering en materiaalgebruik getuigt van een merendeels op vroeg-
christelijke vormen geïnspireerd eclecticisme. De plattegrond en hoofdopzet van deze vijfbeukige 
kruisbasiliek met kapellen in een deel van de buitenste beuken, met straalkapellen rond het koor, 
een kruisingstoren en twee westtorens, gaat terug op de gotische kathedralen van het Ile de France 
en staan derhalve nog in de neogotische traditie van de late negentiende eeuw. De koepelvorm van 
de vieringtoren, de bekroningen van de vele verticale onderdelen en rondbogige vensterreeksen 
lijken te zijn geïnspireerd op Byzantijnse en op de romaanse vormentaal,  terwĳl de decoratie van het 
koperen koepeldak weer verwant lijkt aan de Art Nouveau. De plattegrond werd ontworpen vanuit 
de opvatting dat de kerkbezoeker een vrije blik op het hoofdaltaar en de preekstoel moest hebben 
en dat dit zo min mogelijk door de plaats van de pijlers mocht worden verstoord. Hierom maakte de 
architect van een ontwerpraster op basis van de Egyptische driehoek, dat al in de middeleeuwen 
werd toegepast om een hogere eenheid aan de proportionering ten grondslag te leggen. De 
Egyptische driehoek is gelijkbenig en schrijft bij een hoogte van vijf een breedte van acht voor. Uit de 
hieraan ten grondslag liggende getallenreeks van 1:2:3:5:8:13:21 koos de architect voor zijn 
middenschip de breedte van dertien met. Daaruit volgde dat de direct daaraan grenzende acht meter 
werden en de buitenste beuken vijf meter. De afstand tussen de zuilen werd op tien meter gebracht, 
waardoor ruimschoots aan de behoefte tot optimaal zicht tegemoet kon worden gekomen. 

Koopmans, Botine, Architectuur en stedenbouw in  Den Haag 1850-1940, 1994, p. 138 
Parochiekerk van de Heilige Antonius Abt, Scheveningseweg 235, J.Th.J. Cuypers, P. Cuypers, 1925-
1927. Joseph Cuypers, zoon van de beroemde bouwmeester P.J.H. Cuypers, ontwierp samen met zijn 
zoon Pierre deze forse parochiekerk in Scheveningen. De driebeukige kerk met hoog zadeldak en een 
toren naast de voorgevel oogt traditioneel, maar bevat een zeer weelderig interieur. De mozaïeken, 
muurschilderingen, gebrandschilderde ramen en de bronzen reliëfs van de altaren, preekstoel en 
communiebank zijn uitgevoerd in een bij kerken zeldzame expressionistische stijl die verwant is aan 
de Art Déco. Een absoluut hoogtepunt vormt het indrukwekkende mozaïek van Anton H.J. 
Molkenboer uit 1927 en latere jaren. Onderwerp is de gruwelijke choleraepidemie die Scheveningen 
in 1848 teisterde en die door gebeden ter ere van het Heilige Sacrament zou zijn bedwongen. Ook de 
uit 1950 daterende beschildering rond de triomfboog met voorstellingen uit het leven van Antonius 
Abt is van Molkenboer. 

Knoop, W.H., Architectuur en stedenbouw in Gelderland 1850-1940, 1995, p.142 
Nijmegen, Studiehuis Berchmanianum. Houtlaan 4, Nijmegen, Studiehuis Berchmanianum van de 
patersjezuïeten werd van 1927-1929 gebouwd naar het ontwerp van J. en P. Cuypers. Het L-vormige 
gebouw is gelegen op een bebost perceel op het landgoed Heyendael. Het is in gele baksteen 
opgetrokken op een donkerder plint en is gedekt door hoge schild— en zadeldaken met gesmoorde 
pannen. Amsterdamse Schoolelementen worden aangetroffen in de deels gegolfde bakstenen 
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voorgevel, de gedrukte ingangsboog, de slanke toren met uitkragende klokkengeleding en de 
gebogen bekroningen van de kapel. 

Scheffer, C en Niemeijer, A.F.J. , Architectuur en stedenbouw in Zuid-Holland 1850-1940, 1996. p. 
127 

Lisse, Heereweg 273, R.K. Kerk St. Agatha; JI.H.H. van Groenendael, l902-1903. Dat de Rooms-
Katholieken in Zuid-Holland als minderheidsgroepering met name waren te vinden onder 
middenstanders. tuinders en kwekers, verklaart het relatief grote aantal kerken in het welvarende 
Westland en in de Bollenstreek. De St. Agatha te Lisse wordt beschouwd als de “kathedraal van de 
Bollenstreek‘. J.H.H. van Groenendael, leerling van P.J.H. Cuypers, ontwierp deze Neogotische 
kruisbasiliek, waarvan het rijke interieur de voorspoed van de streek weerspiegelt. 

Bank, Jan (redactie), Plaatsen van herinnering, Nederland in de negentiende eeuw 
p. 478. De architect, Joseph Cuypers, is een zoon van de neogotische bouwer bij uitstek, Pierre 
Cuypers. Hij volgt de traditie van zijn vader, maar kiest ook ruim baan in een eclectische toepassing 
van andere historische stijlen. De specialist in kerkenbouw, Arjen Looyenga, ontdekte twee 
verschillende gezichtspunten. Beziet men de kerk vanaf de overzijde van de Leidse Vaart, vanuit het 
stadscentrum, dan lijkt ze een architectonisch ‘berglandschap’. Maar staat men tegenover het 
reusachtige torenfront, dat in 1928 is voltooid, dan lijkt er geen twijfelmogelijk: de Haarlemse 
kathedraal vertegenwoordigt het sublieme, het verhevene dat kathedralen behoren te tonen. 

p. 481. De Haarlemse kathedraal is onmiskenbaar de schepping van een bouwmeester uit de school 
van de neogotiek, maar het bouwwerk demonstreert ook de emancipatie uit haar verstarde  
manieren. Het is zowel een voorname afsluiting van de neogotische periode als de aankondiging van 
een nieuwe tijd. Behalve de drang naar esthetische bevrijding bevorderde ook het streven naar een 
nieuwe liturgie het afscheid van de lang volgehouden bouwtrant van kerken met beuken, die door 
pilaren gescheiden waren. De eis dat elke gelovige de priester aan het altaar moest kunnen volgen 
werd in 1900 in het openbaar gesteld. Een van de eersten die deze eis begrepen en er van harte 
rekening mee hielden was de leerling van Joseph Cuypers, ]an Stuyt, eclecticus als zijn leermeester, 
maar een vakman begaafd met kiese smaak. Stuyt was de assistent van Cuypers in de bouw van de 
Haarlemse kathedraal. De hoofdarchitect van de Haarlemse kathedraal, Joseph Cuypers, was de zoon 
van Pierre (1827-1921) en Antoinetta Alberdingk Thijm, de zuster van Josef. Hij stamt dus uit de 
culturele kring van Amsterdamse katholieken, die zich verbonden wisten in een gemeenschappelijke 
concentratie op Nederlandse cultuurgeschiedenis en monumenten en een gemeenschappelijke 
afkeer van de heersende wansmaak van hun Nederlandse geloofsgenoten. Pierre Cuypers bouwde in 
de tweede helft van de negentiende eeuw overal nieuwe neogotische kerken. Hij was aanvankelijk 
ook betrokken bij het ontwerpen van de Haarlemse kathedraal. De opdracht ging uiteindelijk naar 
zijn zoon. Het verschil tussen beiden werd door een tijdgenoot aldus beschreven: ‘Joseph Cuypers 
ontwierp al tekenende. Hij had wel een vage voorstelling als hij begon, doch hij was bang het niet te 
grijpen, het lijnenspel was aarzelend en al doende kwam hij eerst tot vastere vormen.’ Zijn vader 
daarentegen ‘ontwierp wetende. Gedecideerd legde hij vast, wat hij zich gedacht had en zeer 
efficiënt, zette hij geen streep te veel of te weinig.’ Men zou zijn stijl eclectisch kunnen noemen, met 
dien verstande dat één hoofdarchitect welbewust een totaalidee van de moderne kathedraal heeft 
trachten te realiseren in een mengeling van traditie en moderniteit. Deze mengeling was Cuypers’ 
keurmerk. In de reeks van zeven voordrachten over bouwkunst, die het genootschap van architecten 
Architectura & Amicitia in 1907 had georganiseerd, had hij betoogd dat ‘alleen door historische 
aansluiting een ware opbloei van de bouwkunst mogelijk’ was. De architectuur was door allerlei 
technische innovaties zo aan verandering onderhevig, dat er geen algemeen begrepen stelsel meer 
bestond; door de traditie levend te houden was progressie mogelijk. Cuypers vond dat een 
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archeologisch zuivere herleving van een historische bouwstijl het levendige aan het ontwerp zou 
ontnemen. Maar een absoluut nieuwe ‘vormenspraak, vrij van alle archeologische herinneringen’ 
achtte hij in de ‘Europeesche maatschappij’ van zijn tijd evenmin aanvaardbaar. 

Bank, Jan en Buren, Maarten van, Hoogtij van burgerlijke cultuur, 2000, p. 397.  407-408 en 
eindnoot 

Aan de westkant van Haarlem, in de nieuwe uitleg tussen de Leidsche Vaart en de spoorlijn naar 
Leiden, werd rondom de eeuwwisseling voor de rooms-katholieke eredienst een nieuwe kathedraal 
gebouwd. De kerk mocht gezien worden; in haar grootte, een vijfbeukige kruisbasiliek, in haar 
kruisribgewelven met een betrekkelijk spitse kruisingskoepel en in haar front met twee torens moest 
zij een verduurzaamd bewijs worden van een katholieke herleving. Onmiskenbaar is de kathedraal 
neogotisch. Dat gold voor het grondplan, voor de kooromgang met zeven straalkapellen en voor het 
torenfront. Maar de architect, Jos Cuypers, heeft dat ideaaltype aangevuld met laatromaanse en zelfs 
oosterse elementen en gaf daarmee op een bijzondere wijze blijk van ‘bouwkundige belezenheid’. 
Men zou zijn stijl eclectisch kunnen noemen, met dien verstande dat één hoofdarchitect welbewust 
een totaal idee van de moderne kathedraal heeft trachten te realiseren. In haar ontwerp en in haar 
aankleding getuigde zij van een voor deze periode typerende mengeling van traditie en moderniteit. 
Deze mengeling was Cuypers' keurmerk en zij bracht hem tegenover de vakbroeders van zijn 
generatie die dat standpunt van zijn vader, Pierre Cuypers, wel hadden aanvaard. In de reeks van 
zeven voordrachten over bouwkunst, die het genootschap van architecten Architectura et Amicitia in 
1907 had georganiseerd, had Jos Cuypers als zijn mening te kennen gegeven, dat ‘alleen door 
historische aansluiting een ware opbloei van de bouwkunst mogelijk’ was. De architectuur was door 
allerlei technische innovaties zo aan verandering onderhevig, dat er geen algemeen begrepen stelsel 
meer bestond; door de traditie levend te houden was progressie mogelijk.27 Cuypers vond dat een 
archeologisch zuivere herleving van een historische bouwstijl het levendige aan het ontwerp zou 
ontnemen. Maar een absoluut nieuwe ‘vormenspraak, vrij van alle archeologische herinneringen’ 
achtte hij in de ‘Europeesche maatschappij’ van zijn tijd evenmin aanvaardbaar. 

Na 1900 werd de invloed van een nieuwe liturgische beweging steeds meer merkbaar in de kerkelijke 
ontwerpen. De roep om een zogeheten volkskerk, waarin de gelovigen zo veel mogelijk een vrije blik 
op het altaar en de preekstoel zou worden geboden, leidde tot de begunstiging van de centraalbouw 
naar het historisch voorbeeld van de byzantijnse Hagia Sophia in het oude Constantinopel. Zo werd 
bij voorbeeld al in 1909-1910 de kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum in Delft naar een 
ontwerp van J. van Gils voorzien van een dominante koepel. Het traditionalisme met zijn nadruk op 
Romeinse eenheid deed de blik richten op de vroegchristelijke basiliekbouw. In die stijl ontwierpen 
Jos Cuypers en Jan Stuyt de Rozenkranskerk (1908) in Amsterdam met een houten overkapping en 
een halfronde absis. Jan Stuyt deed dat met de hoofdstedelijke Agneskerk (1920) nog eens een graad 
zuiverder en liet daar ook het zangkoor plaatsnemen naast het hoofdaltaar als bewijs van 
ontvankelijkheid voor nieuwe liturgische inzichten. 

Een goed idee van Viollets belang geeft ‘Zeven voordrachten over bouwkunst’, 1907, door Jos 
Cuypers, Kromhout, Pek, Berlage, e.a. 

Beijk, Joh. W.; De nieuwe Sint Bavo, Haarlem 1948 
p.13. 
Het was Mgr. Bottemanne, die aan dit plan vaste vorm gaf, door de feestgave, hem geschonken bij 
gelegenheid van zijn gouden Priesterfeest, te bestemmen voor dit doel. De opgave, hier gesteld, 
kathedraal en parochiekerk te verenigen in een bouwwerk, was geenszins een gemakkelijke. Ir.  Jos  
Th. Cuypers, de geniale zoon van een beroemd vader, kreeg het probleem ter oplossing en bracht die 
taak, gezien het door hem gewrochte, tot een buitengewoon goed einde. 
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p. 134. 

Ge zult dan niet meer naar een andere kerk gaan, omdat de kathedraal zo groot, zo „ongezellig" is. 
Omdat men er niet goed bidden kan, kortom, omdat men er zich niet thuis voelt. 

Bekkers, T.M.P.; en Meijsing, C.N.J., De kathedraal van Haarlem, Haarlem, 1923, p. 3 
Hij vond in den bouwmeester Joseph Cuypers dén kunstenaar, die aan zijn grootsche gedachten zulke 
voorname vormen wist te geven, dat de kathedraalbouw ook hém een onvergankelijken roem 
geschonken heeft. 

VIII  Te weinig bekend, te weinig bemind (plebaan) 
19  Nieuwe Bavo is een voorbeeld van de macht van het volk in plaats van de macht van de 

vorst 
22  Nieuwe Bavo is een voorbeeld van een kerk met een koepel in plaats van veelal een 

koepel met een kerk 
33  Volgens Meij wel de toren van David en ivoren toren op Mariakapel 
27  Hier staat het verhaal van Bernadette over het wisselen van mannen= en vrouwenkant 

vanwege de bisschopszetel 
41  Het is niet te verwonderen, dat wij onder den indruk van het grootsche geheel, niet op 

zijn onderdeelen gelet hebben. Nu wij echter het rechter torentrapje afdalen, valt het 
ons op, dat de spil van de trap aanvoelt als de streng van een koord, en als wij beneden 
gekomen zijn, zien wij met welk een speelsch vernuft en liefde de onderdeelen van zulk 
een weggesloten deel zijn gemetseld. Ge ziet de spil van de wenteltrap als een 
zesstrengelig koord opgemetseld, van waaruit uit-de-hand gemetseld een boog 
geslagen is naar den muur, die de treden der trap draagt; als een schroefdraad loopt dit 
kunstig metselwerk naar boven. En dit werk is niet op een toog of houten vorm gezet, 
maar door knappe vaklui uit de hand opgemetseld en getuigt luide van de kunde 
van dengene, in wiens brein zulk een probleem tot uitvoerbaarheid werd gebracht, en 
van de vakkennis van den onbekende, die het metselde. Beneden gekomen gaan wij nu 
geheel de kerk rond en krijgen daardoor gelegenheid, om de heerlijke vergezichten, 
bekoorlijke hoekjes en verschillende meesterstukken van kunstzinnige architectuur en 
diep-doordachte decoratie der kathedraal te beschouwen. 

40  Den bouwmeester, die zoo de mooie vormen wist te beheersen en samen te voege tot 
een groot geheel. Zoon van den meest genialen bouwmeester der negentiende eeuw, 
heeft hij getoond diens besten leerling, een leerling die door dit werk, maar meer met 
moderne eischen in nieuwere techniek uitgevoerd dan den genialen vader te dienst 
stond, het voornaamste bouwwerk uit die dagen zóó heeft weten te wrochten, dat het 
met hem den roem en dankbaarheid van het Roomsche nageslacht heeft verworven, 

44  Kleurentheorie van Joseph dus hier al. 
124  Deze kathedraal is iets grootsch. Grootsch in haar opzet, grootsch in haar uitwerking. In 

het breede plan is een veelheid van zorgvuldig doordachte en wonderschoon gesierde 
onderdeelen in-een-gegroeid tot een harmonisch geheel; een wondervolle symboliek 
heeft daarbij de versiering gevat in een schitterenden samenhang; en terwijl deze 
laatste immer onderschikt bleef, zijn bouw en versiering zóó één geworden, dat men 
moeilijk zeggen kan, wie der beide in tijdsorde de eerste was. Daarbij heeft een 
oprechte en eerlijke kunstzin zich geuit, een zuivere drang naar schoonheid. 

 

Beyer, Marc de (redactie) en anderen, Kerkinterieurs in Nederland, 2016, p.30, 49, 310, 317, 335-
336, 

Inleiding. Vernieuwing en experiment in het interbellum. De kerkbouw van de twintigste eeuw 
kenmerkte zich tot in de jaren zestig door de constante zoektocht naar aansluiting bij eigentijdse 
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artistieke  ontwikkelingen enerzijds en door een behoefte het kerkinterieur optimaal af te stemmen 
op de liturgie anderzijds. Deze ontwikkelingen deden zich bij alle grote kerkgenootschappen voor. 
Katholieke kerken onderscheidden zich na de Eerste Wereldoorlog aan de buitenkant veel minder 
van de protestantse dan in de voorafgaande periode, maar in de interieurs bleven de verschillen 
aanvankelijk zeer groot. Na 1900 werd de katholieke kerkbouw lange tijd gekenmerkt door pogingen 
om los te komen van de neogotiek. Beeldende kunstenaars namen het voortouw in het streven naar 
een meer eigentijdse vormentaal. Het symbolisme, de art deco en het expressionisme vonden alle 
hun weg naar het kerkinterieur, maar het bleek niet gemakkelijk om de historische stijlen helemaal 
loste laten. De nieuwe Sint-Bavo in Haarlem, de enige kathedraal die in Nederland als zodanig is 
gebouwd sinds de Dom van Utrecht, is een toonbeeld van deze nieuwe dynamiek tussen traditie en 
vernieuwing. Architecten als Jan Stuyt en Joseph Cuypers kwamen tot originele kerkontwerpen, 
waarbij ze experimenteerden met centraalbouw, zoals de Cenakelkerk in Heilig Landstichting. 

Plechelmusbasiliek, Oldenzaal. Na 1810 volgde een periode van herinrichting van de kerk. die in 
erbarmelijke staat verkeerde. Het grootste deel van deze inrichting, in de destijds heersende 
neoclassicistische stijl, werd weer ongedaan gemaakt tijdens de grote restauratie in de periode 1891-
1900. Tijdens deze tamelijk ingrijpende restauratie, onder leiding van architect Joseph Cuypers 
(1861-1949), werd het interieur onder meer ontdaan van zijn witte pleisterlaag en werd de kerk 
verrijkt met diverse objecten in neogotische stijl, zoals een communiebank, glas-in-loodramen en 
diverse heiligenbeelden. 

Sint Jan de Doperkerk, Waalwijk. Pas in 1922 ging de bisschop van ’s-Hertogenbosch akkoord met het 
definitieve kerkontwerp, ditmaal van de hand van de nog jonge architect Hendrik Valk, die enige tijd 
bij Stuyt en Joseph Cuypers had gewerkt en daarom sterk door hen was beïnvloed. De kerk werd 
gebouwd in de jaren 1923-1925. 

Antonius Abtkerk, Scheveningen, rooms-katholieke Sint-Antonius Abtkerk, die in 1927 werd ingewijd, 
is een van de opmerkelijkste kerken uit het interbellum. Aan het uiterlijk van deze driebeukige 
basiliek is dat niet direct al te zien: het ontwerp van de architecten Joseph Cuypers en zijn zoon 
Pierre jr. is namelijk betrekkelijk sober. Pas bij binnenkomst wordt duidelijk waarom deze kerk zo 
uitzonderlijk is; nog niet eens zozeer vanwege de rijke aankleding met diverse marmersoorten, als 
wel vanwege de decoraties. Hoewel ze in verschillende technieken zijn uitgevoerd, vormen ze door 
hun gemeenschappelijke thematiek en stijl toch een geheel. Zonder twijfel herbergt de Antonius Abt 
een van de meest bijzondere kerkelĳke kunstensembles van de twintigste eeuw. Architectuur en 
decoratieprogramma van de kerk hebben een inhoudelijk zwaartepunt: de heilige eucharistie. 
Begrijpelijk, want de eucharistie  - de verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van 
Christus- is het belangrijkste sacrament (heilig ritueel) van de rooms-katholieke liturgie. Bovendien 
was aan het begin van de twintigste eeuw de “liturgische beweging' in opkomst. De aanhangers van 
deze beweging stelden de innige beleving van de eucharistie centraal. Dat had onder meer gevolgen 
voor de opzet en inrichting van kerken. Om het kerkvolk in staat te stellen de handelingen op het 
altaar overal goed te volgen, moest het kerkinterieur breed zijn. Met zijn brede, rechthoekige 
middenschip en smalle zijbeuken beantwoordt de Antonius Abt ruimschoots aan deze eis. Ook in de 
decoraties is de eucharistie steeds aanwezig. Het decoratieprogramma is ontstaan in optimale 
samenwerking tussen vader en zoon Cuypers en verschillende prominente kunstenaars, onder wie 
Antoon Molkenboer en de broers Jan Eloy en Leo Brom. Soms zijn de verwijzingen naar de 
eucharistie heel direct, zoals in het door Molkenboer ontworpen roosvenster boven de hoofdingang 
met de wĳnkelk en de hostie in het midden. Ook het bronswerk van de gebroeders Brom -onder 
andere op de communiebanken en preekstoel- staat nadrukkelijk in het teken van de eucharistie. Op 
de preekstoel is de gedachte verbeeld dat Christus het levende brood is dat uit de hemel is 
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neergedaald. En op de communiebank is het laatste avondmaal afgebeeld, de maaltijd aan de 
vooravond van Christus’ kruisiging, waarbij Hij Zijn volgelingen liet weten dat ze in het gedeelde 
brood Zijn lichaam moesten zien en in de wijn Zijn bloed. 

In andere decoraties is de samenhang met de eucharistie minder uitgesproken, en ligt zij 
bijvoorbeeld besloten in het kleurenpalet: de donkere tinten hebben betrekking op het lijdzame de 
aardse leven en de lichte en felle op de uiteindelijke overwinning op de dood in Christus. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de kruiswegstaties die Molkenboer in 1928-1929 uit Venetiaanse mozaïeksteentjes 
vervaardigde. Ze verwijzen steeds naar een moment van de lijdensweg die Christus met het kruis 
aflegde. Stilistisch en symbolisch zijn ze nauw verwant met de twaalf eveneens door Molkenboer 
ontworpen glas-in-Ioodramen erboven. Elk raam beeldt een christelijke deugd uit, gesymboliseerd 
door een bloem: zo staat de hyacint voor geduld, de waterlelie voor naastenliefde, enzovoort. De 
deugden zijn zo gerangschikt, dat ze passen bij de kruiswegstaties eronder. De campanula (symbool 
van de standvastigheid) staat bijvoorbeeld boven de eerste statie, waarin Jezus volhardt tegenover 
zijn rechter, Pontius Pilatus. In elke venstergroep van het middenschip bevindt zich een edelsteen 
met stralen met daarboven een groen kruis, die het lijden en de overwinning van Christus uitbeelden 
en het kerkvolk doen hopen op een eeuwig leven. Zelden verwijst kerkelijke kunst zo consequent 
naar het heilig sacrament, dat hier bijna het gehele interieur beheerst. Het absolute hoogtepunt in 
het interieur is het grote apsismozaïek achter het hoofdaltaar uit 1927 naar een ontwerp van 
Molkenboer. Het is een van de grootste mozaïeken van Europa ten noorden van de Alpen. Het 
centrale thema zijn de wonderbaarlijke gebedsverhoringen gedurende de cholera-epidemie die in 
1848 in Scheveningen woedde. Gebeden tot God  -in de kerk aanwezig in de vorm van het 
allerheiligst sacrament- zouden tot genezing van vele Scheveningers hebben geleid. De pastoor wilde 
dit grootse feit herdenken en de parochianen ten voorbeeld stellen. Ook dit mozaïek werd 
vervaardigd Venetiaanse emailsteentjes. Op basis van de kartons van Molkenboer werden de 
mozaïeken in het Parijse kunstatelier van de gebroeders Mauméjean in delen aangebracht op een 
dikke laag papier. Vervolgens werden die in Scheveningen aan de apsiswand bevestigd. Een bijzonder 
eigentijds detail is dat in het mozaïek de portretten van de echtgenote en kinderen van Molkenboer 
en een twintigtal biddende Scheveningers zijn uitgebeeld. De Scheveningse Antonius Abtkerk 
herbergt het grootste en best bewaarde werk uit het kerkelijke oeuvre van Molkenboer. Vooral de 
stilistische en symbolische eenheid zijn zeldzaam. Hierdoor kan het kerkinterieur als een hoogtepunt 
van Nederlandse rooms-katholieke kerkelijke kunst uit de twintigste eeuw worden beschouwd. 

Nieuwe Bavo, Haarlem, ie voor het eerst de nieuwe Bavo betreedt, weet nauwelijks waar hij het 
eerst naar moet kijken: de robuuste ruimtelĳke opzet van het schip of de helder gekleurde etages in 
de koepel? De preekstoel met zijn organische ornamenten of de blauwe voegen in transept en koor? 
Het is veel en overrompelend. In dit liefst 100 meter lange bouwwerk heeft de architect, Joseph Th.J. 
Cuypers (1861-1949), zoon van Pierre J.H. Cuypers (1827-1921), een persoonlijk eclecticisme 
toegepast waarin geijkte vormen een nieuwe lading kregen door ze te koppelen aan een eigen visie 
op stijl en ontwikkeling. Zo persoonlijk, dat Joseph Cuypers bewust onvoltooide elementen in zijn 
schepping opnam om het ontstaan van de kunst te illustreren. zoals de onafgewerkte kapitelen in de 
transkapellen. Een Unvollendete, vergelijkbaar met de beroemde symfonie van Franz Schubert. 
Bekijken we de bouwgeschiedenis van de kathedraal, dan volgt de fasering zoals gebruikelijk de 
hoofdstructuur: apsis, koor en straalkapellen kwamen met een deel van het transept tot stand tussen 
1893 en 1898. Daarop volgde van 1902 tot 1906 de uitbreiding met het gehele transept en de 
prachtige koepel, het schip en de westbouw, zonder de torens. Die laatste werden tussen 1925 en 
1930 toegevoegd naar ontwerp van Pierre Cuypers junior (189i-1982). Omdat ook zijn grootvader 
zich nog over de tekeningen had gebogen, ontstond hier een oeuvre van drie generaties Cuypers, 
waarbij nog de inbreng van architect Jan Stuyt opgeteld moet worden. Lest best was er de 
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programmamaker van de kathedraal, vicarisgeneraal en later bisschop, Augustinus J. Callier. Wat de 
nieuwe Bavo vooral zo bijzonder maakt is het licht. Wie dit in zijn vele fluctuaties volgt, ziet het door 
de ramen naar beneden glijden: op zijn weg botst het op de glanzende oppervlakte van talloze 
objecten die het in allerlei kleurige variaties reflecteren en verder verspreiden. Alles doet daarin 
mee: zo heb je het fraai belijnde siersmeedwerk van Jan Brom die met zijn preekstoel, kroonluchters 
en koorhek - topstukken uit de vroege twintigste eeuw -aan de ene kant het licht ving en aan de 
andere kant in nieuwe tinten doorzette. Maar niet alleen materiaal dat uit zichzelf al schitterde kreeg 
een rol: alles wat ook maar enigszins kon spiegelen werd ingezet. Wat le denken van de gepolijste 
zuilen in de kooromgang, het schip en de vele galerijen, gemaakt uit graniet in rood en groen en 
zwart, dat bespikkeld is met facetachtige vlekjes en her en der voorzien van ragfijne lijnen in goud? 
En de vloeren in terrazzo en mozaïek? Of de weerschijn van de geboende eiken banken, die Joseph 
Cuypers specifiek als onderdeel van de interactie tussen licht en kleur noemde? Maar helemaal 
vooraan in dit spel staan de glasharde terracotta's: de hoofdzakelijk in geel gebakken sierstenen. Je 
treft ze niet alleen aan als oplichtende banden in het metselwerk van de robuuste pijlers, maar ook 
elders bij de dragende onderdelen. Wie rondwandelt ziet ze overal ter accentuering van de 
architectuur, bij kapitelen en consoles of aan de binnenkant van de bogen. Heel bijzonder zijn de 
galerijen in het transept met hun geschakelde. cirkelvormige detaillering die beïnvloed is door de 
Arabische en middeleeuwse sierkunst. Absoluut hoogtepunt in de toepassing van deze kleurige 
reflectoren vormt de koepel, waar de stadspoort van het hemels Jeruzalem uit de Apocalyps is 
verbeeld. Om deze sfeervolle interacties mogelijk te maken, moest in ieder geval aan één 
voorwaarde worden voldaan:. onbelemmerde lichttoetreding. En juist op dit punt zette Joseph 
Cuypers een stap die als vernieuwend bestempeld kan worden. Hij brak met de traditie van 
bontgekleurde glazen en zocht de oplossing in composities die in veel wit of zacht getint glas werden 
geval. De enige uitzondering vormde wat hem betreft de apsis, waar het glas in lood dat hij samen 
met zijn vader had ontworpen een functie had in de symboliek van het hemels Jeruzalem. Net als in 
de koepel vormde dat een leidmotief dat zich onder meer manifesteerde in het gebruik van de 
kleurrijke (half)edelstenen uit de Apocalyps in de glazen. Opvallend genoeg zijn de bonte partijen 
hier al gecombineerd met relatief veel wit, wat met name met tegenlicht tot een heldere schittering 
leidt. Op het punt van glas in lood vervolgde Joseph Cuypers een experiment waarmee de firma 
Cuypers al enige jaren bezig was. Dit hield het midden tussen kostbare taferelen in glas in lood en 
noodramen, direct na de bouw aangebracht toen er vaak geen geld meer was. Algemeen werden 
deze samengesteld uit licht, groenachtig broeiglas met eenvoudige omlijstingen in kleur. Het effect 
daarvan kan hem wel eens op de gedachte hebben gebracht op die manier meer licht in de kerken 
toe te laten Zelf zou Joseph Cuypers in de nieuwe Bavo een première geven met de engelenramen 
van het hoogkoor. Hier creëerde hij een werk dat in de glaskunst op eenzame hoogte staat: niet 
alleen door de toepassing van veel licht doorlatende, zachte tinten, maar ook door een nieuw type 
glasmozaïek te gebruiken. Op deze plaats in de kathedraal getuigde het van een ‘symbolisme‘ dat 
alles te maken had met het bezielende licht van de Heilige Geest, aan wie het priesterkoor was 
gewijd: langs een stralende ‘ladder' zou de mens hier opstijgen naar de onstoffelijke wereld‘ vol van 
Gods grenzeloze licht. Met recht past hier het Bijbelcitaat 'Fiat lux'.! ‘Er moet licht zijn!' De beoogde 
transparantie van de glazen vormde een krachtig medium om het licht van buiten naar binnen te 
halen. Daarbij was het zaak, schreef Joseph Cuypers, om ‘in gevoelige schakeeringen te blijven. 
zooals de natuur van het licht in ons Vaderland dat naar mijn oordeel steeds eischt'. Juist die bewust 
geënsceneerde. steeds wisselende lichtkwaliteit in de nieuwe Bavo roept associaties op met de 
beroemde serie die Claude Monet tussen 1890 en 1894 maakte van de kathedraal van Rouen. 
Vergelijkbaar met de schilder schiep de architect een onuitputtelijke serie nieuwe Bavo‘s, 
voortdurend anders op iedere dag en ieder uur dankzij de ‘tinteling der atmosfeer' die hij vanuit het 
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Hollandse landschap naar binnen bracht en door de vele glanselementen verspreidde. 
Doelmatigheid. symboliek en sfeer gingen bij Joseph Cuypers hand in hand.  

Blaauw, Sible de en Werff, Egbert van der, Een teken in de stad, Groningen 1990 
p. 27. De bewaarde tekeningen bewijzen dat de toren tijdens het ontwerpproces de meeste 
aandacht heeft gekregen. Als enige onderdeel van het gebouw is het ontwerp van de toren in drie 
stadia tot stand gekomen. De potloodnotities op de eerste ontwerptekening en de afzonderlijke 
tekening van eind oktober getuigen van de discussies die op Cuypers’ bureau over de toren gevoerd 
zijn. De gesprekspartner van de bouwmeester was hoogstwaarschijnlijk zijn zoon, Joseph Cuypers 
(Roermond (861-1949), die sinds kort als afgestudeerd civiel en bouwkundig ingenieur uit Delft, op 
het bureau van zijn vader werkte. De bouw van de Groninger St. Jozefkerk was een van de eerste 
projecten waarbij Cuypers jr. van begin tot eind betrokken was. Hij heeft later zelf verklaard dat ‘de 
bouw van den St. Josephkerk 45 jaar geleden door mijn vader Dr. P.J.H. Cuypers ontworpen, in 
hoofdzaak door mij werd geleid, en mij de uitwerking op het bureau evenals het bezoeken van het 
bouwwerk was opgedragen’. Cuypers sr. had in de eerste contacten met het Groninger kerkbestuur 
bedongen dat, wanneer zijn ontwerp onverhoopt pas na zijn overlijden zou kunnen worden 
uitgevoerd, het kerkbestuur dan de architectuur aan zijn zoon zou overdragen. Jos. Cuypers was het 
ook die namens zijn vader de aanbesteding in mei 1886 bĳwoonde. In het jaar van de voltooiing van 
de kerk leverden zijn Groninger contacten hem ook privé-opdrachten op, maar deze zijn nooit 
uitgevoerd. Cuypers jr. herinnert eraan dat hij met name over de torenspits uitvoerige ‘ 
gedachtewisseling’ met zijn vader heeft gehad. Toch is die spits zo open geworden als zijn vader 
wilde. De punten waarover blijkens de potloodnotities is gesproken betreffen uitsluitend de stenen 
romp. De veranderingen die daaruit resulteerden hebben het originele ontwerp zeker goedgedaan: 
de opbouw van de toren is rijziger en rustiger geworden. De daarop volgende aanpassing van de 
proporties was niet meer dan een consequentie van de eerste ingreep: de verbrede bovenbouw van 
de torenromp zou in de versie van eind oktober veel te zwaar geworden zijn in verhouding tot de 
kerk. Na de laatste aanpassing voegt de toren zich harmonieuzer bij de kerk oen hebben de relaties 
tussen hoogte en breedte, gecombineerd met de luchtigheid en rijzigheid die al eerder waren 
bereikt, het bevallige resultaat opgeleverd dat jaren later nog steeds wordt gewaardeerd. Van der 
Woud heeft erop gewezen dat het verschijnen van ijzeren tonspitsen in het oeuvre van Pierre 
Cuypers chronologisch samenvalt met de intrede van Jos. Cuypers op het bureau van zijn vader: de 
toepassing van ijzer in Pierre Cuypers’ werk is ongetwijfeld gestimuleerd dor de aanwezigheid van de 
jonge ‘constructeur in hart en nieren’. Het heeft er alle schijn van dat de tweede tekening door de 
24-jarige Jos. Cuypers op papier is gezet als uitwerking van de discussies met zijn vader. Niettemin is 
het onmiskenbaar Cuypers sr. die verantwoordelijke blijft voor het ontwerp: de kunstenaar houdt de 
hoofdrol boven de ingenieur, zelfs al is die zijn zoon. 

p. 33. Toen de Groninger kerkbestuurders Cuypers’ St. Vituskerk in Bussum gingen bekijken, troffen 
ze een onvoltooid bouwwerk aan: een driebeukige basiliek van tenminste zes traveeën diep, in 1884 
afgesloten door een tijdelijke westgevel. het bezoek aan Cuypers kregen de tekeningen van het 
complete ontwerp te zien. Dat voorzag in een toren, die axiaal, dat wil zeggen in het verlengde van 
het schip geprojecteerd was en die nog eens een diepte van twee traveeën aan de lengte van de kerk 
zou toevoegen. De axiale toren van de St. Vitus zou een massief ogende, vierkante stenen romp 
krijgen, bekroond door een stenen klokkenetage van achthoekige vorm met hoektorentjes en een 
achtzijdige, ongelede spits. Hij zou overigens nooit worden uitgevoerd: in 1896 is de kerk onder 
leiding van Jos. Cuypers voltooid met een toren die niets meer te maken heeft met het ontwerp, 
omdat de toenmalige opdrachtgever een kopie wenste van de oude toren van Eemnes-Buiten. 
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p. 51. De problemen met de ijzeren spits waren echter nog niet opgelost. Bisschoppelijk 
bouwinspecteur Starmans stelde vast dat de toren ‘zooals de bouwtrant is’ steeds veel onderhoud 
zou blijven vragen…. In het begin van 1936 besluit het kerkbestuur zich te wenden tot het bureau van 
Joseph Cuypers in Amsterdam en daarmee de eigen architect Bakx te passeren. Het bestuur nodigt 
Cuypers uit de St. jozefkerk, ‘die u ongetwijfeld dierbaar moet zijn’, te bezoeken en rapport uit te 
brengen over de bouwkundige staat van de toren. De architect accepteert de opdracht graag en 
roept daarbij zijn betrokkenheid bij ontwerp en bouw in herinnering. De inspectie vindt plaats op 19 
februari en resulteert in een rapport. Volgens Cuypers’ bevindingen verkeert de gemetselde 
torenromp in uitstekende conditie, maar is een reeks van maatregelen nodig voor de verbetering van 
de ijzeren spits”. De constructie als geheel acht hij voldoende betrouwbaar, maar het ijzerwerk moet 
veel beter worden onderhouden dan de voorafgaande decennia het geval geweest is. Cuypers 
herinnert eraan dat de constructie een ‘elastisch en beweegbaar geheel’ is en dat enig slingeren bij 
harde wind geen onrust hoeft te baren. Wel adviseert hij ter versterking extra trekstangen in 
Andreaskruis-vorm aan te brengen. Om het onderhoud te vergemakkelijken stelt hij bovendien voor 
om de grote openingen in het deel van de spits tussen de beide transen dicht te maken, juist door 
deze schuin gelegen openingen kwam immers het meeste regenwater binnen. De architect realiseert 
zich dat deze ingreep het karakteristieke aanzien van de toren niet onberoerd zal laten. Hĳ beroept 
zich echter op ‘alle gedachtewisseling met mijn vader zaliger dr. Cuypers gevoerd bij de bewerking 
van dit ontwerp’. Hij suggereert daarmee dat de ontwerper zelf twijfels heeft gehad over deze vorm, 
een redenering die lijkt op wat in de psychologie te boek staat als projectie, maar die hier dient om 
Jos. Cuypers’ eigen inzicht extra gewicht te geven dat de dichting niet alleen een technische maar 
ook een ‘aesthetische’ verbetering zal betekenen. Van een directe uitvoering van Cuypers’ adviezen 
was geen sprake. Het werk aan de toren beperkte zich tot kleine verbeteringen. Het rapport 
verdween spoedig in het archief en kwam pas in de loop van de jaren vijftig weer te voorschijn, toen 
duidelijk werd dat aan een ingrijpende restauratie van de gehele toren niet viel te ontkomen. 

p. 58. Restauratie 1958. De restauratie onder leiding van architect Bakx en uitgevoerd door 
aannemer Bol heeft de toren zeker weer in optimale bouwkundige staat gebracht. Toch lijkt er niet 
met al te veel liefde voor het gebouw te zijn gewerkt. Het metselwerk werd op nogal ruwe wijze 
ingeboet en de brugstaven werden hier en daar schots en scheef in de vensters gezet. Ook het 
bouwkunstig resultaat kan moeilijk positief worden beoordeeld. Met name door de verwijdering van 
talrijke ornamenten, de spitsjes van de pinakels en de hogels op de bekroning, verloor het silhouet 
van de toren veel van de fijne tekening die het oorspronkelijk ontwerp had gekenmerkt. Opvallend is 
echter dat Jos. Cuypers’ oude plan tot gedeeltelijke dichting van de spits niet weer werd opgevat: 
opdrachtgever en architect onderkenden blijkbaar de kwaliteit van transparantie, maar hadden 
minder waardering voor de typisch neogotische ornamentiek die het silhouet mede bepaalde. 

Brom, Gerard, Romantiek en katholicisme, deel 1, 1926, p. 346-347 
Het vonnis viel op de binnenplaats van 't kasteel Doorwerth, waar een na-middeleeuwse bijbouw 
volgens De Stuers' standpunt, dat het esthetiese werd genoemd, op grond van stijlloosheid 
veroordeeld was te verdwijnen, terwijl dit stuk volgens Jan Kalf 's opvatting, als de historiese 
aangeduid, om zijn documentaire waarde zou dienen geëerbiedigd te worden. Legers vechten zich 
dood om de eerste de beste muur, waarachter ze zich verschansen, omdat hun stelling daarmee 
staat of valt. En hier hielden allen huiverend hun adem in, want aan weerskanten kwam een persoon 
als kampioen naar voren, die met bloedend hart zijn bondgenoten vertegenwoordigde. Het waren 
Cuypers en zijn zoon, die vlak tegenover elkaar stonden. De vader wilde het middeleeuws karakter 
van 't geheel absoluut laten spreken en aan die abstracte regel van stijleenheid een nieuwer deel 
prijsgeven; Joseph, die Dr. Pierre jarenlang als rijksbouwmeester verving, toonde door zijn 
persoonlike houding, de kopiëerkunst overwonnen te hebben, hij scheidde zich op dit beslissende 
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punt bewust van zijn vader af en wilde het andere element als getuigenis van een gelijkberechtigde 
ontwikkeling in de architectuur bewaard zien. De verovering van deze post in Cuypers' eigen huis 
overtuigde Nederland tenminste hiervan, dat jongeren zijn grote naam niet hoefden zwart te maken, 
wanneer ze een wending gaven aan zijn streven, om het gelijke doel zekerder te bereiken. Die 
jongeren waren trouwens de oproerige kinderjaren voorbij, Jos. Cuypers al over de vijftig heen. 
Kinderachtig zou 't alleen wezen, de kritiek te sparen uit ontzag voor een paar veteranen, die 
verdiensten genoeg hadden om een enkele pluim te kunnen missen. Er waren bovendien nog edeler 
veteranen dan deze voorgangers en dat waren de monumenten zelf, waarvan de ziel op het spel 
stond. 

Dit alles lijkt afbreken zonder meer; en iets anders konden de jongeren ook onmogelik, zolang de 
regering zich aan ’t gangbare stelsel gebonden voelde. In Doorwerth was de vrijheid veroverd en nu 
kreeg de toepassing van 't nieuwe beginsel een kans, die 1916 gegeven werd aan de zuider ingang 
van de kerkgevel in Gouda, waar de architecten Jos. Cuypers en Kromhout met meewerking van de 
beeldhouwer Zijl moderne vormen te zien gaven in overeenstemming met de geest van 't oude 
gebouw. Ook op dit werk is natuurlik kritiek geoefend 3), maar op de richting wil niemand 
terugkomen. De nieuwe richting veroordeelde het stelsel, niet de kunst van Cuypers, die altijd van 
zijn werk iets levends wist te maken en daarom het erelidmaatschap van de Oudheidkundige Bond 
kreeg aangeboden, toen het beginsel veranderde4). De overwonnen partij kon zijn aftocht met alle 
eerbewijzen houden 6). 

Brom, Gerard, Herleving van de kerkelike kunst in katholiek Nederland, Leiden 1933 
7  Joseph heeft bijgedragen aan Herleving 
82  Bij uitbreidingen paste Joseph de aanwezige stijl van de kerk toe. 
110 e.v. Zeer trage acceptatie Heilige Linie 
154  Joseph voorkomt “uitkleding” Munsterkerk 
162  En wat Cuypers heel gelukkig in Dokkum waagde, heeft zijn zoon later toegepast in 

Oegstgeest, waar de toren naast de absis zou komen te staan, om de oriëntatie te 
belonen met het praktisch voordeel, dat de kerk vanaf een paar hoofdwegen al in de 
verte zichtbaar werd. 

163  Kerk Nes aan de Amstel geïnspireerd op kerk Dominicus Alkmaar en Augustinus 
Nijmegen 

176  De ijzeren noodbalken, onlangs aangebracht om de nieuwe koepel van Cuypers ’zoon te 
stutten werken in zover ook niet ongelukkig, dat ze voor een soort hulplijnen dienen, 
die zichtbaar de volmaakte figuur helpen beschrijven, waarin de gewelven aan de 
viering bij wijze van leidmotief gevat zijn. 

180 183 
 
 
 
243 

Uitspraken Brom:  
• ‘Pierre Cuypers= Viollet-le-Duc + schilderachtig’ 
• ‘Eugen Gugel staat ver af van beginselen van Pierre Cuypers’ 
• ‘Atelier Cuypers en Stoltzenberg heeft ontelbare kerken versierd’ 
• Utrechtse School ten onder gegaan aan starre dogmatiek 

190 200 Kalf heeft kritiek op Pierre Cuypers omdat hij zijn werk en inrichting niet alleen in eigen 
hand wil hebben, maar ook alles zelf wil doen (Rijksmuseum) 

200  Lijst van namen van medewerkers van Cuypers en Stoltzenberg 
206  Een Nederlands bouwmeester [Joseph Cuypers] steunde dan ook in onze dagen de 

verklaring van een Engelsman dat dergelijke gruwelen hoe eerder hoe beter dienden 
uitgebroken dienden te worden, om de architectuur ongestoord te laten bewonderen. 
[Van Onzen Tijd, 1914, XV, p. 30]. 

215 
 

 Op 1-12-1869 oprichting Bernulphusgilde, spanning tussen Warmond en Utrecht 
• 1880 leken kunnen bij uitzondering lid worden 
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• 1885 hervorming mislukt 
• 1886 Pierre Cuypers vraagt toegang voor leken en krijgt geen instemming 
• 1900 e.v. vermindering invloed Gilde door Violier, Lucasgilde en R.K. 

Kunstenaarsvereniging 
• 1908 opheffen 
• 1911 heroprichting 

Clericaliseren van de kunst 
236  Na het mislukken van een hervorming [van het Bernulphusgilde] stichtte nu Jos. 

Cuypers zelfstandig het Amsterdams St. Lucasgilde, waaruit later de Violier zou 
voortkomen. 

240  Een Hollands ingenieur, die missionaris was geworden, riep Jos. Cuypers’ hulp in, om 
een kathedraal te bouwen in Rangoon. Onze bouwmeester ontwierp spontaan een 
Oosterse koepelbouw, maar kreeg van de bisschop voor antwoord, dat het echte 
baksteengotiek diende te zijn. En nu moest de kunstenaar, die de Sint Bavo 
onderhanden had, weer minstens tien jaar in zijn persoonlike ontwikkeling terug en 
tekende plichtmatig een conventioneel plan voor het grootste monument van Achter-
Indië", al was een Drents dorpskerkje hem eigenlik liever. 

255  Van Heukelum vraagt om staties die zijn geïntegreerd in het interieur, liefst in medaillon 
met kruis 

262 
 
 
 
 
268 
272 

275 Utrechts kwartet:  
• Tepe 
• Mengelberg 
• Geuer 
• Jan Brom 

Mengelberg spreekt ook over Beuron in 1893, maar wel in een historiserende vorm 
Kerk Jutphaas (orgel H. Stede) is Magnus opus van Van Heukelum 

294  Bevestiging van het anti-renaissance verhaal van Pierre Cuypers in Rome in Gildeboek 
1921 IV 59, Joseph 

306  Tegen ’t einde van de vorige eeuw werden nog paskwillen aangediend als de Tilburgse 
St. Annakerk met zijn beide slechtgemutste torens, zijn overgrote vensters en armzalige 
beschildering, allemaal mislukt romaans, door Jos. Cuypers terecht voor een bewijs 
van geestelike armoe uitgespeeld. 

309  Thorn Prikker beschilder interieur Jezuïetenkerk De Haag, opzoeken in de Genade  
311  Joseph vindt protestantse ramen en winkelramen mooier dan de katholieke, Van Onzen 

Tijd, 1914 jg. 15, p. 30 en Gildeboek 1919, I, p. 171 
312  Lauweriks: ‘Niet nadoen maar verder gaan met Cuypers is de beste navolging’ 

Zoals:  
• Berlage met Cuypers 
• Morris met Pugin 

315 320 De nieuwe lijn wordt ingezet door Theo Molkenboer, overgenomen door Jan Kalf. Graaf 
en Heukelum wijze de nieuwe lijn af. 

316  Beroemde zin van Joseph: Een vruchtbaar en vreedzaam bouwmeester met 
geruststellende naam, Cuypers’ volwassen zoon, schreef bij de eerste botsingen een 
brief, die hier veilig mag geciteerd worden, omdat de schrijver meermalen hetzelfde 
openlik heeft verklaard en omdat zijn mening nu wel door de geschiedenis afdoende is 
bekrachtigd: „De kapitale sommen in aanmerking genomen, welke sedert 1853 door de 
Katholieken aan beeldhouw: en schilderkunst zijn ten offer gebracht, is de algemeene 
standaard thans verre beneden het peil, dat had kunnen bereikt worden. Gemoedelijke 
lauwheid is daaraan schuld" [Brief aan Poelhekke 15-4-1899] 

327 328 Op deze manier zou de kritiek veroordeeld worden in een hopeloze kring rond te 
draaien. Om die toverban van een noodlottige ontmoediging, waardoor verschillende 
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groepen elkaar de schuld gaven, met geweld te verbreken, belegde nu de Violier een 
openbare bijeenkomst, waar vertegenwoordigers van de katholieke pers ter 
verantwoording geroepen werden. ]an Kalf en los. Cuypers spraken er het bevrijdende 
woord, waardoor de dagbladen zich op den duur zelf geholpen zouden voelen. Vrije 
kritiek van bevoegden moest de vermomde reclame van belanghebbenden verdringen. 
Soms viel m' de schrijver van zo’n dwaze lofrede op een of ander werk immers de 
voldane pastoor te vermoeden, soms de leverancier in persoon of een vriendje van 
de leverancier. Wie de inzender van zulke aanprijzingen, die eigenlik onder de 
betaalde advertenties thuis hoorden, ook wezen mocht, in ieder geval was de krant 
gewoon er zonder enig onderscheid een ereplaats aan te geven. Frazen over de geniale 
meester en zijn streng kerkelike stijl, de heilige bezieling, met het adres van de maker, 
bewezen telkens opnieuw, hoe de redacteur zich van een zakelik oordeel afmaakte. 
Geen journalist gaf zich de moeite om het geval ernstig te overdenken; de pronkende 
aanbeveling werd eenvoudig op de eerste bladzij geplakt of hoogstens met een schaar 
beknipt, om beter in de kolom te passen.(…). Jos. Cuypers op zijn beurt schreef de 
algemene ellende hieraan toe, dat opdrachtgevers of schenkers zich 
zonder het minste begrip waagden aan voorschriften, die de schoonheid opofferden, 
wanneer een kunstenaar zwak genoeg was om het werk onder zulke vernederende 
omstandigheden te kiezen boven een kordate weigering van de opdracht [De 
Verdwijnende Soort]. 

329  Maria Viola, katholieke Bremmer 
333  Jos. Cuypers, op een spotprent van Molkenboer als een hondje achter aan het touw van 

Ian Kalf voorgesteld, wreekte zich christelik op de klachten van de zenuwachtige 
schilder, dat de bouwmeesters niet genoeg de vrijheid van sierkunstenaars zouden 
eerbiedigen, door een verzoenende waardering te schrijven van deze kruisweg, 
waarvan de kathedraal in Batavia enkele jaren later een goede repliek plaatste. De 
tegeltechniek, waaraan het Rijksmuseum indertijd het eerst ruimte had gegeven, kwam 
de invloed van de burgerbouwkunst op de kerkbouw en daarmee de toenadering 
tussen wereldlike en geestelike cultuur bezegelen, Jos. Cuypers hoopte, 
dat de woelige Molkenboer, die zich voor het veredelen van zijn ontwerpen nauweliks 
tijd gunde, zijn temperament zou leren beheersen, om de diepe rust te bereiken van 
oude meesters, waarvoor de schilder in' zijn artikelen zulke mooie woorden over had. 
Tenslotte ging de bouwmeester alle persoonlike schakeringen in de hoger eenheid van 
het gemeenschappelik streven naar een nieuwe stijl opheffen, toen hij in Theo 
Molkenboer ’s werk tegemoetkomend niet „het te zeer gezochte” van de laatgotiek 
terugvond, maar eerder „het krachtig overtuigde”, dat een komende bloei voorspelde 
[Van Onzen Tijd, 1907, jrg 7, p. 57 e.v.]. 

335  Huysmans: de neogotiek verbindt lelijkheid met ongemak (zijbeuken) 
337  Brom stelt dat Jan Stuyt het eerste opkomt voor Beuron in voordrachten en opstellen 
345  Een uitkomst voor de beweging is ’t zeker geweest, dat Jan Stuyt, ver van alleen 

gelaten te worden met zijn vernieuwing, de hoogste bekrachtiging voor zijn werk 
vond, die een katholiek architect kon dromen. Sinds 1900 werd zijn naam gekoppeld 
aan de beroemde naam van zijn oude patroon. Als lid van de tijdelike vennootschap 
Cuypers en Stuyt kreeg hij in samenwerking met Jos. Cuypers, van wie het aandeel 
in de meeste gevallen vrijwel [niet] te onderscheiden viel, menige kerk te bouwen. 
Verwant aan de kerk van Nes aan de Amstel, de eerste indertijd door Jos. Cuypers 
persoonlijk gebouwd, verscheen in het begin van de nieuwe eeuw die van Ginneken, 
waar verschillende kenmerken intussen de ontwikkeling aftekenden, Het voorkomen 
was van binnen soberder van lijn en lichter van toon geworden. Merkwaardig is wel 
biezonder het feit, dat Dr. Cuypers een volgend jaar zijn ontwerp voor Steenbergen op 
het voorbeeld van Ginneken liet delen in een open ruimtewerking, want de zoon 
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troonde de vader onwillekeurig mee. Vooral in volksbuurten van de steden drongen 
de economiese verhoudingen tot vereenvoudiging, die met meer gezocht werd in de 
armoedige uitgave van een prachtbouw, maar in de onbevangen aanvaarding van de 
werkelikheid. De Haarlemse Sint ]an kreeg zijn steunberen aan de binnenkant als 
zware muurpijlers, waar een gang doorheen gemaakt kon worden, om op die manier 
een middenpad uit te sparen en de banken in gesloten rij op te stellen. 
Het overwicht van Stuyt liet zich gelden bij het plan van de Bossche Sint Jacob. 
Gebouwd op een ongeveer vierkant terrein, leek deze kerk voor een centraalbouw 
aangewezen. Door grootse eenvoud zochten de architecten een indruk te geven van 
Gods Majesteit. De koepel, overal binnen de ruimte volledig zichtbaar, om het gevoel 
van wijdheid en oneindigheid te wekken, leverde een sprekende variant op het sterf 
gewelf in de Utrechtse Sint Antonius, die hier overigens royaler scheen te herleven. 
De viering van het Griekse kruis werd gedragen door vier uiterst zware kolommen, 
waarmee het doorzicht in de helder verlichte kerk niet bevorderd werd. Omdat de 
daken op het ingebouwd, pas later aan de gevel vrijgemaakt terrein, nauweliks konden 
uitkomen, werden ze niet heel hoog opgetrokken, maar met rooie pannen gedekt, die 
toen nog een verrassing vormden, terwijl een statige toren tot vergoeding het 
heiligdom in de verte bepaalde. 

348 355 Jos. Cuypers kreeg voor dankbare taak, de hem van huis uit diep vertrouwde 
traditie te verjongen. Met zo’n geestelike erfenis beladen als deze dubbele ingenieur, 
moest de zoon wel eclectieser uitvallen dan de vurige vader. Na de baanbreker kwam 
tijdig de bemiddelaar. In zijn eerste levensjaren had hij al bij zijn ouders „voorzichtig en 
beredeneerd" geheten. Een vriend noemde hem verder een „te vroeg bezadigd, te 
keurig gelooid jonge man”.122) Persoonlik was de bouwmeester zich bewust, met zijn 
didactiese aard een tegenstelling van zijn lyriese vader te vormen en wezenlijk 
verwant te zijn aan zijn in kritiek geharnaste tijd. Dit objectief karakter stelde 
zijn geest onpartijdig open voor oude en voor nieuwe elementen. Sterk in assimilatie, 
die iets anders dan compilatie betekent, aanvaardde Jos. Cuypers allerlei hervormingen 
met een overtuiging, waarvan de verdienste des te groter was, naarmate hĳ bij zijn 
vader sterker weerstand had te overwinnen. Het blijft zijn werk altijd aan te zien, dat hij 
in een kring geboren werd, die van zijn bondgenoten binnen le Violier verschilde. Maar 
was hij de zoon van een architect, hij werd ook de vader van een architect en liet zich 
tenslotte door de toekomst niet minder boeien dan door het verleden. Alberdingk 
Thijm’s petekind wist de romantiek, die hem tot vlees en bloed geworden was, met een 
levendmakende geest te boven te komen. Niet alleen bewaarde zijn voornaam 
evenwicht hem voor een revolutie tegen zijn eigen vorming, waardoor hij met geweld 
verbrand zou hebben wat hij had aanbeden; zijn hoofdwerk mocht al over vijf en 
twintig jaren lopen, het vertoont ondanks zichtbare schommelingen bovendien in zijn 
ontwikkeling, die deze bouw aan twee verschillende geslachten gebonden houdt, geen 
hinderlike scheur tussen oud en nieuw, omdat de perioden organies aan elkaar schijnen 
te groeien. Vordert iemand een bepaald bewijs voor de stelling, dat de Haarlemse 
kathedraal zich van de historiese stijldwang leeft bevrijd, dan zou het enkele feit 
kunnen gelden, dat wij in dit werk niet moeilik de geschiedenis van onze eigen dagen en 
wel biezonder de overgang van de negentiende in de twintigste eeuw weergegeven 
vinden. Sint Bavo is niet meer gotiek en is nog niet modern in de volle zin, terwijl 
sommige delen meer gotiek, andere daarentegen meer modern lijken. Zo zien we hier 
de beweging voor onze ogen weerspiegeld in een en hetzelfde werk, wat heel 
eenvoudig te verklaren valt, omdat de bouwmeester onder het bouwen rijper en 
tegelijk vrijer is geworden. Jos. Cuypers begreep uitstekend, welke geest hem scheidde 
van Berlage. Hij vond het niet de plicht van een architect om zijn beginselen in alle 
omstandigheden door te voeren tot het uiterste, evenmin als voor ieder Katholiek de 
levensregel van een kloosterling was weggelegd. Berlage had met geen pastoors te 
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maken, hij ging als een boeteprofeet regelrecht zijn gang door woestijnen van 
miskenning en door straten van tegenwerking, waardoor hij alleen de grote voortrekker 
kon worden. Met het radikalisme van een socialist en het absolutisme van een puritein 
protesterend voor de dag gekomen, was hij heel wat steiler dan de verzoenend 
gestemde Katholiek, die de dingen met zo hardnekkig tot het uiterste wilde drijven. Hier 
is geen louter onderscheid in temperament of karakter in het spel. Hegel en Marx 
richtten moderne architecten, die zich, in een andere zin dan de constructies van 
Cuypers’ school, rationalisten noemden. Al de bloemen van het geloof bevroren in een 
heidense trots. Tussen Cuypers en Berlage stonden beginselen, die Ruskin tevoren had 
bepaald, toen hij rijke vormen een teken van nederigheid, strakke bouw een teken van 
hooghartigheid durfde noemen? Het consequent rationalisme had aan zich zelf genoeg, 
het versmaadde alles wat zweemde naar versiering of bevalligheid, het sloot onder 
voorspiegeling van gemeenschap heel de levensvreugde met kale, kille vestingmuren af. 
Daar kwam nog een factor de afstand tussen kerkbouwer en profane architect 
vergroten. Jos. Cuypers meende geen gewaagde proefneming te mogen maken, omdat 
zijn program geen ongekende oplossingen eiste, zolang de eredienst niet veranderde. 
(…).De bewegelike koepel en de stevige torens, het weelderige koor en de rustiger 
gevel, ze laten bij ’t eerste gezicht op de buitenbouw een ontwikkeling voelen, die 
beantwoordt aan de toenemende vereenvoudig in de moderne architectuur. (…).De 
ronde absis en straalkapellen, de tot een halfcirkel naderende spitsboog, rustiger van 
indruk dan de opstrevende van de Bossche Sint Jan, de horizontale vorm van de heldere 
ramen, heel de Hollandse breedte van de verhoudingen, waarboven de koepel alleen de 
hoogtewerking kwam versterken, deze elementen vormden samen een andere geest 
dan de gotieke drang, die zich in allerlei hoeken en bogen, in een geheimzinnige 
schemer, in een telkens gebroken en telkens sterker gestuwde vaart zou uitgevierd 
hebben. Vrij van bepaalde leerstelligheden, niet los van een verstandelik begrip, werd 
Sint Bavo een monument zoals het op het keerpunt van twee eeuwen alleen kon 
opkomen, tegenover de traditie onafhankelik en meteen aanhankelik genoeg om voor 
levensteken te dienen van het verrijzend Katholicisme in Holland. Met wijsgerige 
zelfironie voorn kwam Jos. Cuypers de kritiek, die zijn werk als een samenstel van overal 
gevonden bestanddelen uiteenrafelde, door vrijwillig een lijst van voorbeelden te 
noemen, waaraan de kathedraal zou kunnen herinneren. Wanneer iemand hem in de 
rug wilde treffen, keerde hij ontwapenend zijn blote borst naar voren. Hij had in 
beginsel het recht tot deze soort verdediging, omdat zijn belezen en bereisde 
tijdgenoten nu eenmaal gewoon waren alles volgens een noodlottig historisme te 
vergelijken. Ontdekte zij in ieder stuk een nieuwe reminiscentie, dan lag deze uitkomst 
minstens zoveel aan overlading van hun geheugen als aan onvruchtbaarheid van zijn 
verbeelding. Zij deelden niet alleen zijn relativisme, maar vermeerderden het 
overvloedig. Trouwens verschillende personen begonnen hun bezoek met een 
vooroordeel, waarvan ze zich niet meer konden bevrijden. (…). De beste 
kenner van de vaderlandse architectuur [Jan Kalf], voor wie de herinnering aan oude 
monumenten geen genot in nieuwe gebouwen hoefde te bederven, heeft indertijd 
dankbaar getuigd, dat geen hedendaags bouwwerk in Nederland zoveel wezenlike 
verdiensten, zo’n algemene schoonheid en bekoorlikheid bezat als deze kathedraal. 
Want toonde Berlage een strenger houding, een vaster doel, een zwaarder proef, Jos. 
Cuypers wist voorlopig meer te bereiken.(…). Wie moeite heeft zich met het drukke 
uiterlik van de kerk te verenigen, voelt evenveel verrassing als voldoening, wanneer hij 
er binnenkomt en dadelik de concentratie van een gewijde ruimte ondergaat. De 
architect had reden om bij wijze van voorzorg de toon van de glazen aan te geven.““) 
Zelf rekende hij dus met een tempering van het licht, dat voorlopig al te hard en koud in 
zijn gelijkmatige val door de ruime ramen over lichtgele baksteen en glimmende tegels 
neersloeg. Het gevoel van wijdte onder de brede spanningen krimpt alleen bij het koor, 
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dat misschien aan ’t zwarte marmer van de zuilen, maar zeker aan de minder gelukkige 
verhouding van het triforium een gedrukte werking heeft te wijten. Wanneer onze blik 
onder de slanke koepel doorglijdt, trekt het stergewelf niet evenredig omhoog. 
Het bisschoppelik conservatisme en de voorzichtige geest van de architect verstonden 
den elkaar. Dat Mgr. Bottemanne, die blijkbaar een Borret nader stond dan een Van 
Heukelum, geen polychromie wilde, kwam Cuypers’ bedoeling tegemoet om het 
materiaal aan muren en gewelven in de natuurlike kleur te laten spreken. (…). Wij 
verheugen ons over deze beslissing, die Sint Bavo voor een gedwongen bontheid 
spaarde. Overeenkomstig zijn lijdelik moderne gezindheid liet de verdraagzame 
bouwmeester heel de versiering vrijer en nieuwer worden dan hij zich zelf gegund had 
of tenminste dan hem veroorloofd was te zijn. De Haarlemse kathedraal heeft, zoals 
voor een bisschopskerk trouwens begrijpelik is, het voorbeeld gegeven in de opstelling 
van een eenvoudige offertafel als hoogaltaar, dat als brandpunt van de hele bouw niet 
langer door allerlei bijkomstigheden onherkenbaar werd gemaakt. (…). Onmiddelik zag 
een ijveraar, die met kloppend hart de tekenen des tijds waarnam, in 
dit sober altaar, zo nieuw en zo oud meteen, een moderne bouwkunst aangekondigd. 
(…). Sint Bavo daarentegen [Dom van Lenz] heeft oude gegevens zo fris en vrij verwerkt, 
dat ze tot een geheel konden groeien.  

355 e.v. Verhandeling over centraalbouw 
376  Verhandeling Derkinderen en Diepenbrock 
377  Verhandeling wegwerken Derkinderen door Pierre Cuypers bij Rijksmuseum, verteld 

door Joseph in De Tijd van 6-11-1925  
385  Derkinderen leraar van Dom van der Mey, Mathieu Wiegman en Han Bijvoet 
396  Brom vindt de engel van Toorop het mooiste va de Nieuwe Bavo 
416  Belangrijke rede van Joseph op Violiercongres 1919 met: 

• bespiegelingen omtrent aesthetica komen slechts op de tweede plaats 
• scheiding tussen kerkelijke en burgerlijke kunst vervallen 
• geen stijl door volgen van oude trant 

431  Alinea van Joseph in Van Onzen Tijd, 1907, jg. 7 p 107/8 over de christelijke symboliek: 
• wetten van de natuur 
• ornamenten verzachten de kruisende lijnen 
• kerkvorst plant tijdens de bouw het kruis op de plaats des altaars 
• bisschop zegent de kerk driemaal in- en uitwendig 

Een architect [Joseph Cuypers] heeft daarom de vruchtbare betekenis van de 
kerkwijding nog eens tot ons bewustzijn willen brengen; 
„De christelijke symboliek beheerscht niet alleen alle onderdeelen der versiering, maar 
ook alle constructieve hoofddeelen van het gebouw; een oprechte erkenning van de 
wetten der natuur, die, evenals de eigenschappen der techniek, tot den Schepper zijn 
terug te brengen, kan een beeld zijn der christelijke moraal, die in hare gestrengheid en 
juistheid is als de geometrie, en in hare toepassing op het leven des menschen mild is 
als de vrije ornamentatie, welke, op den grondslag van het spinneweb der driehoeken, 
de ontmoeting der kru1s'ende lijnen verzacht. Zou eindelijk de zorg besteed door de 
ambachtslieden aan de uitvoering en de erkenning der technische bijzonderheden in 
het ontwerp niet in harmonie zijn met de veredeling die de arbeid gekregen heeft door 
het Christendom, dat de slavernij stelselmatig heeft bestreden? De Kerk wacht niet met 
hare plechtigheden bij de stichting der tempels, totdat zij in volle praal kunnen 
betrokken worden, maar reeds wanneer de metselaar gaat beginnen muren en pijlers 
op te trekken op de aangelegde grondslagen, dan komt de Kerkvorst te midden van de 
geestelijkheid en arbeiders, hij plant het Kruis op de plaats des Altaars, zegent den 
gedenksteen, waarin hij aan zes kanten het beschermende kruisteeken eigenhandig 
ingrift, om dan zelf te metselen; daarna wordt gansch de muur door hem ingezegend. 
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Spreekt daaruit niet de waarde die door de Katholieke Kerk gegeven wordt aan den 
arbeid voor den bouw der kerk? Ook weten de ambachtslieden dat hun werk, eens 
voltooid, uit- en inwendig driemaal wordt gezegend en eindelijk de hoofdmuren op drie 
punten naar elke windrichting door den Bisschop worden gezalfd. Van de waarde dezer 
gewijde handelingen dienen zij overtuigd te zijn, die met hart en geest aan den bouw 
medewerken! Van Onzen Tijd, 1907, jrg 7, p. 8-10, 

 

Brouwers, A, Geschiedenis der katholieke kerk, 1924, p. 211 
Jos. Cuypers bouwde de nieuwe kathedraal van St. Bavo te Haarlem in navolging van den 
byzantijnschen, stijl die ook inde Westminster Cathedraal van Londen en inde basiliek van 
Montmartre te Parijs in toepassing kwam. Inde 20e eeuw werden vele pogingen gedaan om nieuwe 
wegen inde kerkelijke bouwkunst te vinden, zonder dat nochtans een zelfstandige stijl werd bereikt. 

Brugmans, H. e.a., Geschiedenis van Nederland, 1937-1938, p. 36 
De moderne architectuur, voortgekomen uit de kerkelijke bouwkunst, ontwikkelde zich vooral als 
utiliteitsbouw. De kerkelijke bouwkunst bleef aanvankelijk achter. Mogelijk is het revolutionnair 
breken met de vertrouwde vormen hierop van invloed geweest, evenals de gehechtheid der 
katholieken aan die vormen, welke herinneren aan den luister van het verleden. Toch drongen 
nieuwe problemen de kerkelijke kunst tot bezinning, met name werd de aandacht geconcentreerd 
op het bouwen van kerkruimten, waarin zuilenrijen het uitzicht op altaar en kansel niet belemmeren. 
De kentering komt omstreeks 1900 als verzet tegen de neo-gothiek, maar werkelijke vernieuwing 
bleef uit. Wel was er een sterk streven naar een andere oriëntatie. Herinnerd moge worden aan de 
Sint- Bavo te Haarlem van Jos. Cuypers (1861), aan de kerken van Jan Stuyt, van Jac. van Gils, en 
zeker ook aan de fraaie dorpskerken van A.J. Kropholler (1880), welke een eigen karakter bezitten en 
niet als verkleinde kathedralen beschouwd mogen worden. 

Buch, Joseph, Een eeuw Nederlandse architectuur 1880-1990, 1993, p. 42, 33 en 27 
De effectenhandelaars, die in 1876 een aparte vereniging hadden opgericht, verlangden en eigen 
onderkomen en verhuisden naar het vlakbij gelegen gebouw in neo-Hollandse barokstijl dat in 1909-
1912 door Joseph Cuypers, de zoon van P.J.H. Cuypers, werd gebouwd. 

Kromhouts carrière verliep aanvankelijk traag tot hij in 1897 les begon te geven aan de Quellinus 
School in Amsterdam. In dat jaar begon ook een langer periode van samenwerking met J.Th.J. 
Cuypers, met wie hij de Grote Kerk in Gouda restaureerde. 

Joseph Theodorus Johannes Cuypers (186 1-1949), zoon van  P.J.H Cuypers, woonde in de 
atelierwoning aan de Vondelstraat en specialiseerde zich met zijn eigen zoon Pierre verder in 
kerkelijke opdrachten. In 1892 gaf hij een lezing op het nationale congres van architecten in 
Amsterdam, waarbij hij zeer veel aandacht besteedde aan het gebruik van gewapend beton. Hij was 
zeer geïnteresseerd in de toepassing van dit nieuwe bouwmateriaal bij, hoe kan het anders, de bouw 
van kerken en gaf in zijn lezing ook een beschrijving van de elastische constructie van een massieve 
betonnen koepel voor een kerkgebouw. Ondanks deze vooruitstrevende opvattingen besteedde hij 
met zijn zoon veel tijd aan de bouw van de nieuwe Sint Bavo in Haarlem. Dit gigantische project 
moest  resulteren in een ware 'middeleeuwse' kathedraal, als monument voor de  herrijzenis  van  de 
katholieke kerk in Nederland. De bouw duurde van 1895 tot 1930 en er zijn verschillende stijlen in 
het gebouw verwerkt, traditionele neogotiek maar ook een soort Scandinavische decoratiekunst die 
te zien is in de westelijke  gevel en de  torens. Deze torens werden gebouwd nadat Pierre zich aan 
het begin van de jaren twintig met het project ging bezighouden  en  er spreekt  duidelijk  
belangstelling voor de Amsterdamse School uit. In 1922 bouwde Pierre een rond kerkgebouw in 
Beverwijk met een grote koepel die het beeld van het kleine stadje domineert. Hij paste hier 
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paraboolvormige bogen van baksteen toe, net als in het werk van Gaudi puur om constructieve 
redenen, en dus niet alleen vanwege het visuele effect. 

Cleerdin, Vincent, ’s-Hertogenbosch, 1922, p. 76-77 
Merkwaardig in vele opzichten is ook de St. Jacobskerk, in 1907 gedeeltelijk voltooid onder leiding 
der architecten Jos Cuypers en Jan Stuyt, die met Xav. Smits een afzonderlijk boekje aan de kerk, hare 
bouwgeschiedenis, constructie en symboliek hebben gewijd. (Uitgaaf C. N. Teulings ’s-
Hertogenbosch). De architecten hebben zich bij den bouw dezer kerk ten doel gesteld „inde zoo 
onmiddellijke nabijheid van die wondere kathedraal, die de Almacht Gods in het universeele van zijn 
opzet en uitvoering zoo treffend ons leert beseffen, inde St. Jacob het denkbeeld van de Majesteit 
des Heeren op te wekken, zooals dat ons, bewoners van de lage landen aan de zee wordt ingegeven, 
wanneer wij inde eindelooze vlakten onzer weilanden of de kalme hellingen onzer heidevelden, de 
poëzie van de ruimte over ons voelen gestort. De stiefmoederlijke wijze, waarop onze natuur zou zijn 
begiftigd, heeft dan ten minste dit voor, dat wij geleerd hebben, hoe met sobere middelen grootsche 
denkbeelden kunnen worden tot uiting gebracht. In groote, breede vlakken, dus met weinig 
versierselen, met breede schaduwen en vlakke massa’s van licht, van schaduw, van kleur, is hier 
getracht, voor de Majesteit Gods op aarde een tempel te bouwen en zoowel in- als uitwendig is naar 
het bewaren van dit karakter met de grootst mogelijke zorg gestreefd”. De kerk - waarvan de 
vierkante toren zulk een gelukkige figuur in het stadsbeeld gebracht heeft is reeds versierd met fraaie 
altaren (o.a. werk van wijlen Jos. Jonkergouw), beeldhouwwerk van Van Bokhoven,  
gebrandschilderde vensters, en schilderingen van Frans Kops, De Geetere en in 1922 als een 
geschenk van dankbaar Oostenrijk aan de Nederlandsche Katholieken een gedachtenisschildering 
van den Weener Jos. Reich. 

Constantinus, P, Liturgie en kerkbouw, 1939, afbeelding 136 
136. Neo-Gotische torens aan de kathedraal te Haarlem. - Ontw. Jos. P. Cuypers 

Crutzen, Frans, Cuypers en Stuyt in Klimmen, Klimmen-Ransdaal 2015. Passim 
p. 55-59. Korte beschrijving van Joseph Cuypers en Jan Stuyt. Veel teksten zijn van tijdgenoten uit 
dag- en weekbladen, bijvoorbeeld bij jubilea, maar geen verwijzingen. Voorbeelden: 
p. 69-70. Opdracht aan Joseph en relatie met Pancratius in Heerlen. 
p. 93-102. Ontwerp en bouw van de pastorie. Auteur stelt de kwestie wie bij Cuypers & Stuyt de 
werkelijke ontwerper is geweest. Hij kiest voor Stuyt op grond van overeenkomsten met diens werk 
elders. Die gelden echter evenzeer voor Joseph. 
p. 109. Ontslag opzichter op verzoek van Joseph omdat hij het niet eens was met diens 
taakopvatting. 
p. 121. Aanzet jarenlange ruzie De Stuers-Cuypers sr. over voorstel van Joseph voor een ronde absis 
in 1906 
p. 129-130. Nieuw plan met rechthoekige absis zonder steun clerus. 
p. 138-160. Goed gedocumenteerde en gedetailleerd beschrijving van de ruzie tussen Cuypers sr en 
De Stuers over doorzetten rond absis door Joseph op verzoek van de lokale gemeenschap. 
p. 161. Minister wijst voorstel voor afwijzing door De Stuers af. 
p. 163. De Stuers weigert Joseph een hand te geven. 
p. 179. Lovende kritiek van Jan Kalf in Katholieke Kerken met een bijtende reactie van De Stuers (noot 
369). 
p. 180-181. 1909. De Stuers wordt op verzoek van Cuypers sr. niet meer gevraagd voor restauratie-
adviezen aan minister. Totale isolatie zowel ambtelijk als bestuurlijk. 
p. 183-187. Verzoening Cuypers sr. en De Stuers door tussenkomst Alice de Stuers in 1913. (noot 
376!) 
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p. 186. Beschuldigende brief van Delphine aan De Stuers. Door tussenkomst archivaris Samuel Muller 
Fzn koele vrede tussen Joseph Cuypers en De Stuers. 

Denslagen, W.F., Omstreden herstel, Den Haag 1987, p. 172 
De Grondbeginselen betekenden een radicale breuk met de restauratie-opvattingen van P.J.H. 
Cuypers en Victor de Stuers. Hun belangrijkste tegenstander op dit terrein werd Jan Kalf (1873-1954). 
Hij schreef de inleiding bij de Grondbeginselen en daarin is te lezen op wier ideeën hij het meest 
steunde: ]. Ruskin, W. Morris, A.-N. Didron, A. Leroy-Beaulieu, A. Riegl, C. Gurlitt en P. Clemen. De 
vergadering van 9 juli 1915 werd evenmin bezocht door P.J.H. Cuypers en B.W.F. van Riemsdijk. Zij 
dienden, samen met De Stuers, acht tegenvoorstellen in, die als de zienswijze van een minderheid in 
voetnoten bij de betreffende artikels werden opgenomen. Dat was toen het enige verweer van dit 
driemanschap. Kort tevoren, in 1911, beschikten De Stuers en Cuypers nog over voldoende macht 
om hun opvattingen van het restaureren bij het geschil over het kasteel Doorwerth op te leggen aan 
Jan Kalf en zijn medestanders F.A. Hoefer en J.Th.J. Cuypers, de zoon van de toen zeer beroemde 
Pierre Cuypers. Maar na het verschijnen van de Grondbeginselen waren de rollen omgedraaid. J. Kalf 
werd directeur van het in 1918 opgerichte Rĳksbureau voor de Monumentenzorg en de  
Rĳkscommissie van 1903 werd, eveneens in 1918, uitgebreid met een afdeling voor de behandeling 
van restauraties. Het Rijksbureau was het ambtelijk apparaat voor de minister van Binnenlandse 
Zaken en de Rijkscommissie was zijn onafhankelijk advieslichaam, de opvolger van het in 1879 
opgeheven College van Rijksadviseurs. In de Afdeling voor het Behoud en de Herstelling, ook wel 
afdeling B genoemd, waren de medestanders van J. Kalf veruit in de meerderheid. Het 
restauratiebeleid werd nu in belangrijke mate bepaald door de Grondbeginselen en de interpretatie 
ervan door de leden van de nieuwe afdeling, waarin het kunstenaarschap op ruime wijze was 
vertegenwoordigd door mensen als K.P.C. de Bazel, H.P. Berlage, J.Th.J. Cuypers, A.J. Der Kinderen, H. 
van Heeswijk, A.W.M. Odé en C.B. Posthumus Meyjes. De eerste secretaris was architect J.A.G. van 
der Steur, in 1924 opgevolgd door Jan Kalf. Victor de Stuers overleed in 1916 en P.J.H. Cuypers in 
1921, maar deze had zich al in 1918 uit de nieuwe Rijkscommissie teruggetrokken. Hij had geen 
behoefte aan een confrontatie met de nieuwe generatie. Een gemiste kans voor de 
geschiedschrĳving. We moeten nu genoegen nemen met de van minachting voor de nieuwe 
inzichten doortrokken aanklacht van zijn discipel A.J.M. Mulder. Hij was de enige van zijn generatie 
die het durfde opnemen tegen het illustere gezelschap kunstenaars en geleerden van de 
Rijkscommissie. 

Dokkum, J.D.C. van, Het Gooi, 1921, p. 130, 136, 160 
De geschiedenis van Blaricum is overigens van geen groot vaderlandsch belang. Er valt hier wel iets te 
vertellen over de vervolging der katholieken, die weleer kerkloos waren, maar er thans een fraai 
bedehuis hebben, door Jos. Cuypers gebouwd… we voor ons zien nevens den hoogen, ranken toren 
der katholieke kerk, de Sint Vituskerk [Hilversum]een der hoogste is van 't land en met zijn prachtig 
gevormde spits het geheele Gooi beheerscht. De kerk is aan St. Vitus gewijd, evenals de meeste R. K. 
kerken in het Gooi, en als ge 't nu precies weten wilt, waarom deze dansheilige, in den volksmond 
ook wel St. Veit of St. Velten genoemd, over zooveel Gooische kerken als peter stond, dan kan ik u dit 
raadsel kortweg verklaren door u in herinnering te brengen, dat het klooster te Hoog-Elten, welks 
abdisse Luitgarde het Gooi als geestelijke bruidsschat van haar vader Graaf Wichman ten geschenke 
ontving, St. Vitus als schutspatroon vereerde. Kerk en toren van den Hilversumschen St. Vitus zijn een 
der belangrijkste werken van den grooten Nederlandschen bouwmeester Joseph Cuypers. De toren is 
98 meter hoog en dus bijna zoo hoog als de Utrechtsche dom. Wanneer ge er vóór staat op de 
Groest, zult ge straks van dit machtige bouwwerk een grootschen indruk krijgen. De ligging in de 
zwaar-beschaduwde, breede straat, werkt bij uitstek decoratief, en de massieve romp met den 
zeldzaam fraai-belijnden toren, die uit het dichte groen oprijst, geven aan deze geheele straat een 
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buitengewone distinctie, die u telkens weer treft wanneer ge het gebouw voor u ziet. Het is een 
dorpsgezicht, zooals ge er misschien in heel Nederland geen tweede vinden kunt Maar mijn 
gedachten vlogen via de fraaie torensilhouet, die we van verre zagen, mijn voeten vooruit, en de 
binnenkomst in het dorp van hieruit geeft u eenige teleurstelling, want ge nadert het grootste dorp 
van het Gooi door een smoezelig achterbuurtje, vol schilderachtige armoede. 

Bussumsche harmonie, die concerten geeft in de muziektent nevens het herinneringsmonument 
voor de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina. Aan de overzijde ziet ge de hooge, kloeke toren en 
de machtige spitsboogpoort van de door Joseph Cuypers (1884) gebouwde R.-Katholieke kerk [alleen 
de toren]. 

Erftemeijer, Antoon; Looyenga, Arjen en Roon, Marike van, Getooid als een bruid, Haarlem 1997 
p. k.  
26 2 Viollet-le-Duc nam Reims als uitgangspunt voor de ideale kathedraal. In Nederland is de 

Sint Willibrordus buiten de Vest het beste voorbeeld.  
32 2 Engelse kathedraal minder hoogtewerking dan Franse. Nieuwe Bavo ook. 
43 1 Joseph ten opzichte van Pierre sr: van droit de naissance (geboorterecht) naar droit de 

conquete (recht van verovering)  
53 2 De eerste twee jaar is Pierre sr niet bij Joseph bij de kathedraal op het werk geweest. 

Eindoordeel Pierre fasen 1 en 2? 
Looyenga heeft ook geen brieven hierover gevonden. 

54 1 Jan Stuyt hoofdopzichter eerste fase Nieuwe Bavo 
62 
 
80 

2 
 
2 

Drie keer herhalende ronde zijtorens bij Mariakapel, overgang koortravee naar apsis en 
overgang koorzijbeuken naar kooromgang 
Ook inwendig: Mariakapel gereduceerde hoofdapsis. Sacramentskapel is gereduceerde 
Mariakapel. 

63 2 De koorpartij van de kathedraal is de helft van zijn latere centraalbouwen! 
73 2 Ongelede torens getuigen van de vastheid Christengeloof? Uit ‘Afbouw van de Sint 

Bavo’. Nieuwbarn? Elders in zijn werk? Wel Kropholler. 
85 1 Egyptische driehoek: basis 8, hoogte 5. Ook bij Berlage, De Bazel, Lauweriks. Ook al 

Pierre sr., maar die vond dat te gewoon om te bespreken. Ook Quelliniusschool bij J.H. 
de Groot 

86 
86 

1 
2 

Proportiesysteem Viollet-le-Duc: hoge driehoek kathedraal, lage driehoek parochiekerk 
Fibonacci: 5:8:13:8:5 

88 2 Pierre beschilderde bakstenen omdat die in Nederland nog niet gekleurd werden 
gemaakt. Joseph dit met natuursteen, omdat groot terracotta nog niet kon. 

88 2 Nes aan de Amstel voor het eerst weer baksteenpolychromie sinds lang bij familie 
Cuypers. Toen was die beschikbaar. 

89 1 Terracottaleverancier de bekende (Stokroos) Paul Eugen Martin te Zeist 
89 1 Tekst van Joseph over keurenschema: ‘Vooreerst …… gevormd’. 
89 2 Toepassing gele steen: Gummarus, Jacobus Den Bosch, Station Haarlem van Margadant, 

Beurzen van Berlage en Cuypers? 
94 1 

en 
2 

Veel teksten van Joseph over architectuur met zijn voorbeelden uit ‘Cuypers 1906’ 

95 2 Joseph Cuypers begon met voort te werken op het eerste schetsplan van zijn vader dat 
uitging van het (neo)gotische kathedraalbeeld van de negentiende eeuw. Bij de 
uitwerking van zijn eigen plannen heeft hij dit ideaaltype enigszins gerelativeerd, maar 
het in zijn hoofdopzet gehandhaafd. De huidige kathedraal is nog steeds in hoofdzaak 
gebaseerd op het gotische kathedraaltype. Hij heeft dit echter met elementen van 
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andere herkomst verrijkt. Hij ontleende veel aan het late romaans en hanteerde 
daarnaast ook een ‘oosters’ idioom. Hij nam kennis van moderne ontwikkelingen en 
maakte er ook gebruik van. Als dat alles was, zou men zijn kathedraal inderdaad 
eclectisch kunnen noemen. Maar de kerk is niet een virtuoos uitgevoerde stijlpotpourri. 
Cuypers heeft inderdaad elementen van uiteenlopende herkomst gebruikt, maar hij 
deed dit voor het realiseren van zijn eigen idee: een moderne kathedraal. 

98 2 Nes aan de Amstel is prototype kathedraal 
99 1 Rond koor natuurlijk ontleend aan Romaans 
99 1 Niet uitgevoerd ontwerp Oegstgeest had koor zoals de Nieuwe Bavo, geïnspireerd op 

OLV Maastricht en Rolduc 
101 1 Joseph bouw tegelijkertijd aan Willibrordus buiten de Veste en aan de Nieuwe Bavo 
102 1 Overeenkomst koepel Willibrordus buiten de Veste en Nieuwe Bavo voor wat betreft 

dwerggalerij, kroon en dakkapellen 
102 2 H. Hart Tilburg ook gebonden stelsel en romaniserende zijkapellen 
104 1 Joseph schrijft zelf over Rangoon in ‘Cuypers 1906’ 
105 
106 

1 
1 

Altijd weer die venstertripletten bij Joseph 
Maar soms quintupletvensters, zoals transept, koor en Mariakapel Nieuwe Bavo 

105 1 Rangoon ook dubbelwandig en doorlopende dwerggalerij 
106 1 Neoromaanse kerken van Bleijs hadden invloed op Stuyt 
106 2 Geen oosterse elementen meer in het gezamenlijk werk van Joseph en Stuyt 
108 1 Vanaf 1912 (Halsteren) hanteert Joseph ook moderne vormen als parabool en 

keperboog (driehoek uit één stuk) 
108 2 Centralistische kerken beginnen bij Pierre sr bij Vondelkerk. Bij Joseph Gummarus (gele 

baksteen en beetje versoberde Nieuwe Bavo), Oisterwijk en Jacob in Den Bosch (met 
Stuyt).  

110 2 Koepels van Joseph na associatie in Dongen, Beverwijk (met Pierre jr.) en Bussum (ook 
met Pierre jr) 

114-120 
 

Beinvloed door de Nieuwe Bavo: 
 Sint Nicolaas (Pieck) en Gezellen in Delft, 1908, Jacob van Gils 
 Sint Clemens Hofbauer in Hilversum, 1913, Jacob van Gils 
 Sint Laurentius en Elisabeth in Rotterdam, 1906/1920, G. Buskens 
 Koninginnekerk in Rotterdam, 1904, B. Hooijkaas en M. Brinkman 
 Niet uitgevoerd ontwerp kathedraal Utrecht, 1946, G.M. Leeuwenbergh 
 Koekelbergbasiliek, 1920, A. van Huffel (vond de Nieuwe Bavo de beste van de 

door hem bezochte voorbeelden) 
 Niet uitgevoerd ontwerp zwembad, 1895, K.P.C. de Bazel 
 Niet uitgevoerd ontwerp bibliotheek, 1895, K.P.C. de Bazel 
 Americain, 1900, W. Kromhout 
 Niet uitgevoerd ontwerp Vredespaleis, 1905, W. Kromhout 
 Niet uitgevoerd ontwerp Vredespaleis, 1905, H.P. Berlage 
 Niet uitgevoerd ontwerp Beethovenhuis, 1907, H.P. Berlage 
 Eerste ontwerp Gemeentemuseum, 1919, H.P. Berlage 

263 2 Joseph: magister operum,  van aannemer en architect naar artistiek dictator 
266 2 Was wat de religieuze thematiek betreft de natuur uiteindelijk sterker dan de leer, dit 

gold des te meer voor het streven naar een artistieke samenhang, een 
gesamtkunstwerk zo men wil. Joseph Cuypers had aanvankelijk gedacht dat uit het vrije 
spel van artistieke krachten, van gelijkgestemden, vanzelf een harmonisch geheel moest 
ontstaan. Minder dan zijn vader, de magister operum bij uitstek, wilde hij de individuele 
kunstenaar aan banden leggen. Tegen de tijd dat het kerkgebouw voltooid was, had 
hij zijn mening bijgesteld. De door hem nagestreefde harmonie was immers ver te 
zoeken. Hij wilde alsnog magister operum zijn, op een tijdstip dat dit eigenlijk niet meer 
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haalbaar was. Zijn scherpe protest tegen de ramen van dom Van der Meij in de 
Mariakapel is wat dat betreft veelzeggend. Ook met bepaalde ramen en tegeltableaus 
van Bijvoet, die overigens groot respect had voor de architectuur van de 
kathedraal, was Cuypers niet in ieder opzicht gelukkig. 

266 267 Joseph Cuypers was natuurlijk in 1930 niet meer dezelfde als in I898. Gezien de 
artistieke evolutie die hij zelf had doorgemaakt, zal hij begrip hebben gehad voor de 
opvattingen van jongere generaties. Door bij zijn kathedraal te kiezen voor een 
romanogotisch uitgangspunt had hij zelf aan het eind van de negentiende eeuw de 
neogotiek al enigszins gerelativeerd. In de vormgeving van de koepel ging hij daarin nog 
verder, terwijl hij in later werk, zoals de torens van de kathedraal, de neogotiek achter 
zich zou laten. De door hem ontworpen koorvensters van de engelenkoren zijn voor de 
tijd van ontstaan verrassend modern en vertonen invloeden van de art nouveau. Het is 
opmerkelijk dat de kerkelĳke beeldhouwkunst bij deze ontwikkeling geruime tijd 
achterblijft. De door Maas en geestverwanten gehanteerde, wat academische stijl blijft 
geruime tijd toonaangevend. In zijn altaarontwerpen toonde Cuypers zich meestal 
conservatiever dan in zijn architectuur en in zijn raamontwerpen. 

267  De kathedraal van Sint-Bavo werd gebouwd in een tijd die zeer ver achter ons lijkt te lig 
gen. Zij was de expressie van een wereldbeeld dat velen vreemd, soms zelfs vijandig, is 
geworden. (…) Wat moet men dan nog met een dergelijk gebouw? Nog niet zo lang 
geleden brak men zoiets dan maar af en meende daarmee van het verleden afte zijn. 
Men behoeft zich echter niet met het verleden te identificeren om het toch te kunnen 
aanvaarden. De Haarlemse kathedraal is blijven staan en wordt nog steeds gebruikt 
voor het doel waarvoor zij is gebouwd: de eredienst, hoezeer die ook van karakter is 
veranderd. De ‘binnenkerkelijke’ beeldenstorm van de jaren zestig, die zo menige kerk 
heeft gedenatureerd, heeft hier gelukkig geen kans gekregen. En zo ziet men zich in 
deze kathedraal nog omringd door het resultaat van ongeveer een eeuw scheppen, een 
geheel dat tal van bezoekers weet te boeien en dat ook aan een eigentijdse 
geloofsbeleving een passend kader biedt. Het is waarschijnlijk eenvoudiger een boek 
te schrijven over de Sixtijnse kapel dan over de nieuwe Sint-Bavo. Van de waarde van de 
Sixtijnse kapel is iedereen overtuigd. De nieuwe Sint-Bavo is een gebouw dat reacties 
van uiteenlopende aard oproept. Men kan haar mooi vinden, men kan haar lelijk 
vinden, maar onverschillig laat zij vermoedelijk niemand. 

 

Evers, Henri, De architectuur in hare hoofdtijdperken, deel 2, 1911, p. 591-594 
Grooten invloed verkreeg Dr. Cuypers op den R. K. kerkbouw hier te lande. In zijn geest werkten E. 
Margry te Rotterdam (1891), S. A. Boerbooms te Arnhem, G. te Riele in Deventer, Mc. Molenaar in 
Den Haag e. a., alle door verdienstelijke kerken bekend. De jongste in de rij is zijn zoon Joseph 
Cuypers, sinds 1889, niet zijn eerste zelfstandige werk, de H. Urbanuskerk te Nes a. d. Amstel. Hem 
viel weldra liet voorrecht te beurt om het hoofdwerk der bisschoppelijke hiërarchie, de kathedraal 
van 8. Bavo in Haarlem te bouwen. (fig. 505 - 507). Romaansche en Gothische traditiën spreken in 
den grootschen planopzet dezer vijfbeukige basiliek met haar hooggelegen priesterkoor, lagere 
koorgalerij en rijken kapellenkrans. Het machtige ruim geheel in baksteen uitgevoerd wordt door een 
ernstige, religieuze stemming beheerscht (fig. 506). Zijn vlakke, vierkante pijlers, door wijde 
spitsbogen en kruiswelven verbonden scharen zich om de stoere hoofdpijlers der viering, wier statige 
steenen koepel den blik omhoog voert. De zachtgele hoofdtoon van den baksteen, sober verrijkt 
door smalle banden, reliëflijsten van geel glazuur en door kleurophooging om de gewelf kluizen, 
verkrijgt in de glanzend groenzwarte, granieten-zuilen niet de vergulde kapiteelen der koorafsluiting, 
nader accent. Eindelijk voltooien symbolische velden en friezen van veelkleurig glazuur of mozaïek 
niet de reeds deels aanwezige glasschilderingen de stemmige rustige tonaliteit. Romaansche en 
Gothische traditiën vormen ook den esthetischen grond toon van het uitwendige, welks 
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schilderachtig grootsche massa het innerlijk organisme getrouw tot uitdrukking brengt . Op het 
voorplan de kranskapellen; hooger op de zwaargeschoorde, rijk bekroonde apsis en de vlak gedekte 
zijgalerijen, aansluitend tot den hoogen romp van koor en transept, levendig geaccentueerd door 
pikante traptorentjes, pinakels en spitsen. Eindelijk, als opperste bekroning, de vieringkoepel statig 
oprijzend uit liet kruis. Heel deze indrukwekkende massa, hoewel geënt op het historisch schema der 
Fransch Romaansche en Gothische hoofdkerken, is niettemin van archeologischen namaak vrij, en 
dank zij  het persoonlijk talent des bouwmeesters beheerscht en hervormd tot eigen werk. De vele 
geestige details getuigen hiervan. En al mogen enkele onderdeelen, met name de transeptgevel en 
de koepelhelm, nog volkomen vormvastheid missen, het geheele werk spreekt van frisschen, 
zelfstandigen geest, van krachtig streven naar vrijmaking van den historischen stijl. Hiervan spreken 
ook latere kerken, in samenwerking niet Jan Stuyt (sic: staat met ij), of door dezen bouwmeester 
alleen, uitgevoerd. Hieronder de kerken te Oude Tonge, Sloten, Soeterwoude, Breda, Oisterwijk, de 
belangrijke St.-.Jacobskerk te 's-Hertogenbosch, O. L. V. Rozenkrans te Amsterdam. Het streven om 
het katholieke kerkruim tot een volkomen overzienbare gehoorzaal te hervormen, door versmalling 
of weglating van den zijbeuk, is veler kenmerk. 

Fanelli, Giovanni, Moderne architectuur in Nederland, Den Haag 1978 
Van de hand van Joseph 
p. 182. 1907. Catalogus der werken P.J.H. Cuypers…. Allgemeines Lexicon des Bildenden Künstler…. 
p. 187. 1917. Het werk van Dr. P….  
p. 191. 1923. Gedenkboek ter herinnering aan De Bazel 
p. 197. 1927. Dr. Cuypers gedenkboek 
p. 253-256. Voor die tijd goed onderzocht oeuvres van Joseph en Dr. P.  
p. 273. 1924-1925. Joseph bouwt met J.H. Groenewegen H. Hartkerk in Schiedam. Reliwiki: Pierre. 
HNI 
p. 282. 1897-1923. Joseph restaureert samen Willem Kromhout Grote Kerk Gouda 
p. 298. Jacobus Oud werkzaam bij Cuypers & Stuyt in Amsterdam 
p. 314. Jan Stuyt ontwerpt veel kerken met Joseph 
afb. 68. Woonhuis Oud Leyerhoven 

Gaal, Frans van; Leeuwen, Wies van; Oeffelt, Theo van, Jan Stuyt, Den Bosch 2017 
28 1 Stelling Wies: De Utrechtse School is beduidend conservatiever dan Pierre Cuypers, 

Joseph gaat daarop verder en Stuyt steunt Pierre sr daarin. 
29, 
30, 
37 

2,1 Stuyt neemt deel aan: 
• Violier 
• Arti et Amicitia 
• Architectura et Amicitia 
• Kunst zij ons doel in Haarlem  
• Sint Bernulphusgilde 
• BNA  
• Mij ter bevordering van de bouwkunst 
• Kunstenaarsvereniging AKV 
• Haagse Kunstkring 
• Vereniging geloof en wetenschap 
• Kunsttijdschrift Sint Lucas (redactiesecretaris) 

Komt flink overeen met Joseph Cuypers, al is die lijst veel langer. 
30  Toelichting op de Calixtuskerk in Groenlo ‘Stuyt en Cuypers over hun kerk in Het 

Centrum, 2 februari 1907 ”Zoo sluit dan deze kerk wat vormenspraak aangaat, zich aan 
bij de kerken uit den Roomschen tijd onzer Vaderlandsche geschiedenis. Het is een 
kruiskerk met grooten toren in het Westen vóór en angelustoren in het kruis op de kerk. 
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Het materiaal is de vaderlandsche baksteen zoowel van binnen als van buiten, en met 
zeer spaarzame toepassing van natuursteen voor basementen, dorpels, treden, 
gewelfsluitstenen en knoopen, in ’t kort alleen daar aangebracht waar men met 
baksteen moeilijk had kunnen volstaan. Met recht mag men deze bouw een zuiveren 
baksteen-bouw noemen. Het prachtige materiaal, dat onze vaderlandsche industrie in 
deze lijn oplevert, is ook aanleiding geweest de construerende onderdelen van den 
bouw, zelfs binnen in de kerk, van in ’t gezicht blijvende baksteen uit te voeren, zoodat 
nu pijlers, pilasters, bogen en gewelfribben alle met sierlijke roode baksteen worden 
gemetseld, terwijl de muurvelden en gewelfschelpen gepleisterd worden om 
gelegenheid te geven deze later met beschildering te voltooien.’ 

37 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Stuyt, en dus waarschijnlijk ook Joseph Cuypers, heeft contact met 
• Jan Oosterman 
• Familie Brom 
• Antoon Molkenboer 
• Huib Luns 
• W. Kromhout  
• K.P.C. de Bazel 
• J.H. de Groot 
• J.J. van Nieukerken  
• H.P .Berlage 
• J. Kalf 
• F. Zwollo 
• C.A. Lion Cachet 
• Piet Gerrits 
• Desiderius Lenz 
• Jan Verkade 
• Dom Bellot 
• August Falize 
• Jan Sluyters 

40 2 Stuyt spreekt over de middeleeuwse tekenaar Villard de Honecourt en John Ruskin. Hij 
leert bij Bleijs de Ponderation de masses. 

42 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 

2 Leerlingen bureau Cuypers in negentiger jaren: 
• Jan de Groot 
• Mathieu Lauweriks (oosters en esoterisch) 
• Karel de Bazel (oosters en esoterisch) 
• Wolter te Riele 
• Herman Walenkamp 
• Jan Wils 
• J.P. Oud 

Leerlingen ook: 
• Hendrik Valk 
• Alphons Boosten 

44 2 Stuyt leest de Heilige Linie bij ontwerpen Nieuwe Bavo. Dus pas tijdens de bouw. 
46 1 De nieuwe Bavo is een echte stijlbreuk in het werk van de jonge Cuypers. Alleen al de 

rijkdom aan siermotieven springt in het oog, zeker in vergelijking met de gelijktijdig 
gebouwde Heilig Hartkerk in Tilburg. Daar werken vader en zoon Cuypers nog samen, in 
Haarlem zijn het Cuypers junior en Stuyt. Tilburg is sober en strak, een 
constructief hoogstandje, maar nog wel binnen de kaders van de neogotiek. In het schip 
toont Joseph zijn kunnen als ingenieur, de machtige bovenbouw balanceert op clusters 
van vier losstaande granieten kolommen. Wie de indrukwekkende koorsluiting met haar 
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kapellen nog heeft gezien — de kerk is helaas in 1975 afgebroken — herinnert zich de 
dramatische opbouw van de massa's. Deze komt terug in de kooromgang van de 
Haarlemse kathedraal. Daar rijzen boven de ronde kapellen de hoge gevels van het koor 
op. Ze volgen de hoofdlijnen van Tilburg, maar dan omspeeld met nieuw ornament. 
Stuyt speelt mogelijk een grote rol in de vertaling van de Heilig Hartkerk naar een 
romaniserende overgangsstijl. Misschien heeft hij wel motieven aangereikt en 
ornamenten, bogen en gewelven getekend. Het zijn steeds weer vrije varianten op de 
overgangsstijl van romaans naar gotiek. 

45 2 Volgens Wies schrijft Arjen dat Stuyt met zijn sterke persoonlijkheid heel wat kopen 
heeft doorgehakt, met name bij inwendige, transeptgevels, westgevel en sobere 
detaillering schip. Is zo, maar niet gefundeerd. Nagaan bij HNI. Stuyt las toen nog De 
Heilige Linie. 

49 
 
 
50 
50 
 
 
51 
56 

1 
 
 
1 
2 
 
 
 
1 

• Stelling Wies: Joseph weet alles van financieren en organiseren en Stuyt is 
vindingrijk en heeft een vrije geest. Blijkt niet uit de periode zonder Stuyt.  

• Bij het ene project Joseph leidend en bij het andere Stuyt 
• Een werk uit, gestimuleerd door de ander als in Ginneken, Hamont, 

Zoeterwoude, Breda of Groenlo 
• Scheiding romaans en gotisch is daarin geen maatstaf 
• Stuyts kenmerk, het vrije spel der lijnen domineert bij Obrechtkerk, 

dorpskerken De Weebosch en Heerlerheide 
• Koepel Sint Jakob Den Bosch geïnspireerd op Hagia Sophia (reis Stuyt) 
• Stuyt leer Joseph het romaans en byzantijns, andersom het gotisch 

Zonder bronnen niet overnemen. 
Onderzoek vereist. 

67 1 Pastoor Prins van Jacobuskerk De Bosch schrijft in Memoriale Parochiae: 
Jan Stuyt … die op zijn originele opvattingen de Nederlandse bouwkunst in eene nieuwe 
richting zou leiden…. 

68 1 Pierre sr architect is aartskunstenaar tegenover Joseph en Stuyt met 
gemeenschapskunst 

68 2 Nieuwbarn ook lid van de Violier 
175 1 Joseph Cuypers is een van de eerste wetenschappelijk opgeleide architecten 

 

Godefroy, Geschiedenis van de bouwkunst in Nederland, 1920, p. 208-209, 213 en 217 
De 19e eeuw ligt te kort achter ons, dan dat een subjectieve beoordeeling mogelijk zou zijn van de 
monumenten uit dezen tijd. Wat nog in meerder mate het geval is met de 20e eeuw. Alle belangrijke 
gebouwen of architecten uit den laatsten tijd alleen al te noemen, laat ons bestek niet toe, zoodat 
we moeten volstaan met een greep hier en daar, en bloote opsomming van het voornaamste. 
Amsterdam. Amsterdam. De Katharinakerk, door T. F. Suys ( overleden 1861), eveneens de Mozes en 
Aäronskerk, en de Jacobskerk. Suys herbouwde, tesamen met J. de Greef (overleden 1835) de 
Luthersche kerk. In 1870 bouwde Dr. P. J. H. Cuypers de kerk het H. Hart inde Vondelstraat, eender 
mooiste Nederlandsche kerken. Dezelfde bouwde o.a. de H. Magdalenakerk, de nog steeds 
onvoltooide St. Willibordeskerk, en de St. Dominicuskerk (1882) De St. Nicolaaskerk uit 1885 door A. 
C. Bleys (overleden 1912), is in Renaissance stijl opgetrokken. De St. Bonifaciuskerk is het werk van E. 
}. Margry (overleden 1891); de R.-K. kerk de Krijtberg, aan de Singel, geheel in baksteen, werd door 
A. Tepe, de Rozenkranskerk door Jos. Cuypers en J. Stuyt gebouwd. Het gebouw van de Vrije 
Gemeente in neo-Romaanschen stijl, is een werk van G. B. Salm (overleden 1897).  

Haarlem. Van de 19e eeuwsche kerken behoort genoemd te worden: de St. Dominicus, door E. J. 
Margry en de Nieuwe St. Bavo, door Jos Cuypers, die in 1898 werd gewijd. Deze kerk, met z’n 
kapellenkrans en fraaien middenkoepel geeft uitwendig een mooi silhouet. Vijfhoekig, van gele 
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zandsteen, treft vooral de eigenaardige koepelconstructie op pendentiefs. De afmetingen van de 
Oude Kathedraal zijn niet bereikt. 

’s-Hertogenbosch. Het station is het werk van Ed. Cuypers, de St. Jacobskerk van Jos. Cuypers en J. 
Stuyt. 

Goudeau, Jeroen en Linden, Agnes van der (redactie), Jan Stuyt, Nijmegen 2011 
17  Niet Joseph, maar Stuyt legde de eerste steen van de Nieuwe Bavo (St Bavo Haarlem 

Bouwgeschiedenis, 1908). Nagaan waarom. 
20  Na Joseph bouwt Stuyt 56 nieuwe kerken en verbouwt er 15 
25  Jan Stuyt maakt in 1899-1908 plannen voor omgeving Nieuwe Bavo  
28  In 1909 kon Stuyt een eerste stedenbouwkundig plan ook daadwerkelijk realiseren. Jos. 

Cuypers en hij maakten een uitbreidingsplan voor de gemeente Heemstede en 
ontwierpen daarbinnen de eerste arbeiderswijk Res Nova, die in samenwerking met de 
Haarlemse architect Jacques Etmans in de jaren 1909—1910 gereed kwam. De naam 
van het complex was een duidelijke referentie naar de pauselijke encycliek Rerum 
Novarum uit 1891, waarin Leo XIII een tegenwicht trachtte te bieden aan de 
opkomst van de internationale socialistische arbeidersbeweging. Via een 
toegangspoort met de tekst “Nieuwe tijen, nieuwe dingen” werd in een van de hoeken 
een rechthoekig plein ontsloten met een groene binnenruimte en aan de aangrenzende 
straten zeven bouwblokken met onder meer achtenvijftig eengezinswoningen voorzien 
van achtertuin, twee markant gesitueerde winkelhuizen en een vergaderruimte. (…). 
Waar de ruimte en omvang van de opdracht het toelieten, combineerde hij het groene, 
besloten en informele karakter en de gevarieerd gegroepeerde eenvoudige woningen 
van een tuinstad met een meer formeel en symmetrisch (zicht)assenstelsel met pleinen 
uit de barokke stedenbouw. Beide principes zijn ook in het Heemsteedse 
uitbreidingsplan terug te vinden. De doorgaande, geknikte wegen volgen de structuur 
van de noord—zuid lopende strandwallen en komen onder een hoek samen. Tussen de 
haaks daarop aansluitende straten zijn weer min of meer besloten wijken 
geprojecteerd. 

59  Uit de samenwerkingstijd van Stuyt en Cuypers dateert de Utrechtse Sint-Antoniuskerk 
(1903). In deze vrijstaande stadskerk is het basilicale type ingeruild tegen een wijde 
eenbeukige ruimte met een overeenkomstig hoog dak. Alleen transept en koor zijn hier 
van gewelven voorzien. In de eveneens samen met Joseph Cuypers ontworpen Sint-
Jacobskerk in ’s-Hertogenbosch (1907) keert de basilicale opbouw terug, maar die 
wordt hier gecombineerd met een gemetselde koepel zonder ribben, die via 
pendentieven aansluit op het vierkant van de viering). De ruimte als geheel wordt door 
slechts zes pijlers onderbroken; de inspiratie op Byzantijnse kerken spreekt overigens 
meer uit de plattegrond dan uit de opstand. Zowel de Antonius- als de Jacobskerk 
werden dadelijk erkend als een belangrijke vernieuwing van de sacrale architectuur. 
(Houwink 1978). In het Bossche kerkgebouw werd bovendien de relatie tussen 
architectuur en decoratie herzien: de architecten wensten dat de wandversieringen de 
vlakwerking van muren en gewelven niet zouden doorbreken, maar juist de lijnen en 
massa van de architectuur ondersteunen. Dit was een breuk met de neogotische 
praktijk, vooral die van Tepe en het Bernulphusgilde. Deze eis van het primaat van de 
architectuur was vragen om moeilijkheden met kunstenaars die zich in hun vrijheid 
beknot voelden. Zowel Joseph Cuypers als Jan Stuyt hadden interesse in door grote 
koepels gedekte kerken. Deze opzet leidde tot heldere en overzichtelijke ruimten, 
waarin het altaar als centrum van de eucharistieviering centraal stond en de faciliteiten 
voor devoties duidelijk secundair waren. Het was een ruimtelijk model dat na de Eerste 
Wereldoorlog bekend zou worden als het ‘christocentrische’ ideaal in de kerkbouw. (..).  
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Joseph Cuypers bleef in zijn eigen koepelkerken, zoals de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 
Bussum, trouw aan de traditionele metseltechniek, die hij met een grote technische 
vaardigheid inzette. In feite bleef het pas in 1930 voltooide megaproject van de 
Haarlemse Sint-Bavo zijn referentiepunt.  

99  Belangrijk voor Jan Stuyt in Katholieke Illustratie; Roomschen kerkenbouw 53 1919, 37, 
voorpagina en 434-436.  “Is de bouwkunst niet in de eerste plaats een middel tot 
uitdrukking van denkbeelden? [...] Maar dan komt het er niet op aan of men gothiek 
bouwt of renaissance, Romaansch of modern, want dat alles is slechts van 
bijkomende waarde”. Behalve datgene wat het gebouw uitdrukt, is ook de harmonie 
met de omgeving belangrijk: “Stelt het inwendige van de kerk den eisch van 
stemmigheid, het uiterlijk zal nauwkeurig overwogen dienen te zijn in verband met de 
omgeving, opdat het zich daaraan harmonisch aansluite.” 

 

Gugel, E., Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur, 1915-1918, p. 870 
Het omvangrijkste monument van den Roomsch-Katholieken eeredienst, in de laatste jaren in 
Nederland ontworpen, is de grootsche St. Bavo Kathedraal te Haarlem .los. Th. J. Cuypers. Fig. 1031. 
Vertoonen overigens de kerken van Jos. Cuypers -waarvan wij als typen die te Nes en Zwaluwenbuurt 
aan den Amstel, de St. Josef te Enschede en het kleine kerkje te Oegstgeest willen noemen- 
eenzelfde vroeggothische opvatting als die van zijn vader, de nieuwe St. Bavo te Haarlem helt in 
verschillende wezenlijke punten meer over tot liet Romaansch en onderscheidt zich van de Vroeg-
Gothiek door zijne massieve vormen en de breede, indrukwekkende groepeering der massa's. Van 
deze kathedraal is nog slechts voltooid het koor met transept, waarvan het eerste door zijne 
verhoudingen van groot effect is. Tegenover zijne kerkelijke scheppingen, de St. Bavo-kathedraal in 
het bijzonder, treden de particuliere bouwwerken van Jos. Th. J. Cuypers op den achtergrond. Eene 
keuze doende noemen wij slechts ,,Oud-Leijerhoven" te Amsterdam en een gebouw aan de 
Weteringsschans aldaar; de laatste zijn geheel onafhankelijk van de Gothiek zijner gewijde 
bouwwerken. 

Heijden, Rob (redactie), De basiliek van Meerssen, ca. 2018 
p. 109-110. [Eerst een algemene inleiding op het leven van Joseph Cuypers. Vervolg: Sinds 1920 
werkt Pierre jr. (1891-1982) de zoon van os bij het bureau. Pierre jr. bouwt in 1911 het klooster en de 
kapel van de congregatie van de Heilige Geest te Weert. Begin jaren twintig werkt hij enige tijd 
samen met de Franse monnik/architect Dom P. Bellot O.S.B. Hij bouwt met hem de Onze-Lieve-
Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk te Waalwijk, 1927, in een expressionistische stijl. Pierre jr. raakt 
hierdoor beïnvloed. De lijst van gebouwen, vooral kerken, die Pierre samen met zijn vader ]os 
ontwerpt, is langer dan de lijst van zijn eigen werken. De uitbreiding van de basiliek in Meerssen is 
een van de vele voorbeelden. De naam van Pierre jr. komt op tekeningen voor. Zijn rol lijkt in 
Meerssen aanzienlijk. Als zijn vader de (nog) te onbekende zoon van Pierre wordt genoemd, mag 
men Pierre jr. de nog veel te onbekende kleinzoon noemen. Na de verwoesting van zijn huis in 
Roermond door een bombardement is Jos Cuypers in 1944 in Meerssen gaan wonen, eerst in een 
vervallen boerderij Tussen de Bruggen en vanaf 1 juli 1947 in de oude pastorie aan de Markt. Zijn 
vrouw sterft er op 17 oktober 1948. Jos overlijdt niet veel later op 21 januari 1949. De uitvaart is in 
de basiliek van Meerssen. Hij wordt in het familiegraf te Roermond bijgezet. De werkplaatsen in 
Roermond worden na zijn dood opgeheven. Pierre jr. zet het bureau in Amsterdam voort. Hoewel 
het kerkbestuur op 25 september 1957 Pierre Cuypers nog 210 gulden en acht cent betaalt, eindigt 
met de dood van Jos Cuypers de intensieve relatie van de familie Cuypers met de basiliek. 

p. 111. De nieuwe situatie heeft tot gevolg, dat er rechts van de ingang aan de marktzijde nieuwe 
raamopeningen in de zijbeuk moeten komen. De kerk wordt met drie traveeën uitgebreid. De 
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gesloten en begroeide westgevel verdwijnt. Er komt een ingang met een voorportaal met kapellen en 
een monumentale timpaan boven de ingang. Rond de voorstelling in het timpaan is er enige discussie 
tussen  Cuypers, deken Krijns en los Adams. Professor Evers van Rolduc heeft een bemiddelend en 
adviserende rol. Er is nog een tekening gemaakt van een grote toren aan de westzijde gebaseerd op 
een oude tekening. Deze toren komt er niet. Wel wordt de kruisingstoren van Kaiser, die in slechte 
toestand verkeert, vervangen door een kleinere. In de aanbouw komen ramen in de lichtbeuk van 
het schip, in de zijbeuken, de nieuwe kapellen en het voorportaal. Bovendien komt er een groot raam 
in de westgevel ter hoogte van het oksaal. In het archief van de parochie en in het archief van 
Cuypers bevinden zich vele tekeningen van de uitbreiding. Voor dit artikel zijn de tekeningen van de 
raamtraceringen en de ontwerpen van de beglazingen van de zij- en lichtbeuk van belang. In het 
nieuwe deel van kerk van Meerssen past Jos Cuypers de uitbreiding aan het oude deel van de kerk 
aan. Die is overwegend in gotische stijl gebouwd en in de negentiende eeuw in neogotische stijl 
gerestaureerd. Daar waar het kan, kiezen los en Pierre op een subtiele wijze voor een vormentaal die 
abstracter is en door de Art Deco is geïnspireerd, zoals men ook in de ramen in de lichtbeuk kan zien. 

p. 114. … veel gestileerder dan in de neogotische ramen in het oudere deel van de lichtbeuk. Ook de 
loodtracering van het blank glas is strakker en past meer bij de toenmalige mode. Zo kan men niet 
alleen aan de kapitelen maar ook aan de ramen zien waar de uitbreiding van de kerk begint. Het 
ontwerp van de beglazing bevindt zich in het Cuypersarchief in het Nieuwe Instituut te Rotterdam. 
Jos laat in het ontwerp van een raam, dat opgedeeld is in een A- en B-zijde, zien hoe hij afwisseling 
wil aanbrengen in glaskeuze en tracering van het lood. Hij geeft duidelijk aan hoeveel ramen hij 
volgens ontwerp A uitgevoerd wil hebben en hoeveel volgens ontwerp B. Men begint op 13 
december 1937 met het inzetten van de ramen in de lichtbeuk. De beglazing van de huidige ramen in 
zijbeuken dateert uit de jaren vijftig. Volgens oudere parochianen leek de beglazing van de ramen in 
de zijbeuk op de ramen in de lichtbeuk. In het archief is een tekening van Jos Cuypers met de wijze 
waarop hij de zijbeuk ramen wil laten beglazen. Hij ontwerpt een geometrisch decoratief patroon in 
ruitvorm zonder decoratieve rand of gestileerd floraal motief in de veelpas en zwikken. Ook hier 
tekent hij in een raam opties: A en B. Hij geeft precies aan waar A en waar B moeten worden  
uitgevoerd. Oude zwart Wit foto’s van het exterieur laten zien dat het ontwerp uitgevoerd is. Het 
ruitachtige patroon is duidelijk te herkennen. Volgens een foto van de zuidzijde vóór de verbouwing 
sluit deze beglazing aan bij de negentiende-eeuwse beglazing. Het ruitpatroon is herkenbaar. De 
oude ramen in de zijbeuk begint men op 26 januari 1938 te restaureren. Hij zal in de veel blank glas 
hebben voorgesteld en zo er alles aan gedaan hebben om zoveel mogelijk licht in de kerk binnen te 
krijgen. In een brief van 1947 klaagt ]os Cuypers nog dat hij de kerk erg donker vindt. Bernadette van 
Hellenberg Hubar bevestigt deze fascinatie van 105 Cuypers met daglicht; ‘Joseph probeerde als een 
van de eerste architecten daglicht binnen te halen’. De klacht van mensen dat de nieuwe ramen in 
ramen zijn de jaren vijftig de kerk wel erg donker maakt, bevestigt dit. 

p. 115. Het raam in de westgevel, 1938. In het archief van het CUBA ligt een brief van Jos Cuypers aan 
Dr. Evers te Rolduc van 18 oktober 1937.” Deze bevat een voorstel voor het raam in de westgevel: De 
bedoeling is de hoofdpartij zeer helder lichtgevend te laten. Alles onder eenkleurige voet en het 
harnas van den kop zeer kleurenrijk. Daar zijn verschillende mogelijkheden, waarbij ik meen dat 
eenige symboliek of figuren gewenscht zijn. 

⋅ Kleine boven—top: H. Drievuldigheid, Cirkels - Driehoek 
⋅ Twee vĳfpassen: Laatste Oordeel: Christus met 
⋅ Drie vierpassen: 4 Evangelisten. 
⋅ Eventueel daaronder nog 6 eenvoudige symbolen? 
⋅ Of 4 Engelen met bazuin, 1 met zwaard.  1 met weegschaal. 
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Twee dagen later schrijft Evers een uitgebreid advies over de beglazing zowel over de kleur van het 
glas als de inhoud. Hij stelt voor om als grondkleur blauw te nemen met het oog op de ernstige toon 
van den inhoud en het sterke contrast met andere kleuren, dreigend en donker te maken, dreigend 
als onweerswolken boven in de spitsboog, in het midden over te gaan naar een doorzichtige tint, 
maar niet te licht. Als men een te lichte kleur gebruikt, kan dit zeker in de namiddag zeer hinderlijk 
zijn voor de bovenste voorstelling. Beneden in het venster wil hij weer donker glas aanbrengen. Hij 
schrijft, dat de inhoud zal winnen als men voor een idee kiest. In plaats van de Heilige Drievuldigheid 
stelt hij voor gestileerde bliksemschichten aan te brengen op donkerblauwe achtergrond en 
misschien in het bovenste vak een stralend kruis. Dan stelt hij voor Christus als koning en rechter in 
het midden te plaatsen omgeven door de symbolen van de vier evangelisten. Dan zouden zes 
engelen met bazuinen, zwaard, weegschaal of kruis kunnen verschijnen. Beneden zouden dan de 
verrezenen die uit hun graven opstaan, kunnen worden afgebeeld. Hij eindigt met de zin: Zonder 
deze voorstelling van de verrezenen zal het geheel aanmerkelijk minder dramatische kracht hebben 
aangezien de personen voor wie de actie boven geldt niet zichtbaar zijn. Jos Adams maakt een 
lovende beschrijving van het raam in de westgevel. Naast een afbeelding van het Laatste Oordeel is 
er veel blank glas gebruikt. Het stuk is niet gedateerd en het is niet bekend uit welk blad dit komt. Dit 
stuk is waarschijnlijk kort na het afsluiten van de bouwcampagne geschreven. Hij schrijft: Het mooie 
raam in De Westgevel verdient onze aandacht. Het stelt voor: “Het Laatste Oordeel. Boven in het 
midden de H. Drievuldigheid: De Scheppende hand van God de Vader; de alwetende Heilige Geest en 
de oordelende God de Zoon, Jezus Zetelend als Rechter over het menselĳke geslacht, volgens de 
woorden uit het Heilig Evangelie, uitgebreid in vier lucarnen: de gevleugelde mens (Mattheus), 
gevleugelde leeuw (Marcus), de gevleugelde os (Lucas), en arend (Johannes). In de onderste rij in het 
midden twee engelen dragend het zwaard en de weegschaal der gerechtigheid, — aan beide zijden 
geflankeerd door bazuinengelen, het mensdom oproepend tot het Laatste Oordeel. Links van de 
aanschouwer op banderollen deze woorden Schoon ’t Uw recht zij van te wreken Wil mij vrij van 
zonden spreken eer die dag komt aanbreken. Rechts op banderollen Als de rechter neergezeten al ‘t 
verdoken kwaad zal weten straffen en niets vergeten. In het midden (een grafheuvel) Dag van 
weedom en van boeten als gij zult verrijzen moeten en gerecht zij om de zonden Mensch God spare 
U in die stonden Zoete heere  Jezu mijn Laat ze in rust en vrede zijn in alle Eeuwen Amen, Amen.’’ 
Het artikel bevat een foto van het interieur van de achterzijde van de kerk met orgel en raam. Het 
raam maakt een heldere indruk. Uit deze beschrijving van Adams blijkt dat het advies van Evers niet 
opgevolgd is. Zowel Cuypers als Evers spreken in hun voorstel niet over tekst op banderollen. 
Wellicht is zo tegemoetgekomen aan de wens van Evers om aan de gelovigen de betekenis van het 
raam uit te leggen. In het CUBA bevindt zich een briefkaart van Gerard Mesterom aan Jos Cuypers, 
waarin hij vraagt om naar de gekleurde panelen te komen kijken‚ die klaar staan in het atelier.29 
Hieruit blijkt dat Mesterom het hele raam heeft uitgevoerd en Jos alleen verantwoordelijk is voor het 
ontwerp. Jammer genoeg is de postzegel met stempel afgescheurd. Op 23 februari 1938 is dit raam 
geplaatst. In een foto van het nieuwe orgel dat op 12 juni 1938 is ingewijd, zien we het nieuwe raam 
in de westgevel. Het thema van het Laatste Oordeel is veelvuldig in de westgevel uitgebeeld zowel in 
timpanen als in ramen. Zo wil men de gelovige eraan herinneren dat hij ieder moment kan sterven en 
dus voorbereid moet zijn. 

p. 144. Cuypers ingeleid. Pierre Cuypers en later Jos laten heel veel ontwerpen voor ramen door 
atelier Nicolas uitvoeren. Uit een brief van Joep Nicolas aan Knuttel blijkt dat tot 1931 de werkplaats 
van Cuypers geen eigen oven heeft om glas te branden. Uit de literatuur en uit de correspondentie 
tussen Pierre Cuypers en het atelier Frans Nicolas en later zijn zonen blijkt dat met name Pierre en 
Jos Cuypers uitgebreide instructies geven aan Nicolas over de voorstelling, het kleurgebruik, de keuze 
van het glas en de uitvoering, ook als ze de ramen niet zelf ontwerpen. Men mag zonder meer 
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aannemen dat dit ook geldt voor de ramen die voor de kerk te Meerssen door atelier Nicolas zijn 
uitgevoerd. Atelier Cuypers ontvangt wel geld voor zijn ontwerpen van atelier Nicolas, aanvankelijk 
een vast bedrag, namelijk 1 à 3 % van de productiekosten. Later is dit bedrag wisselend en begin 
twintigste eeuw geeft atelier Nicolas zelfs een flinke provisie aan Cuypers. Uit een brief van Jos Kaiser 
blijkt dat atelier Nicolas hem ook een vergoeding geeft als hij het monumentaal glaswerk door hen 
laat uitvoeren. ]os Kaiser geeft in die brief aan van deze vergoeding af te zien, maar zal hen toch niet 
vergeten. Hij zal de relatie koesteren. 

Heijer, Johannus (kloosternaam Marculphus), St Marcoen in de Zuidelijke Nederlanden, 1927, p. 25 
Dein 1835 gebouwde nieuwe kerk diende ter vervanging vaneen in 1790 gebouwde Waterstaatskerk. 
Voor de werkelijk-smaakvolle, door Jos. Cuypers van Roermond uitgevoerde inrichting en verfraaiing 
der nieuwe kerk, zie De Tijd van 25 Nov. 1926. [Marculphuskerk in Dorst uit 1909] 

Hellenberg Hubar, Bernadette van, De nieuwe Bavo te Haarlem, Zwolle 2016 
p. II. 
Zonder meer is dit een van de meest bijzondere opdrachten die ik in mijn loopbaan heb gehad. En 
dat heeft uiteraard te maken met de twee fascinerende figuren wier geesteskind de kathedraal was, 
architect Joseph Cuypers en vicaris-generaal en later bisschop A.J. Callier. Maar zeker zo sterk was de 
fysieke attractie van dit gebouw dat ik zo dicht op zijn huid heb gezeten, vanaf de steigers, op de 
gewelven en speurend met een zaklamp naar details. En dan had ik ook nog eens het grote geluk dat 
ik in een team terecht kwam. 
p.15. 
Door mijn beweging als wandelaar – een effect waar Joseph Cuypers, zoals we zullen zien, ook ín het 
gebouw op inspeelde – werd ik opgenomen in de dynamiek van het steeds wisselende silhouet met 
zijn schuivende torens en beren, in die beweging nog eens geaccentueerd door hun veelkleurige 
bekroningen. 
p. 16. 
Beleven, ervaren, ondergaan, allemaal begrippen waarmee zowel vader als zoon Cuypers door en 
door vertrouwd waren en waarmee ze volop rekening hielden bij de stedenbouwkundige setting en 
de inwendige indeling van hun ontwerpen. De nieuwe Bavo was daar geen uitzondering op. 
p. 17. 
Zelf heb ik me bewust geconcentreerd op de belangrijkste programmamaker, A.J. Callier, en de 
architect, Joseph Cuypers. Net als de dossiers van Joseph Cuypers op het hni was het parochiearchief 
al uitputtend doorgenomen door de auteurs van Getooid als een bruid, van wier werk ik veel 
voordeel heb gehad. 
p. 20. 
In het eerste geval leidde dit spoor tot de ontdekking dat Callier de kathedraal in zijn programma 
legitimeerde als een eeuwenoude benedictijner stichting, waarvan de wortels teruggaan tot de 
oerbisschop van deze streken, Willibrordus. Op verbluffende wijze heeft Joseph Cuypers dit 
typologisch weten te verwerken in de oostpartij van de nieuwe Bavo. Op de keper beschouwd moest 
dit deel van de kathedraal het beeld van een ‘Cluny van de lage landen’ oproepen, als verwijzing naar 
het belangrijkste middeleeuwse klooster van de benedictijnen op het continent. 
p. 22. 
En daarmee vielen in eenmaal de onvoltooide elementen, misbaksels en halffabricaten op hun plek. 
Ze laten zien op wat voor een verbluffende manier Joseph Cuypers als beelddenker dit filosofische 
concept wist te verwerken. Door te laten zien wat iets kan worden, heeft de architect de potentie 
uitgebeeld. De potentie in de zin van aanleg, talent, kracht, vermogen, die in principe steeds 
vooruitwijst naar het volgend stadium. 
p. 24. 
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Net zoals zijn vader had Joseph Cuypers een passie voor kleur. Net zoals bij zijn vader telde alles mee, 
geologische en gebakken materialen, maar ook verf in de vorm van afdeklagen of pigmenten gebrand 
in glas. Wat de kathedraal zo bijzonder maakt is de buitenpolychromie en die is weer speciaal, omdat 
hier een karakteristiek metabolisme plaatsvond dat als fenomeen teruggaat op de klassieken: als je 
het materiaal niet in zijn originele vorm kunt toepassen, dan maak je gebruik van nabootsingen, van 
stofwisseling. Bij de nieuwe Bavo is in verf het effect van terracotta’s opgeroepen, omdat die stap op 
dat moment technisch nog niet haalbaar was. 
p. 24. 
En dan het licht van Joseph Cuypers. Er zijn weinig tijdgenoten die zo intensief bezig zijn geweest met 
de spreiding van licht in een grote ruimte, als Joseph Cuypers. Vandaar ook de vele glanselementen – 
de verglaasde terracotta’s voorop – die als reflectoren van kleur en licht werden ingezet. En het was 
niet zomaar licht, nee, het was de atmosfeer van het Hollandse landschap die de architect naar 
binnen wilde halen. Hij spiegelde zich in dit opzicht aan de Goudse glazen en wilde dan ook veel 
lichte en witte partijen in de vensters van de kathedraal hebben. 
p. 30. 
Het is een prachtig voorbeeld van het gebruik van de ‘spolia Ægyptiorum’ in de eclectische 
architectuurvisie van Joseph Cuypers. 
p. 34. 
In de literatuur wordt beweerd dat bisschop Bottemanne via de zoon mee wilde liften op het talent 
van de vader, maar dat is een typische simplificatie die past bij de onderwaardering van Cuypers 
junior. Dat Pierre Cuypers (1827-1921) als een soort vangnet werd beschouwd staat vast, maar dit 
was – in de ogen van Callier – vooral een gelukkige bijkomstigheid. 
p. 36. 
Het onderzoek naar de nieuwe Bavo heeft er toe geleid dat de inbreng van Joseph Cuypers bij 
verschillende projecten van zijn vader duidelijker naar voren gekomen is. Voorbeelden daarvan zijn 
de Willibrordus buiten de Veste, ook wel betiteld als de ‘kathedraal’ van Amsterdam, en de 
Dominicuskerk in dezelfde stad. Opvallend genoeg is het co-auteurschap van Joseph Cuypers in de 
meeste gevallen nooit echt verdonkeremaand, maar werd zijn rol door de exclusieve concentratie op 
zijn vader gewoonweg over het hoofd gezien. Ook dat wordt – op een veelzeggende manier – 
bevestigd door Jan Kalf als hij de Vituskerk van Hilversum betitelt als een werk van Joseph Cuypers, 
dat ‘met medewerking van Dr. Cuypers tot stand gekomen was. In dezelfde zin voert hij onder meer 
de kerk van Oisterwijk op, die eveneens als een topstuk van de oude heer de geschiedschrijving in is 
gegaan. Er is alle aanleiding om daar correcties op aan te brengen. 
p. 38. 
Wat het concept van Joseph Cuypers dan ook zo bijzonder maakt is dat hij voorwaardenscheppend 
bezig is geweest voor die volgende stadia. Haast vergelijkbaar met de serie die Claude Monet tussen 
1890 en 1894 schilderde van de kathedraal van Rouen, creëerde hij niet één kathedraal, maar een 
hele verzameling kathedralen; een bouwwerk vol potenties, met wisselende scenario’s die al dan niet 
in de verre of nabije toekomst werkelijkheid konden worden. 
p. 48. 
Als een leidmotief klonk dit door, tot in de lezing toe die Joseph Cuypers in 1915 hield over de 
‘symboliek der gothiek’. 
p. 52. 
Bij De Violier leidde de Beuroner koorts kort na de oprichting van het gezelschap tot een lezing 
(1902), verzorgd door Stuyt. Onder zijn toehoorders mocht hij niet alleen zijn vennoot Cuypers of de 
op dat moment toonaangevende kerkschilder Jan Dunselman begroeten, maar ook Derkinderen, 
Roland Holst en Toorop. Zij hadden enige voorkennis dankzij hun klasgenoot Jan Verkade die in 1897 
als dom Willibrord was ingetreden bij de benedictijnen in Beuron. Hij zou Stuyt in 1904 bij zijn bezoek 
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aan Monte Cassino voorstellen aan Lenz, met wie de architect tot diens dood in 1928 bleef 
corresponderen. Overigens was Stuyt niet de eerste die een lezing over de Beuroner school gaf, want 
in 1893 had de beeldhouwer F.W. Mengelberg – die in 1909 de bisschopstroon van de nieuwe Bavo 
zou maken – al een voorschot op de hausse genomen met een kritisch betoog. Maar dat was in 
Utrecht, bij het Bernulphusgilde dat – zoals hiervoor vermeld – door zijn klerikale en weinig 
vernieuwingsgezinde attitude de jongeren tot de oprichting van De Violier dreef. 
p. 68. 
Je kunt je afvragen hoe het voor Callier geweest moet zijn toen twee van zijn contacten uit De Violier, 
Jan Kalf en Joseph Cuypers, in 1904 de tegenaanval openden tegen de katholieke pers die naar hun 
mening katholieke kunstenaars onheus behandelden. Het moest afgelopen zijn met de onfatsoenlijke 
critiek’, waaraan met name De Maasbode zich schuldig maakte: Violierleden werden hierin weggezet 
als verraders en hun kunst al te denigrerend vergeleken met seriematig fabriekswerk. Dit gebrekkige 
onderscheidingsvermogen typeerde het ondermaatse niveau van de ‘kunstcritiek der katholieke 
dagbladen’ in de ogen van Kalf en Cuypers. We schrijven 1904, midden in de tweede bouwfase van 
de nieuwe Bavo, toen Callier nog maar een jaar eerder zijn relatief vrije positie als vicaris-generaal 
verruild had voor bisschop. Niet alleen was het onvermijdelijk dat de verhoudingen vanaf dat 
moment formeler zouden worden, maar ook had de kersverse bisschop vanaf dat moment te maken 
met het antimodernistische beleid van Pius x. Hoe complex moet het geweest zijn, dat hij aan de ene 
kant zijn klerikale vertrouwelingen nog roomser dan de paus zag worden en zijn contacten onder de 
intellectuele en artistieke elite van Nederland de sprong naar de moderne tijd zag maken. 
p. 71. 
Een precies omslagpunt valt niet te definiëren, maar met de twee Hagevelders, Callier en Van Zanten 
als referentie, lijkt de clerus na 1890, toen Joseph Cuypers de eerste projecten aan zijn eigen 
portfolio toevoegde, de kerksymboliek definitief omarmd te hebben. Dat gold echter allerminst voor 
de –omstreden – leek Thijm. 
p. 77. 
Oftewel, zoals Joseph Cuypers in 1898 met een voor hem ongebruikelijke zweem van felheid schreef: 
het weliswaar verzwakte protestantisme was ‘nog te veel zelfbewust, om die kostbare legaten onzer 
voorouders van de hand te doen’. 
p. 86. 
De evangelisten pasten dit systeem van prefiguraties al toe om te onderstrepen dat de profetieën uit 
het Oude Testament door de Verlosser werden vervuld. Dit besef vinden we ook terug in een lezing 
die Joseph Cuypers in 1916 voorbereidde over De Symboliek der Gothiek: ‘Het beeld is heilig even als 
het woord. Christus zelf sprak in gelijkenissen tot het volk en zonder gelijkenissen sprak hij niet tot 
hen. Rijk der hemelen = mosterszaadje .....[onleesbaar]. Alzoo werd volbracht het woord van den 
profeet, die zeide: ik zal mijn mond in gelijkenissen openen, ik zal dingen voortbrengen die van den 
grondlegging des werelds af verborgen waren. Mattheüs xiii. 34. 35. 25eZond. na Pinksteren’. 
Onvermijdelijk herinnert deze passage aan de bloeiende mosterdplant bij de preekstoel van Jan 
Brom in de nieuwe Bavo. 
p. 90. 
Nu is het aantal voorbeelden van ambulatoria schier eindeloos, zoals ook dat andere model van 
Joseph Cuypers laat zien: de O.L. Vrouwekerk in Maastricht, die in voortdurend debat was met de 
Servaaskerk in dezelfde stad over welke kerk de oorspronkelijke kathedraal van deze bisschop was. 
p. 94. 
In het oostelijk deel van de nieuwe Bavo heeft Joseph Cuypers het schema van Saint Denis, de 
Utrechtse Dom en de Willibrordus nog verder geabstraheerd: in de plattegrond nam hij de opzet van 
de zeven straalkapellen over, die hij combineerde met de oostelijk uitgebouwde Mariakapel, waarop 
ik in de volgende paragraaf terugkom. Zoals ik hiervoor al uitlegde, herinnert dit schema rudimentair 
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aan het grondplan van Sankt Gallen. In de opstand blijft de typologische associatie beperkt tot de 
massieve steunberen die hij combineerde met de pijlers voor beeldengroepen. De manier waarop hij 
dit uitwerkte, roept alweer herinneringen op aan Utrecht. 
p. 96. 
Zo heeft Joseph Cuypers verschillende betekenisvolle constructies met elkaar gecombineerd, 
waarvoor zijn peetoom in De Heilige Linie de opmaat gaf. 
p. 97. 
Of zoals Joseph Cuypers in 1908 benadrukte toen hij over het middeleeuwse bouwen schreef: “De 
uitwendige vorm-ontwikkeling van het gebouw is steeds een gevolg van de inwendige inrichting en 
het bouwsysteem. Bouwende dus van binnen naar buiten, brengt de bouwmeester de gewelven, de 
verdiepingen en de hoofdscheidingsmuren daar ook tot uitdrukking, en nooit worden gevels 
opgetrokken, die daarachter geen noodzakelijke ruimten insluiten”. Om maar eens te benadrukken 
hoezeer Joseph Cuypers deel uitmaakte van de ontwikkelingen in zijn tijd, is het aardig om Berlage 
aan te halen die deze stelling in dezelfde publicatie extrapoleerde naar de eigentijdse bouwkunst: 
“De uitwendige vorm is steeds een gevolg van de inwendige inrichting”. 
p. 100. 
Dat de Litanie van Loreto ook in het Maria-altaar van Joseph Cuypers is verwerkt, past dus mooi in de 
lokale traditie. 
p. 103. 
Om te begrijpen hoe Joseph Cuypers dit thema heeft vertaald naar de architectuur moeten we terug 
naar de programmatische opzet van Callier. Een van de rituelen die alleen door een bisschop kunnen 
worden uitgevoerd, is het sacrament van de priesterwijding dat plaatsvindt in de locus sanctus, de 
heilige plaats op het priesterkoor. Voor Callier was dit de reden om in deze ruimte de derde van de 
Drie-eenheid, de heilige Geest centraal te stellen. 
p. 109. 
Een van de meest bijzondere onderdelen van de restauratie van de nieuwe Bavo is het herstel van de 
geschilderde buitenpolychromie. Dit is buitengewoon, omdat er in Nederland verder geen 
voorbeelden zijn van dit type kleurafwerking uit de negentiende en vroege twintigste eeuw. Je zou 
verwachten dat er de nodige precedenten te vinden zijn in het oeuvre van vader en zoon Cuypers, 
maar noch op het niveau van de gebouwen, noch op dat van de bronnen is daar tot dusver iets van 
teruggevonden. 
p. 136. 
Doordat Derkinderen – vergelijkbaar met zijn grote vriend Diepenbrock (achterneef van Joseph 
Cuypers) – in de geijkte literatuur steevast bij de symbolisten of de monumentalen wordt getrokken, 
dreigt men zijn katholieke netwerk over het hoofd te zien. Ondertussen was ook hij lid van De Violier 
en geeft zijn visie blijk van een meer dan oppervlakkige kruisbestuiving met Joseph Cuypers, die in 
het hoofdstuk over kleur en licht nader besproken wordt. 
p. 138. 
De verschillende ontwikkelingsfasen van het ontstaan van een kunstwerk in steen, glas of op de muur 
doen denken aan wat Joseph Cuypers in zijn artikel over de nieuwe Bavo in Van Onzen Tijd betitelde 
als de: ‘graden van volmaaktheid die elk van ons in zijn leven heeft te beoefenen: elkeen moet zich 
richten in het toepassen der hoogste evangelische idealen, naar den levensstaat en de omgeving, die 
door de Eeuwige Voorzienigheid hem werden aangewezen. Zoo staan wij ook tegenover de 
verschillende beginselen der kunst’. 
p. 138. 
Zelf zou de architect in een lezing uit 1915 over De symboliek der Gothiek vertellen ‘hoe helder van 
inzicht en hoe krachtig overtuigd de bouwmeester, de beeldhouwer en de schilder in die dagen 
waren’. Hij brengt dat in verband met de: ‘christelijke maatschappij in West-Europa, die in de 
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kinderjaren van het oosten en zuiden trouw verzameld had de geschriften der grootste denkers,– 
deze waren met zorg bewaard en dat ze ook bestudeerd werden, bewijst ons Thomas van Aquinen, 
die de Christelijke theologie verklaart, steunend op Plato en Aristoteles’. 
p. 140. 
Vanuit dit gezichtspunt ligt de superbe vondst van Joseph Cuypers daarin dat hij Thomas’ filosofie 
veraanschouwelijkte door een proces zichtbaar te maken dat in ieder gebouw, in ieder onderdeel 
daarvan, per definitie aanwezig is en in de tijd verwerkelijkt is of – indien onaf – kan worden. Bij de 
collectie halfproducten gaat …. 
p. 145-147. 
Dit brengt ons bij wat het citaat van Joseph Cuypers aan het begin van deze paragraaf met Thomas 
verbindt: ‘het bestaan van verschillende graden van volmaaktheid veronderstelt het bestaan van de 
Volmaaktheid, en Deze is de oorzaak van alle onvolmaakte dingen’. 
p. 151. 
Voor Joseph Cuypers was zijn vader als het ging om de sublieme ‘huiver der heilige plaats’ niet het 
enige voorbeeld. Met name peetoom Thijm had zich in deze en nauw verwante bewoordingen 
uitgelaten in de vele gedichten en kunstbeschouwingen die hij had geschreven om de grootsheid van 
de christelijke bouwkunst over te brengen. 
p. 154. 
Voor de architect was dit volstrekt legitiem, al was het maar omdat de westerse kunst uit de tijd van 
Thomas ook op dit punt verwant was aan de Arabische. Ondertussen kon je de spolia Ægyptiorum 
ook op nationaal gebied inkaderen; Joseph Cuypers was er van overtuigd dat hij uit de gehele 
wereldarchitectuur kon en mocht putten, omdat ‘ons Vaderland’ zich op dit gebied vanouds 
grensoverschrijdend had georiënteerd: ‘Indien wij met reden ijveren voor aansluiting aan het 
nationaal karakter van ons bouwkundig verleden, mag daarbij niet uit het oog worden verloren, dat 
zoowel de Romaansche als de Gothische kunst bij hare eerste verspreiding in ons vaderland 
exotische planten waren, die zich eerst in verloop van tijd hier hebben geacclimatiseerd. Zoo kunnen 
ook thans nog verscheiden overleveringen, die ons langs denzelfden weg worden toegevoerd, dien 
den christelijke beschaving van uit het zuiden volgde, zich hier tot een nieuw nationaal karakter 
ontwikkelen’. 
p.174. 
Zoals we hiervoor hebben gezien, slaagde Joseph Cuypers er als beelddenker in om het thomisme in 
de architectuur en in de aankleding tot uitdrukking te brengen. Daartegenover nam Callier de meer 
talige, liturgische invulling voor zijn rekening, waarvoor hij eveneens de voetsporen van de Doctor 
angelicus drukte.  
p. 199.  
Dat men hiermee vertrouwd was blijkt uit de collectie reproducties van Joseph Cuypers, met onder 
meer Les très riches heures du duc de Berry. 
p. 222. 
Als onderdeel van de vleugel met de sacristieën heeft Joseph Cuypers de doopkapel op een 
verrassende manier als een vijfdelige centraalbouw ontworpen, waarvan het oog in de top herinnert 
aan het Pantheon. 
p. 229. 
Al deze misère ten spijt, heeft Joseph Cuypers toch de toon gezet met zijn visionaire spel met licht, 
stemming en kleur. 
p. 229. 
Anderzijds blijkt hij het palet aan het exterieur verrassend genoeg afge-Anderzijds 
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blijkt hij het palet aan het exterieur verrassend genoeg afgestemd te hebben op de kleuren die 
Johannes noemt in zijn visioen van het hemels Jeruzalem: het stenen gewaad van de bruid werd 
opgesierd met kostbare juwelen. 
 

p. 230. 
Hier maken we kennis met Goethe – de dichter, ja – wiens Farbenlehre van grote invloed was op de 
ontwikkeling van een nieuw type, atmosferische polychromie door Joseph Cuypers. 
p. 231. 
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden; het is allemaal zo bijzonder wat er in en om de kathedraal 
gebeurt en bij die collectie hoort zeker ook Joseph Cuypers’ architectonische visie op licht.   
Onlosmakelijk verbonden met de atmosferische polychromie, ging het hierbij eveneens, of liever nog, 
vele malen sterker om de ‘tinteling der atmosfeer’. 
p. 233. 
Met betrekking tot de kleuren in het glas in lood vertelt Joseph Cuypers dat naarmate het oog 
omhoog gaat ‘het rood en warme groen meer en meer plaats maakt voor geel en blauw’. 
p. 237. 
Door middel van witte lijnen werden deze kleuren zowel gescheiden als gedefinieerd. Dit laatste 
deed Cuypers precies zo, zoals Joseph vele jaren later in de catalogus bij de tentoonstelling van zijn 
vaders werk in 1907 zou vertellen: ‘Tegengestelde kleuren worden steeds vast en met omzichtigheid 
tegenover elkander gesteld. Een ruim gebruik van witte fond en van witte en zwarte omtrekken, 
brengt die krasse tegenstellingen weer tot rust’. Later, in 1858 zou Owen Jones hier goud aan 
toevoegen, dat volgens Viollet-le-Duc geschikt was voor alle kleurengamma’s vanwege de sterk 
scheidende werking, waardoor de harmonie tussen de kleuren behouden bleef. 
p. 237-238. 
De materiaalpolychromie speelt een majeure partij in de kleurenpartituur van de nieuwe Bavo. In 
vrijwel ieder artikel dat Joseph Cuypers hierover heeft geschreven, legt hij daar rekenschap van af. In 
verband met de geschilderde en terracotta kleuraccenten benadrukte hij, nogmaals, de ‘schoone 
tegenstellingen tegen onze zandig-ruwe baksteen’ en ‘de noodige harmonie met den baksteenbouw’. 
p. 246-247. 
De materiaalpolychromie speelt een majeure partij in de kleurenpartituur van de nieuwe Bavo. In 
vrijwel ieder artikel dat Joseph Cuypers hierover heeft geschreven, legt hij daar rekenschap van af. In 
verband met de geschilderde en terracotta kleuraccenten benadrukte hij, nogmaals, de ‘schoone 
tegenstellingen tegen onze zandig-ruwe baksteen’ en ‘de noodige harmonie met den baksteenbouw’. 
p. 247. 
Hier mag onder meer Charles Blanc vermeld worden, wiens invloedrijke werk Grammaire des arts in 
de bibliotheek van Joseph Cuypers stond. 
p. 248. 
En met dat onderwijs was Joseph Cuypers, als opvolger van zijn vader als docent aan de  
kunstnijverheidsschool Quellinus, verbonden aan het Rijksmuseum, goed bekend (1890). 
p. 249. 
Ook voor de polychromie van de nieuwe Bavo geldt dat het artikel van Joseph Cuypers in Van Onzen 
Tijd (1906-1907) de sleutel biedt tot een nader begrip. 
p. 251. 
Heel anders gold dat voor de baksteen buiten die gradueel verschoot, zoals Joseph Cuypers in 
Architectura (1906) uitlegde. Hierbij ging het immers om: ‘Natuurlijk materiaal dat geen 
beschildering noodig heeft, waarvan in verloop van tijd, door inwerking van de metselspecie de te 
harde scherpe kleur overgaat in talrijke nuances, welke aan de groote vlakken meer bekoorlijkheid 
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geven. De oorspronkelijke gelijkheid der baksteenen is reeds zeer gunstig gewijzigd’. 
p. 251. 
Voor zover in dit stadium valt te overzien, heeft Joseph Cuypers een eigen vertaalslag gemaakt van 
de ideeën die Goethe en Viollet-le-Duc hebben gepubliceerd. Om met de laatste te beginnen, tot 
dusver werden globaal in het interieur drie soorten kleuren onderscheiden: 

• De materiaalpolychromie, waarbij met afwisselende soorten en kleuren baksteen en tegels 
een gevarieerd resultaat wordt bereikt. 

• De geschilderde polychromie, waarbij direct op de steen of op een pleisterlaag decoratieve 
en figuratieve patronen en voorstellingen worden aangebracht. 

• En tenslotte de lichtpolychromie die ontstaat doordat het licht de kleuren van het glas in 
lood projecteert op de muren.  

p. 254. 
Dat Joseph Cuypers op bepaalde momenten heel ver meeging met Goethe, kunnen we afleiden uit 
wat hij schrijft over de polychromie van het glas in lood. Ik haal nogmaals de betreffende passage 
aan: ‘Stijgende langs de wanden van de hooge zijbeuken naar het middenschip, is een toename 
aangewezen van de schaal der onderdelen, van grooter lichtdoorlatend vermogen van het glas, van 
meer oppervlak wit glas, terwijl het rood en warme groen [in de besloten zones van de kapellen] 
meer en meer plaats maakt voor geel en blauw. Het rood is immers dragend-naderend, terwijl het 
blauw wijkt, stijgt, en ons meer de ruimte van het uitspansel herinnert, en het geel over alle vensters 
zijn vreugdevollen gloed verspreidt’ 
p. 255. 
Ook over het polychromieconcept van de nieuwe Bavo komen we meer te weten door dicht bij het 
woordgebruik van Joseph Cuypers te blijven. Hierdoor komen we niet alleen de optische en 
haptische aspecten op het spoor, maar ook de interactie tussen de verschillende media: ‘De 
kleursamenstelling is bij den bouw nog slechts in grondtoon aangelegd. In deze uitgebreide ruimte 
zijn dus twee hoofdeischen te stellen aan het uiterlijk voorkomen van het materiaal waarin werd 
gebouwd. Vooreerst dat zijne kleur, evenals de structuur, van ‘t oppervlak, reeds bij de uitvoering 
aangenaam is aan het oog en toch niet zoo krachtig, dat onmiddellijk een complement daaraan zou 
zijn toe te voegen, om eenige rust te verkrijgen. Dat laatste zou met de krachtig roode kleur onzer 
Nederlandsche bekleedingssteenen, bepaald noodig zijn geweest, zooals in zoovele proeven in 
andere bouwwerken wordt gevoeld, waar het zachte wit van de gepleisterde muurvakken toch nog 
vraagt naar ‘t aanvullende groen tegen de roode baksteen. Ten tweede is deze, aanvankelijk 
overheerschende, kleur bestemd om een overwegende rol te spelen in de toekomst, als de meubels, 
de vensters, de schilderingen en mozaïeken een rijkdom van kleurharmonieën daar zullen hebben 
gevormd. Daarbij is rekening gehouden met de omstandigheid, dat de gele toon, nu slechts gebroken 
door de eigen kleurschakeeringen van het materiaal en ‘t zacht groene waas van het broeiglas in de 
vensters, minder op den voorgrond zal treden, naarmate de overige kleurversiering meer andere en 
krachtige tonen te voorschijn zal brengen. Toch is het aangewezen om hier in gevoelige 
schakeeringen te blijven, zooals de natuur van het licht in ons Vaderland dat naar mijn oordeel 
steeds eischt’. 
p. 264. 
Maria-altaar ontworpen door Joseph Cuypers en uitgevoerd door Johannes Maas (circa 1898). Het 
palet valt een-op-een samen met dat uit de beschrijving van Nieuwbarn. 
p. 268. 
Op eenzame hoogte staan ze, de engelenramen van Joseph Cuypers in de nieuwe Bavo. Op eenzame 
hoogte, omdat ze aan de ene kant getuigen van de vernieuwing die hij (ook) op dit gebied 
teweegbracht, en aan de andere kant tot voor kort nauwelijks aandacht hebben gekregen in de 
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vakliteratuur. 
p. 272. 
In de serie artikelen die Joseph Cuypers later in 1914 en 1915 over glas in lood schrijft, blijft hij op dit 
aambeeld hameren: het is ‘transluciditeit’ troef en die trof hij nergens zo inspirerend aan als bij de 
glazen van de Goudse Janskerk. Het bijzondere is dat terwijl zijn vriend Derkinderen zich pas laat 
overtuigd toont van de betekenis van de nu zo beroemde Goudse glazen, Joseph Cuypers deze dan al 
als voorbeeld neemt om zijn standpunt te illustreren. Wie het indrukwekkende werk in de Janskerk 
van Gouda bekijkt, kan zich indenken dat de architect hier ondanks de veelheid van ‘type, van 
compositie, allerhande kleurengamma’s, en verschil van techniek’ nooit enige ‘bepaald leelijke, 
storende kleur’ tegenkwam. De felle tonen werden immers à la Viollet-le-Duc getemperd door het 
vele wit, en dat in een nog ruimere mate dan bij het werk van Pierre Cuypers in de lucida.  
p. 276.  
We herkennen dit in zijn uitspraak over de rol van de glazen daarin: ‘Gebrand glas komt eerst tot zijn 
recht, wanneer het oog alléén licht opvangt, dat door een of meerdere, tezamen behoorende 
vensters binnenvalt’ 
p. 276. 
Dat brengt ons terug bij de vraag of Joseph Cuypers innovatief bezig was of de erfenis van zijn vader 
articuleerde. Het antwoord kan zijn: beide. De vondst ligt in de ontdekking van de impressionistische 
schoonheid van de maar net afgebouwde kerk die volgens de uitgangspunten van zijn vader was 
ontworpen. Door dit stadium als esthetisch volwaardig moment te articuleren zet Joseph zijn 
ontdekking op het artistieke plan en zet hij de toon voor een nieuwe benadering van de kerkbouw. 
p. 287. 
 Als een tragisch adagium keert het telkens terug, het debat rond het ontwerpend talent van Joseph 
Cuypers, zelfs bij een gebouw waarop hij zo trots was als de nieuwe Bavo. De architect wordt in de 
literatuur afgeschilderd als een trage twijfelaar zonder visie, iemand die aarzelend en onzeker 
ontwierp, eindeloos kon schaven en schools bleef in zijn werk. [noot!]. 
p. 290. 
Dit laatste moeten we even vasthouden, want wat de architect hier in feite zegt is dat het 
middeleeuwse proportiesysteem van Arabische herkomst is, wat past bij wat hierna gaat komen. 
Meer specifiek vertelt hij over de dakvormen van de nieuwe Bavo: ‘In de koepels en afdekkingen der 
traptorens zal men den invloed willen terugvinden van de ontwikkeling van den koepel, zooals die, 
bevorderd door den Islam, van Noord-Afrika door Perzië naar Voor-Indië zich heeft verspreid en daar 
eene hooge ontwikkeling heeft verkregen’. 
p. 291. 
In het tijdschrift van dit gezelschap, Architectura, staat dat Joseph Cuypers in 1900 een lezing hield 
over Arabische kunst. Om deze toe te lichten had hij voor een gehoor ‘eene fraaie verzameling 
teekeningen en platen van Arabische kunstwerken’ meegenomen. Vanwege het belang hiervan laat 
ik het verslag in extenso volgen: ‘De Arabisch kunst, zoo geheel verschillend met de kunstuitingen 
van andere volken, staat in nauw verband met de meetkunde, elke versiering, hetzij eene 
bandversiering of een vlechtwerk, heeft tot grond eener geometrische vorm. In hoofdzaak zijn het 
negen regelmatige veelhoek-systemen, die onderling gecombineerd tot een onbeperkt aantal 
variatiën aanleiding geven. Daar de Arabier de werken van den Schepper niet mocht navolgen, en 
dus mensch, dier of plant niet tot voorbeeld nemen, bleef het beginsel bewaard en bereikte dan ook 
van de 12e tot de 15e eeuw haren hoogsten trap. Daarna vermengden zij zich meer met andere 
volken en had dit invloed op hunne kunstuitingen. Wil men een band, een vlechtwerk of in het 
algemeen een versiering ontleden, dan zoeke men de hoofdlijnen van de veelhoeken, die te zamen 
het schema van de figuur vormen. Spreker beschreef daarna verschillende constructies voor het 
verkrijgen van de meest voorkomende veelhoeken, verklaarde daarna eeniger der teekeningen en 
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wees er in het bijzonder op, hoe men door het gebruik van vaak zeer eenvoudige geometrische 
figuren, zulk een fraai geheel kon vormen’  
p. 294. 
‘Parallèle de dômes’ uit ‘L’art arabe’ van Émile Prisse d’Avennes (1807-1879), die mogelijk als 
inspiratiebron is gebruikt bij het ontwerp van de koepel van de nieuwe Bavo. Joseph Cuypers heeft 
de voorbeelden bij zijn eerste ontwerp voor de kathedraal van Rangoon vrij getrouw gevolgd en 
heeft ze bij de koepel van de nieuwe Bavo op een vrijere manier geïnterpreteerd. 
p. 296. 
Om meer te weten over deze heilige was de al vaker aangehaalde biografie van pater J.V. de Groot 
onmisbaar, rond 1890 dé autoriteit op dit gebied. Nu zijn er uiteraard veel actuelere studies, maar 
hier is bewust voor dit boek gekozen, omdat dit was wat gelezen werd in de kringen van Callier en 
Joseph Cuypers. Om de slagkracht van De Groot nog maar eens breed uit te meten, was hij niet 
alleen een van de ereleden van De Violier, maar kwam zijn thomistische leeropdracht direct van het 
gezamenlijke Nederlandse episcopaat. 
p. 301. 
Doel hiervan was en bleef de lofzang op God, de bruidegom van de ziel. Of, zoals Joseph Cuypers als 
slot had bedacht voor zijn lezing uit 1915: ‘Sponsum millena millia Una canunt melodia, Sine fine 
dicentia: Alleluia! Amen’ ‘Den bruidengom, zingen de miljoenen stemmen zonder einde deze eene 
melodie toe: Alleluia Het zij zoo’ Handschrift Symboliek, 1915, GAR 

Hellenberg Hubar, Bernadette van, De genade van de steiger, Zutphen, 2013 
p. 21.  
De epische mise-en-scène en de Beuroner beurtzang 
Bij de entree van de canon staat de eerste academische muurschilder van eigen bodem sinds P.]. H. 
Cuypers: Jan Dunselman, die de vertrouwde historieschilderkunst voortzette, waarbij hij de 
vernieuwingen van de Beuroner school binnen de eigen stijl wist te integreren. Datzelfde geldt voor 
zijn broer, Kees Dunselman. Opmerkelijke figuren in dit gezelschap zijn de Groninger F. H. Bach, 
wiens Maastrichtse cyclus zonder meer tot de hoogtepunten van het interbellum behoort, Joseph 
Cuypers en Joan Collette, Piet Gerrits en verbazingwekkend genoeg, Charles Eyck met zijn vroegste 
werk in Rumpen. 
p. 25-26. 
Het moment waarop een innovatie in de eigentijdse literatuur voor het eerst wordt gepresenteerd, 
heeft vaak meer met bewustwording te maken dan een feitelijk nieuw begin. Dat geldt in ieder geval 
voor het fenomeen van de kunstschilder op de steiger die in dit onderzoek voor het eerst verscheen 
in de beschrijving van Joseph Cuypers van de uitmonstering van ‘zijn’ Laurentiuskerk te Dongen uit 
1923. Dit doet wat wonderlijk aan, omdat de oude Pierre Cuypers waarschijnlijk in zijn beginjaren al 
als eerste de ladder had beklommen om schilderingen te maken. Maar hij was dan ook zowel een 
academisch gevormd architect als dito schilder. Zijn zoon doelde echter op twee afzonderlijke 
actoren die hij al ruim dertig jaar tot samenwerking probeerde te krijgen. Zo had hij als bouwmeester 
van de nieuwe Bavokathedraal in Haarlem het voorstel gedaan om de bouwkunst samen met de 
sierende vakken op het onderwijsprogramma van de Rijksacademie te plaatsen. Ook in de 
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co was naar zijn zeggen steeds gehandeld vanuit een gelijkwaardige 
samenwerking tussen de verschillende disciplines. Men is geneigd te denken dat de zoon van de 
tamelijk autoritaire Pierre Cuypers hier een behoorlijk vertekend beeld geeft. Maar Joseph 
onderbouwt zijn woorden met de opmerking dat ondanks de strenge leiding van zijn vader, diens 
medewerkers toch ‘een zekere mate van persoonlijkheid’ binnen de uniforme atelierstijl mochten 
handhaven. Bij de vertaalslag van de ‘composities van de hand van Dr. Cuypers’ bleef de individuele 
inbreng zichtbaar van medewerkers van het niveau van Jean Lauweriks, Hendrik Geelen, Paul Capiau, 
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Vic Sprenkels en Augustijn Hermans. De laatste wist zelfs, zo blijkt uit dit onderzoek, uit te groeien tot 
een zelfstandige kunstenaar van formaat. Joseph Cuypers was duidelijk trots op ‘het decoratief werk 
in het Priesterkoor van de nieuwe Laurentiuskerk te Dongen, dat door Joan Collette op mijne 
uitnoodiging, in verbinding met de werkkrachten van Cuypers en Co. werd uitgevoerd’. Hoewel dit 
type samenwerking elders nog uitvoerig ter sprake komt, mag alvast worden vermeld dat Cuypers 
hier doelt op een team van divers geschoolde vaklui die ieder hun eigen specialisatie beoefenden. 
Wat nieuw was, was dat niet hij, maar Collette hierbij de regie voerde. In feite betrof dit een 
doorbraak van het gevestigde rollenpatroon, waarbij de kunstschilder op de plaats kwam te staan 
van de architect. En dat kon natuurlijk niet zomaar. Zeker niet omdat er ‘van een artistiek standpunt 
beschouwd’ al vele decennia werd gediscussieerd over de verhouding tussen deze disciplines. De 
onenigheid wat vaak veroorzaakt door de tamelijk ongelukkige ‘aanmatiging der bouwmeesters op 
het terrein van hunne kunstbroeders.’ Cuypers legt gedecideerd de vinger op de zere plek: voor een 
belangrijk deel had dit in zijn ogen te maken met een lacune in de schildersopleiding, waarbij 
eigenlijk al vanaf het eerste uur een ‘innig verband’ met de bouwkunst voorop had moeten staan. 
‘Derkinderen heeft door zijn werk geheel zelfstandig dit verband bewezen. Daarna is het eerst in de 
opleiding der jongeren in praktijk gebracht. Dit beginsel is in de organisatie van de Rijksacademie 
onder Derkinderen’s Directeurschap nu in het programma ook erkend.’ Van deze herziening van het 
curriculum van de Rijksacademie heeft Collette niet meer kunnen profiteren. Bij hem doet zich dat 
echter niet als een gemis voelen, meent Cuypers, doordat Collette ‘de krachtige en zuiver 
uitgesproken decoratieve opvatting der schilderkunst waar zij in onmiddellijk verband staat met de 
bouwkunst van zijn persoonlijken leermeester Toorop heeft leeren doorvoeren.’ 

… ‘Niemand minder dan Anton Derkinderen, die zooveel heeft gedaan om onze Rĳks-Academie weer 
nader te brengen tot de kunst zooals die midden in ’t volksleven kan opbloeien, heeft uit eigen 
levenservaring leeren inzien, hoe noodzakelijk samenwerkingen als door Dr. Cuypers te Roermond 
gesticht [werkplaats], in den opbouw van ons hedendaagsch kunstleven zijn. Daaraan kan nog 
worden toegevoegd de accidenteele medewerking van daarbuitenstaande kunstenaars.’  

Hierna zullen we zien, dat deze gelijkstelling van academie, volkskunst, werkplaatsen en kunstenaars 
direct uit de boezem van Derkinderen kwam. Overigens kwam voor de ‘accidenteele medewerking’ 
niet alleen Joan Collette in aanmerking, maar ook Joep Nicolas. Niet lang na het aantreden van 
Collette nodigde Pierre Cuypers junior (de oudste zoon van Joseph en een van Nicolas’ beste 
vrienden) hem uit als kerkdecorateur voor de Kunstwerkplaatsen te komen werken. Nicolas, die 
inmiddels furore had gemaakt met de Vigeliusprijs voor zijn werk Morte fortior, bedankte echter 
voor de eer, volgens zijn dochter Claire omdat hij zijn artistieke vrijheid te lief had. Het voorgaande 
geeft wel aan dat de firma Cuypers & Co in het interbellum alles uit de kast trok om te laten zien hoe 
eigentijds ze wel niet was binnen een traditioneel bestel. Dit tekent ook het artistieke en 
commerciële inzicht van vader en zoon Cuypers: hoog op de agenda stond het streven om te 
voorkomen dat de Kunstwerkplaatsen de aansluiting met de volgende generatie zouden missen. Het 
nog altijd op de roem van wijlen Pierre Cuypers terende bedrijf voelde diens schaduw tegelijkertijd 
als een artistieke handicap. En dat in steeds sterkere mate door de almaar toenemende concurrentie 
met deze aankomende jonge kunstenaars. Dit werd bevestigd door de ijkmaat die Meuleman met 
zijn Hedendaagsche Religieuse Kunst in 1936 introduceerde, waarin geen enkel werk van Cuypers & 
Co te bekennen valt. ‘If you can’t beat them, join them’, moeten vader en zoon hebben gedacht, en 
om die strategie vorm te geven werden de Kunstwerkplaatsen in de publiciteit neergezet als de 
bakermat van Derkinderens vernieuwende programma aan de Rijksacademie. Hiermee kozen Joseph 
en Pierre Cuypers junior partij voor één van de twee destijds heersende stromingen: de gestileerde 
monumentale kunst die in het voetspoor van Beuron door Toorop, Derkinderen en zijn collega en 
opvolger Roland Holst verder was ontwikkeld.  
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p.35-37.  
Hammacher verklaart dit enerzijds vanuit een tijdsgewricht dat aan een kunstenaar van deze portee 
nog niet toe was, en anderzijds vanuit Derkinderens psychologie die we vandaag de dag symbiotisch 
zouden noemen: ‘Hij was gereed tot samengaan; hij stelde zich immer geheel in op erkenning van 
den ander, maar als de erkenning van zijn eigen vrijheid uitbleef, voelde hij inderdaad de 
grondvesten van het samengaan bedreigd.’ Niet en onbeteugeld individualisme -eigen aan de 
generatie van 1880 -maar het streven naar een volkomen wederkerigheid van erkenning maakte 
concessies voor Derkinderen onbespreekbaar. Dit lag ook ten grondslag aan de afwijzing die hij van 
de oude Cuypers kreeg, toen hij op voorspraak van Joseph Cuypers een gesprek aanging over de 
schilderingen in het Rijksmuseum. Overigens zou Joseph zich ook later inzetten om Derkinderen aan 
opdrachten te helpen. 

Wat betreft Derkinderens netwerk is het in deze studie van belang te wijzen op zijn studiegenoten 
van de Rijksacademie: de belangrijkste was ongetwijfeld R. N. (Rik) Roland Holst, die hem vanaf 1918 
kwam versterken als docent kunstgeschiedenis en zijn opvolger zou worden als directeur van de 
Rijksacademie. Daarnaast waren er Jan Veth die met grote regelmaat als penvoerder voor zijn werk 
zou optreden, Jan Verkade die hem in Beuron introduceerde, Jan Toorop met wie Derkinderen na 
Amsterdam in Brussel studeerde, en Jan Six die eveneens docent aan de Rijksacademie was. Dat ook 
Joseph Cuypers tot zijn netwerk behoorde, is in de literatuur onderbelicht gebleven, vermoedelijk 
vanwege de ideologische tegenstelling tussen Pierre Cuypers en Derkinderen. 
p. 167. 
De anti-Cuypers claque  
De afkeer van de neogotische polychromie, welk laatste begrip op den duur haast een scheldwoord 
werd, werd algemeen gedeeld door de monumentale kunstenaars van na 1900. Het gezelschap De 
Violier -met Derkinderen als passief lid en Jan Dunselman, Joseph Cuypers, Jan Stuyt, Gerard Brom en 
leden van de familie Molkenboer als actieve vertegenwoordigers — speelde hierin een sturende rol. 
Zelfs de firma Cuypers & Co was, onder invloed van de Beuroner wind die in deze kringen woei, van 
de al te uitgesproken neogotische decoraties afgestapt. Daarmee was de zaak nog lang niet gered, 
want figuren als Anton Molkenboer en Joep Nicolas -die bepaald niet dezelfde opvattingen deelden -
lieten in hun publicaties weinig misverstand bestaan over de verkeerd begrepen gotiek in de 
kerkelijke kunst. 
p. 181. 
Zoals al in het vorige hoofdstuk werd geconstateerd, maakte men anno 1927 geen onderscheid meer 
tussen de architectuurpolychromie van Cuypers en zijn tijdgenoten en die van de volgende generatie 
die zich daartegen verzette. Voor een goed inzicht in het aandeel van Jan Dunselman in deze strijd 
tegen de ‘misère der namaakgothiek’ moet de schijnwerper worden gericht op de al in het vorige 
hoofdstuk genoemde De Violier, waarin zich kort na de eeuwwisseling de katholieke voorhoede van 
die tijd had verenigd. Dunselman kwam in een geïnspireerd netwerk terecht: zelf actief als tweede 
secretaris, verkeerde hij daar met architecten, kunstenaars en intellectuelen als Jan Stuyt, Joseph 
Cuypers, Jan Kalf, A.J.J. Kropholler, Antoon Derkinderen, Jan Toorop, Theo en Antoon Molkenboer, 
en vooral riet te vergeten de kunsthistoricus Gerard Brom. 
p. 206. 
Een toepasselijk voorbeeld is voorts te vinden in de Jacobskerk van Jan Stuyt en Joseph Cuypers in 
Den Bosch. Hoewel de schilderingen van de Vlaamse kunstenaar George de Geetere grote weerstand 
opriepen bij Cuypers zelf en Bernard Molkenboer, waren ze wel gebaseerd op een zorgvuldig 
uitgewerkt programma. Dit is te volgen aan de hand van het boekje, eveneens uit 1907, van de 
architecten en de priester Xavier Smits, die zijn iconografische uitleg start onder verwijzing naar 
Alberdingk Thijm. 
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p. 208. 
Een van de meest orthodoxe Beuroner kunstenaars in Nederland was ongetwijfeld Jan Oosterman, 
die we in de literatuur tegenkomen als leerling van Jan Dunselman, Antoon Derkinderen en Huib 
Luns. Hij was dan ook gepokt en gemazeld in de historieschilderkunst. Zelf verklaarde hij zijn 
specialisatie als kerkschilder te danken aan Jan Stuyt, die hem zijn eerste monumentale opdracht in 
de kathedraal van Haarlem had bezorgd. Stuyt was belast met de dagelijkse leiding van de bouw van 
dit meesterwerk van Joseph Cuypers. 
p. 220. 
Dit alles betekende een verdere statusverhoging van het priesterschap. Mogelijk heeft dit ertoe 
geleid dat Christus zelf vaker wordt voorgesteld als priester die de communie uitdeelt, zoals Kees 
Dunselman dat deed in de Obrechtkerk en Piet Gerrits in de Cenakelkerk. Deze ontwikkeling lijkt 
tevens van invloed te zijn geweest op de Kroning van Maria -waarschijnlijk naar ontwerp van Joseph 
Cuypers - in de Laurentiuskerk van Dongen: hier zijn God de Vader en Christus Koning (beiden met 
tiara) als priester voorgesteld in groen onderkleed en rode mantel. Bach trekt deze symboliek door 
met de kleding van zijn priester-engelen in blauwe mantels met een groene voering. Nieuwbarn zou 
deze kleuren associëren met respectievelijk ‘hemelsche overweging’ en ‘hoop of onverwelkte jeugd, 
ook het beschouwend leven’. 
p. 221. 
In combinatie met de schop vormt het doodshoofd een directe associatie met de grafcultus, die 
zeker bij het ontwerp zal hebben meegeteld. In dit verband kan de hamer nog wijzen op de roeping 
van iedere gelovige om mee te bouwen aan het hemelse Jeruzalem. Dit wordt illustratief verwoord 
op het bidprentje van Joseph Cuypers: ‘Daar werkte hij in stilte aan den afbouw van den tempel 
zijner ziel, die thans als zijn schoonste bouwwerk zal prijken in de onverwoestbare Stad van God. 
GEBED. O God, die uit levende steenen eene eeuwige woning bouwt voor Uwe Majesteit, geef dat de 
ziel van Uwen dienaar Joseph dit hemelsche paleis moge sieren.’ 
p. 227. 
Deze beginselvaste opzet was het resultaat van een ontwikkeling waarbinnen de ‘zoo begaafde 
meester’, Cuypers senior, weliswaar individuele verschillen had toegelaten, maar met behoud van 
het gemeenschappelijk karakter van het uiteindelijke resultaat: ‘Parallel aan dat werk zien wij het 
type der Beuroner school zich ontwikkelen en reeds vroeger in Engeland de Praerafaelisten’. Joseph 
Cuypers geeft hier eigenlijk aan dat de kunstzinnige productie van zijn familiebedrijf zich kan meten 
met deze majeure stromingen. Hoewel dit zeker het geval is, bleef enige wisselwerking niet uit, want 
we zien al vrij vroeg Beuroner tendensen in de uitmonsteringen van de firma Cuypers, onder meer in 
de Dominicuskerk te Amsterdam die in 188 3-1893 werd gebouwd. Het priesterkoor is van de hand 
van Joseph Cuypers, onder wiens leiding waarschijnlijk ook de inrichting plaatsvond. Men ziet hier de 
karakteristieke mengeling van neogotiek en Beuron, die zich nog tot ver in de jaren dertig in het werk 
van de kunstwerkplaatsen manifesteerde. Direct rondom het hoogaltaar, gewijd aan het heilig Hart, 
houdt de decoratie het neogotische karakter aan, met name in het sjabloonwerk. Daarboven echter 
verschijnen de haast gesilhouetteerde heiligenfiguren op een smal toneel tegen een egaal  
gesjabloneerde achtergrond. Deze taferelen worden bekroond met een fries van cherubijnen, die 
eveneens sterk herinneren aan de Beuroner school. Verder liet Joseph Cuypers hier de gebruikelijke 
entourage van geschilderde baldakijnen en balustrades achterwege waarin zijn vader dit soort 
taferelen zou hebben geplaatst. Met name het Jozefaltaar in de Dominicuskerk geef een goed 
voorbeeld van dat type decoratie. Een apart detail daarvan vormt de golvende bies waarmee de 
sterrenhemel in het spitsboogveld rond het beeld is afgezet. Hoewel dit hier als een authentiek 
neogotisch siermotief wordt gepresenteerd, blijkt het zich geleidelijk aan te hebben ontwikkeld tot 
zo’n geijkt Beuroner element dat het het karakter heeft gekregen van een stijlindicator. 
p. 229.  
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Bij het ontwerp van Joseph Cuypers voor de kapel van De Haar is weer voor een andere formule 
gekozen (afb. 180). Daar krijgt de Beuroner boventoon een andere klank door de vier figuren in de 
zwikken: ze doen denken aan het voorbeeld in de Abécédaire (1850) van Arcisse de Caumont, die 
Pierre Cuypers al heel vroeg als inspiratiebron voor zijn decoraties gebruikte. 
p. 234. 
De lambrisering is in de apsis zo hoog dat er een subsidiaire geleding plaatsvindt in horizontale 
banen. Het middendeel toont de sfeer op het grensvlak van hemel en aarde. Of, zoals Cuypers 
schrijft: ‘Het plaatselijk karakter komt op die wand tot uiting door de keuze der heilige figuren die als 
[het ware] een tweede regioen [sic] vormen van het Eeuwige hemelsche Paradijs en waarin zoowel 
Nederlandsche geloofsverknodigers [sic], als de Patronen der bijzondere godsdienstige vereenigingen 
en de Patronen van den jubilaris aanwezig zijn .’ Joseph Cuypers verbeeldt hiermee een prachtige 
verbijzondering van de verticale scheiding tussen de strijdende en de overwinnende kerk…   
p. 236. 
Aan het slot van zijn betoog grijpt Joseph Cuypers ter positionering van het werk van Collette 
opnieuw terug naar zijn vader en geeft dan een synopsis die opmerkelijk parallel loopt met wat we 
tot dusver hebben gezien: ‘Deze schildering valt met hare hoofdopvatting in de lijn van wat Dr. 
Cuypers sedert 1858 heeft bedoeld bij de stichting van zijne Kunstwerkplaatsen te Roermond, niet 
alleen, maar past daarin m. i. beter, dan de schilderingen van G. Sturm in het Rijks Museum, in 
zooverre als de eenvoudige uitbeelding van een begrip door vormen en kleuren, die ter plaatse 
allereerst als decoratief element zijn gedacht, voorop staat, en de afbeelding van natuurlijke vormen 
daaraan is onderworpen. Hierin ligt de waarde, de kracht en de natuurlijke groei ter plaatse van dit 
werk. Niet in de rangschikking van talrijke studies naar de natuur moet het gezocht worden, zooals 
het Munchener tijdschrift “Christliche Kunst” nog in latere jaren blijft reproduceeren van professoren 
en andere knappe menschen, evenals onzen zeer knappen Sturm, maar voor wie altijd natuur 
hoofdzaak bleef en de uitdrukking der gedachten als afbeelding eener gegroepeerde 
tooneelvoorstelling werd in elkander gezet.’ 
p.238. 
Aan de rij kunstenaars die de Beuroner schoonheidsleer een volwaardige plaats in hun werk hebben 
gegeven, kunnen we dus ook Joseph Cuypers, Alphons Damen en Joan Collette toevoegen. 
Vergelijkbaar met de andere, eerder genoemde kunstenaars hebben ze het gedachtegoed van Lenz 
niet zozeer naar de letter als wel naar de geest geïmplementeerd. Dit maakt de integratie en 
assimilatie ervan in Nederland zo buitengemeen interessant. Er is steeds gezocht naar een manier 
om dat gedachtegoed in te bedden in de stijl die men zich eigen had gemaakt, in plaats van te kiezen 
voor een onvoorwaardelijke bekering tot de betreffende canon. Bij Cuypers leidde dit tot een 
werkwijze waarbij de vormentaal van de neogotiek zo geminimaliseerd wordt dat deze ruimte laat 
voor Beuroner neologismen. Daarbij komt het voor —net als in het werk van Damen in Tilburg — dat 
samenhangende wandvlakken vrijwel geheel in Beuroner trant zijn gecomponeerd, terwijl zich 
daarnaast tegelijkertijd een gave neogotische polychromie ontvouwt. Opnieuw is te zien welke sterke 
rol het decorum bij de stijlkeuze heeft gespeeld. In Dongen spiegelt zich dat niet zozeer af in de 
ruimtelijke ordening van de kerk, als wel in de hiërarchische indeling van de wand in een aardse, 
semi-aardse en hemelse zone. Hierin toonde Cuypers zich een erfgenaam van zijn peetvader, 
Alberdingk Thijm, die dit schema in De Heilige Linie naar voren had gebracht. 
p. 256. 
Is de strijdende kerk op het priesterkoor de overwinnende kerk binnengedrongen, de apsis behoort 
tot het laatste domein en toont dan ook de inmiddels bekende hiëratische compositie met gemengd 
Byzantijnse en Beuroner elementen. Eyck heeft hier een onderverdeling gevolgd die aan het werk 
van Cuypers en Collette in Dongen herinnert. Hij lijkt weer wat rechtzinniger in de sfeer van 
Alberdingk Thijm te hebben gewerkt. Op basis van De Heilige … 
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p. 310. 
Cuypers en Collette bleven dan ook bij hun standpunt dat katholieke kunstenaars per definitie beter 
waren voorbereid op het maken van kerkelijke kunst dan niet-katholieken, ook al waren er natuurlijk 
uitzonderingen op de regel. Van Konijnenburg zal zich hebben gerealiseerd dat hij de roomse wind 
tegen had. Er was echter ander weer op komst, ook al heeft hij daar niet meer van kunnen 
profiteren. Met de oprichting van De Gemeenschap stak een formidabele tegenwind op, die het 
Cuypers en Collette steeds moeilijker zou maken. Hun campagne werd dan ook in een van de eerste 
nummers van De Gemeenschap onmiddellijk als ‘een stuk grijze theorie’ bij het vuilnis gezet, waarbij 
uiteraard verwezen werd naar Maritain. 
p. 310. 
Deze tekst geeft niet alleen een goed beeld van de roomse spruitjeslucht waar De Gemeenschap zich 
tegen keerde, maar ook van het grote verschil in kwaliteit tussen Toorop en zijn epigonen. 
p.328. 
De twee ramen van Hermans die in het Gildeboek zijn afgebeeld, geven niet alleen een indruk van 
zijn meerstijligheid, maar illustreren ook heel mooi het verschil in opvattingen tussen vader en zoon 
Cuypers.  
Het Michaelsraam   
De twee ramen van Hermans die in het Gildeboek zijn afgebeeld, geven niet alleen een indruk van 
zijn meerstijligheid, maar illustreren ook heel mooi het verschil in opvattingen tussen vader en zoon 
Cuypers. Het Michaelsraam van Sittard toont een ontwerp dat alleen al in de trompetterende 
engelen de invloed van Lenz onthult. Dit bevestigt dat Pierre Cuypers senior zich herkende in ‘het 
type der Beuroner school’, waarvan de betekenis eerder in de Dominicuskerk van Amsterdam is 
gesignaleerd  
p. 348. 
Om het lichtverspreidend effect van het mozaïek optimaal tot zijn recht te laten komen hadden 
vader en zoon Cuypers een speciale belichting ontwikkeld, die achter de oversteek van de triomfboog 
schuil ging. 

Houwink, Roel, Onze spiegeld der schoonheid, 1932, Nederlandse Protestantenbond, p. 50-51 en 52 
De Protestantenbond-gebouwtjes, och laten wij daarvan niet spreken. De Roomsch-Katholieken en 
aanverwante godsdienstige groepen verlustigden zich in neo-gothiek! Waarlijk, het was geen 
wonder, dat de fijne mensch in die dagen zich afzonderde en zich omgaf met gedachten en kunst uit 
het verleden. Ondertusschen ging de verontpersoonlijking van de menschheid zijn gang. Wij jongeren 
werden opgevoed met eenig goedkoop idealisme misschien, maar in werkelijkheid tot het verkrijgen 
vaneen zeker bestaan. Als wij 25 jaar waren, waren wij oude bezadigde menschen! Vervlakking hier, 
vervlakking daar, vervlakking overal. De op traditie steunende groepen voelden deze traditie niet 
meer als een levend begrip; de groepen, die haar hadden verworpen waren onmachtig er iets beters 
voor inde plaats te stellen. Maarde eeuwigheidskrachten rusten niet, al moge de tragiek van het 
leven opkomst, bloei en neergang beduiden ook inde kunst. Nog nimmer is de menschheid in het dal 
van het leven gebleven. Heerlijk is het, dat te weten. Laten wij in dit verband het heden beschouwen. 
Terwijl wij midden inde grootste leelijkheid zitten, komt plotseling eerst uit het Roomsch-Katholieke 
kamp een krachtige poging tot verzuivering. Het is in ons land Joseph Cuypers die deze poging waagt. 
Fel gaat hij te keer tegen de onwaarachtigheid van de kunst. Een buitengewoon fijn mensch! Bezield 
dooreen haast onuitbluschbaar idealisme, weet hij zijn geestverwanten, al is het aarzelend, mede te 
voeren in zijn verwachtingen en de eerste poging om dein slaap gevallen, berustende kerkelijke 
gemeenschap in bouwkunstigen zin nieuw leven in te blazen is gedaan. Revolutionnair, vernieuwend 
waren deze pogingen niet inde eerste plaats. Sterk werd voortgebouwd op een oude traditie. Maar 
deze oude tradities werden met een nieuwen glans omgeven. Allerwegen kwam er verzet. Het 
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heerlijk enthousiasme van dezen enkeling kende echter geen bezwaren. De arbeidersgroepen, het 
vak ontwend, stonden vijandig tegenover deze nieuwe pogingen. Geen nood. Met 
bovenmenschelijke volharding werden ook de arbeiders opnieuw gevormd. In het maatschappelijk 
gebeuren gaan deze vernieuwingspogingen samen met vernieuwingsgedachten in algemeen 
geestelijken zin. Cuypers is hiervan echter niet in de eerste plaats de vertegenwoordiger. Plotseling 
komt er hulp van een anderen kant. Uit de zeer vrij religieus georiënteerde groepen treedt Berlage 
op. Deze mensch wordt voor ons een profeet. Rustig en bescheiden, maar inwendig sterk als 
niemand anders, geeft hij een ander geluid. Hier treedt plotseling de mensch op, die de synthese 
tusschen het leven en de kunst krachtig naar voren brengt. Wij jongeren hebben als het ware deze 
nieuwe gedachte ingezogen. Hier wordt uit de opstuwende macht vaneen nieuw 
gemeenschapsgevoel een mensch naar voren gebracht en het moet dunkt ons aan vele fijne 
menschen uit dien tijd een heerlijke gedachte hebben gegeven, dat te onderkennen. Het 
romantisme, tot pessimisme leidend, is plotseling niet meer het eenige voor de hand liggende. 

Berlage is onze profeet. Deze trekt zich niet terug, maar wijst den nieuwen weg. Terwijl Dr. Joseph 
Cuypers meer op de traditie steunt, is Berlage de man der vernieuwing. De architectuur wordt weder 
op de juiste plaats gesteld, verbonden met de gemeenschap en tegelijkertijd op meesterlijke wijze 
ontleed. Eerst de verhouding tot de gemeenschap, daarna de bouwkunst als een logisch vormend 
geheel. Wonderlijk is de kracht en de moed van dezen bouwmeester. 

Ibelings, Hans, Nederlandse architectuur van de 20ste eeuw, 2003, p. 9 
Deze schaalvergroting van de stedelijke architectuur is kenmerkend voor de eerste vijftien jaar van 
de eeuw, toen veel grote kantoren, hotels, warenhuizen en dergelijke tot stand kwamen. De 
bebouwing in de omgeving van de Dam in Amsterdam is daarvan een voorbeeld, met bij elkaar 
Berlages Beurs, Jos Cuypers' Effectenbeurs, warenhuizen voor Peek & Cloppenburg (van architect A. 
Joling) en De Bijenkorf (van ].A. van Straaten), een groot hotel en verschillende grote 
kantoorgebouwen. Ten slotte waren er ook architecten die de inspiratie heel dichtbij zochten: in de 
inheemse landelijke bouwtradities, overgeleverd van  generatie  op  generatie,  die zich buiten de 
chaotisch lijkende ontwikkeling van de negentiende-eeuwse neostijlen hadden weten te handhaven. 
Ze waren eigenlijk onopgemerkt gebleven, totdat werd ingezien dat ook de boerderij een uitweg uit 
de neostijlen kon bevatten.  

Jaarboek Monumentenzorg 1991 
Peeters, C,  Een oud verlangen naar het nieuwe, p. 12 

Die Grondbeginselen rechtvaardigen weliswaar ingrijpender handelingen dan louter conserverende, 
maar erkennen de breuk, de discontinuïteit in de bouwtraditie en spreken zich uit voor de toepassing 
van nieuwe vormen en technieken bij de aanvulling en uitbreiding van oude bouwwerken: behouden 
gaat voor vernieuwen, maar in elk geval komt toch vernieuwen na behouden. Na de eerste 
praktische demonstraties daarvan door toonaangevende architecten als Kromhout, de Bazel, de Klerk 
en Jos. Cuypers in de jaren twintig en dertig, die in ieder geval door gebruik van dezelfde traditionele 
materialen als in hun geheel nieuwe gebouwen de breuk nog weten te verzachten, ontstaat echter 
een afzonderlijke garde architecten die terzijde van de actuele stromingen staan en van restaureren 
hun voornaamste bestaansbron maken, nauw samenwerkend met de rayonarchitecten van het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg die men iets meer als kunstenaar dan als ambtenaar moet 
zien. De voormannen van het Nieuwe Bouwen echter houden zich bewust afzijdig van het 
restaureren, wat allerminst altijd wil zeggen dat zij vijandig staan tegenover de monumenten. 
Veeleer wensen zij de historische hoogtepunten in hun waarde te laten als pronkstukken en 
getuigenissen van een voltooid verleden tijd. 
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Jaarboek Monumentenzorg 1994 
Poll, Frank van de, De modernisering van het krantenbedrijf; vier voormalige dagbladvestigingen aan 
de Nieuwe Zijds Voorburgwal, p. 160-161 

In ieder geval is het nieuwe ‘Kasteel van Aemstel’ ontworpen door de katholieke architect Antoon J. 
Joling, die onder meer met geloofsgenoot Jos Th. J. Cuypers in 19-1 de kunstkring ‘De Violier’ had 
opgericht met als doel de artistieke traditie van de Nederlandse katholieken te herstellen. 

Jaarboek Monumentenzorg 1994 
Ruud Meischke, Het stille einde van een bruisende restauratieperiode, p. 82 

De leden van de nieuwe Rijkscommissie waren belangrijke lieden en zaten hoog te paard. De 
Grondbeginselen verwachtten veel van de ‘kunstenaararchitect’ maar de commissieleden 
beschouwden architecten slechts als de uitvoerders van hún ideeën. Een eigen mening werd door 
hen nauwelijks gewaardeerd. Jos. Th.J. Cuypers, Jos. Klijnen en A.A. Kok werden zoveel mogelijk 
buitengesloten omdat zij te eigenwijs waren. Toen D.F. Slothouwer in 1922 bij de restauratie van de 
Utrechtse Dom de banken door J.L.M. Lauweriks wilde laten ontwerpen terwijl enkele 
commissieleden vonden dat W. Penaat hiervoor de man was, zou men in herinnering houden ‘dat de 
heer Slothouwer in dezen niet zoveel inschikkelijkheid heeft getoond als voor een jongen man 
gewenscht ware.’ Op aanbevelingen van de Rijkscommissie behoefde hij dus niet meer te rekenen.  

Noot 17. De belangrijkste voorbeelden zijn: Gouda Sint Jan, westgevel door Jos. Cuypers en W. 
Kromhout (1916); Helmond, Kasteel door J.W. Hanrath (1923); Katwijk aan Zee, Ned. Hervormde 
Kerk door A.P. Smits (1927); Kampen, Bovenkerk, noorderportaal door G. de Hoog (1930); 
Schoonhoven, Raadhuis door G. de Hoog (1928); Utrecht, Domtoren door G.W. van Heukelom 
(1928); Schoonhoven, Ned. Hervormde Kerk door W. Kromhout (1935). 

Pey, Ineke, Torenprijsvragen in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder voor de 
vieringtoren van de St. Willibrordusbasiliek te Hulst 

Noot 5. In 1921 werd Pierre Cuypers als diensthoofd opgevolgd door zijn zoon Jos, die al vanaf de 
late negentiende eeuw aan het bouwbureau verbonden was geweest. Vanwege de op handen zijnde 
reorganisatie van het rijksbouwwezen werd Jos Cuypers (1861-1949) slechts als waarnemer 
aangesteld. In 1924 ging hij met het bureau over naar de Rijksgebouwendienst en bleef tot zijn dood 
als adviseur aan deze dienst verbonden, de laatste jaren onbezoldigd. Hij hield zich in tegenstelling 
tot zijn vader enkel bezig met het Amsterdamse Rijksmuseum. 

 

Jaarboek Monumentenzorg 2000 
Don, Peter, De fotocollectie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

J.G. Kramer ca 1880, Stadsgezicht te Groningen; kabinetfoto met op de achterzijde stempels van 
architect Joseph. Th.J. Cuypers en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

Jong, J. de, Handboek der kerkgeschiedenis, 1937, p. 165 
SS. Lucas en Thomas te Gent. In ons land, waar Thijm en de referendaris bij Monumentenzorg, de 
Stuers, als leiders optraden, stichtte de latere Mgr. van Heukelum in 1869 het St. Bernulphusgilde, 
met streng neogothisch program (W. Mengelberg, J. Brom, fcj. Getier). De bouwmeester der 
Utrechtsche school was Alfred Tepe (1840—1920), die zich inspireerde op onze 15-eeuwsche kerken 
(Schalkwijk, Maarssen, Abcoude, S. Willibrord te Utrecht, Krijtberg); dr. P. J. Cuypers ging terug op de 
13- en 14-eeuwsche Fransche gothiek, maar in de techniek van den baksteenbouw (1827—1921 ; 
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eerste kruisgewelf Oeffelt 1853 ; Posthoorn te A’dam, Catharina te Eindhoven, Veghel, kath. te 
Breda, S. Vitus te Hilversum, S. Willibrord te A’dam; Wijtgaard, de Vondelkerk te A’dam) (§ 217, 3°). 
Naast de neogothiek ontstond een neoromaniek, vooral onder de Duitsche Protestanten; in Frankrijk 
een (…). Na 1890 verdween de strenge neogothiek hier en daar voor een soms sober en krachtig 
eclecticisme (St. Bavo te Haarlem, b. 1895 door Stuyt en Jos. Cuypers) ; van kort na 1900 dateeren 
oorspronkelijke pogingen als Wagner’s kerk am Steinhof te Weenen. Omstreeks 1870 stichtte Peter 
Lenz O. S. B. de Beuroner school, die een hiëratische [priesterlijke] kunst zocht te herstellen in 
monumentale, op de Oudegyptische geïnspireerde vormen (Mauruskapel te Beuron, crypte op de 
Monte Cassino). In de bouwkunst bleef de romantiek der historische stijlen tot het einde van de 19e 
eeuw, in den kerkbouw bijna overal tot den wereldoorlog voortleven. 

Kalf, J., Katholieke Kerken in Nederland, Amsterdam, rond 1910-1914 
   
   
   
   
28  Kerk H. Antonius van Padua door Joseph Cuypers en Jan Stuyt met verhandeling over 

vrij zicht op het altaar. Inwendige contreforten vormen de zijkapellen.  
  Doch wie de kerk betreedt vergeet zulke bedenking. Hoewel niet geheel volbouwd (de 

westelijke travee en het apsis-halfrond zullen eerst komen, als uitbreiding noodig 
wordt), geeft zij reeds een zeer voornamen indruk. De heldere kleur - roode baksteen 
voor de pijlers, gele voor de gewelven‚ de wanden en boogvelden met witgepleisterde 
vakken — ontneemt alle somberheid aan de zoo massale architectuur en kleine 
spelingen in het metselwerk geven aan de forsche lijnen eene beschaafde verfijning. 

51  Kerk H. Vitus uitgewerkt door Joseph en voltooid door Joseph en Jan Stuyt 
  Het uiterlijk der kerk maakt eenen niet minder grootscheepschen indruk dan haar 

interieur. Daar is, in het westelijk front, de hooge, van heinde en ver herkenbare, open 
toren, als geschraagd door twee breed ontwikkelde kapellen; daar zijn de beide zijden, 
bestaande uit een rij van gevels, wijl elk der middenschips-traveeën haar eigen 
afdekking heeft, aansluitend aan de, op den oostelijken hoek van een traptoren 
voorziene transeptwanden, daar is eindelijk de choorpolygoon met de kleinere 
veelhoeken der zijbeuksluiting zoo fraai aan de kerk verbonden; daar is vooral de 
imposante bedaking - aesthetisch van waarde wijl zij de geleding van den bouw zoo 
fraai tot uitdrukking brengt en, naar de vaklui verzekeren, als constructieve oplossing 
van niet minder beteekenis. Nog een paar gegevens: de kerk, naar een 
ontwerp van Dr. CUYPERS uitgewerkt door zijn zoon…. 

77  Kerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart voltooid door Joseph en Jan Stuyt 
92  Kerk H. Remigius Duiven door Joseph en Jan Stuyt 
  De architecten JOS CUYPERS en JAN STUYT,  aan wie het ontwerpen 

daarvan werd opgedragen, hebben gelukkig het oude gebouw zooveel mogelijk 
geëerbiedigd: toren en schip laten zij staan, alleen het choor willen zij afbreken, om 
door den aanbouw van een ruim, tweedeelig transept en van een nieuw priesterchoor, 
geflankeerd door rechthoekige zijkapellen, de noodig geworden meerdere ruimte te 
winnen. 

97  Kerk H. Martinus (vergroting) Oud Zevenaar door Joseph 
105  Kerk H. Calixtus Groenlo door Joseph en Jan Stuyt 
  …is sinds het najaar van 1906 een groote kerk in aanbouw naar het ontwerp der 

architecten JOS CUYPERS en JAN STUYT. Dank zij hunne welwillendheid, ben ik in staat 
net bijgaande prentjes van het nieuwe gebouw eenig denkbeeld te geven. Blijkbaar zal 
hier om een frissche behandeling van oude gegevens een werk tot stand komen, dat, 
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zonder zich van geëerde traditiën ver te verwijderen, toch geenszins onoorspronkelijk 
mag heeten. 

112  Kerk H. Martinus Groningen uitgevoerd door Joseph volgens Kalf vanwege sobere 
strakke lijn 

114  Kerk H. Willibrordus Kloosterburen vervanging koor door Joseph in 1904 
126  Joseph nam het idee van vijf beuken in het schip mogelijk over van kerk H. Bonifacius 

Leeuwarden  
187  Nieuwe Bavo met blauwe voegen bij de gele steen in het interieur. Dus toen al 

beschreven. 
189  Beschrijving Nieuwe Bavo door Joseph 
194  Kerk H. Johannus de Doper Haarlem door Joseph en Jan Stuyt 
  Een kerk als deze, volkskerk in elken zin van het woord, is uitteraard meer imposant dan 

intiem…. Maar men mag hiervoor toch wel een wissel op de toekomst trekken en 
voorloopig tevreden zijn, dat met zóó geringe kosten een kerk kon worden gebouwd, 
die een waardigen indruk maakt en … aan 600 bezoekers een zitplaats en geheel 
onbelemmerden kijk op het altaar en den kansel biedt. Aan het uiterlijk van het gebouw 
(zie onze lichtdrukplaat) is met geen andere middelen, dan die waarover de metselaar 
beschikt, thans reeds een smakelijk en pittig cachet gegeven. 

201  Kerk HH. Petrus en Paulus Aarlanderveen door Joseph, geïnspireerd op Dominicus 
Amsterdam 

243  Kerk van de Rozenkrans Amsterdam door Joseph en Jan Stuyt 
251  Kerk H. Joseph te Wijkeroog (Velsen Noord) door Joseph en Jan Stuyt 
296  Kerk H. Willibrordus Oegstgeest door Joseph en Jan Stuyt 
  Een bizonder geslaagde kerk is dit, die door haar statigen eenvoud onmiddellijk 

imponeert en toch ook zoo wonderwel zich aansluit bij de landelijke omgeving. Vooral 
aan den noordkant, waar zij aan een met oude boomen beplante laan ligt, komt dit 
bizonder uit, want hoewel zij fonkelnieuw is — 4 November 1901 geconsacreerd door 
Mgr. BOTTEMANNE — blijkt zij daar al het bekoorlijke te bezitten, dat aan de argelooze, 
oude dorpskerkjes eigen pleegt te zijn en dat, terwijl zij niet intiem door kleinheid 
zijn kon, want zij bevat 600 zitplaatsen. 

319  Kerk H. Urbanus Nes aan de Amstel door Joseph 
339  Kerk H. Maria Hemelvaart Oude Tonge door Joseph 
  Dat het een voortreffelijk voorbeeld mag heeten van een eenvoudig dorpskerkje — dien 

indruk heeft dit gebouw mij indertijd zeer sterk gegeven. Van het sobere 
behandelde uiterlijk troffen mij vooral de lange wanden; in het bizonder die, waartegen 
de sacristie staat aangebouwd. De goede vondst: de beide het transept flankeerende 
zijbeuktraveeën met die onder één dak te brengen, geeft onmiddellijk een eigen 
stempel aan dezen zijmuur, neemt alle eentonigheid ervan weg en verleent er zelfs 
zekere grootscheepsche allure aan, die aan den, door het sprekende zadeldak der 
hoofdbeuk gewekten, indruk van intimiteit eenige niet ongewenschte waardigheid 
bijzet. De plattegrond biedt het voordeel, dat op een niet zoo groote oppervlakte … een 
groot getal zitplaatsen is verkregen (verhuurde zijn er ruim 310), die alle zoowel 
gemakkelijk bereikbaar als onbelemmerd in haar uitzicht zijn, terwijl toch het ietwat 
nuchtere van een zaalaspect is vermeden door de aanwezigheid van zijbeuken, en de 
bekapping zóó is aangebracht, dat het middenschip ook door zijne hoogte imponeert 

341  Kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie, zijkapel door Joseph Cuypers uit 1890 (WIKI), gesloopt 
351  Kerk Sint Jans Onthoofding door Joseph  en Jan Stuyt, zeer uitgebreide en lovende 

beschrijving (mooiste dorpskerk) 
376  Kerk H. Jacob, Den Bosch door Joseph en Jan Stuyt met beschrijving door de architecten 
413  Kerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart, uitbreiding 1892 
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416  Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie Aarle, restauratie van deze Waterstaatskerk door 
Joseph 

448  Franssen heeft kerk H. Lambertus Huiseling geïnspireerd op dorpskerken Cuypers en 
Stuyt 

461  Kerk H. Gerardus Majella Weebosch, 1907,  is van Jan Stuyt, maar lijkt erg op Cuypers 
en Stuyt 

464  Kerk H. Maria Hemelvaart Handel, uitbreiding en toren door Joseph 
478  Kerk H. Anna Breda door Joseph en Jan Stuyt, inwijding 1905 
487  Kerk H. Quirinus Halsteren, inwijding 1912. Kalf kan stijl niet thuisbrengen en vindt dat 

een compliment 
  Ter vervanging der oude kerk, welker interieur op onze lichtdrukplaat Q is afgebeeld en 

die, naar men mag hopen, behouden zal worden, is hier onder leiding van JOS. CUYPERS 
eene nieuwe kerk gebouwd, in December 1912 ingezegend en in gebruik genomen. 
Het is niet gemakkelijk met een enkel woord een gebouw te karakteriseeren, dat zoo 
weinig als dit een der gebruikelijke kunsthistorische etiketten verdraagt. Het inwendig 
zou men desnoods nog romaansch kunnen noemen, hoewel dan toch met het 
voorbehoud, dat de welving en de profileering zich aan die benaming onttrekken, maar 
het uiterlijk, met het gebroken dak op het middenschip en de eigenaardige afdekkingen 
van de westtorens en den vieringlantaren, met de toepassing van wit—gepleisterde 
partijen in sterk contrast met bloeiend-roede baksteen — dit uiterlijk, al herinnert het 
vaag aan achttiendeeeuwsche kerksilhouetten en modern-Duitsche architectuur, 
ontsnapt toch wel aan zulke, aan historische vormen gebonden, kenschets - en dit 
schijnt mij op zichzelf niet anders dan een hulde aan den bouwmeester. 

495  Kerk H. Willibrordus Alphen of Alfen door Joseph en Jan Stuyt, ingewijd 1910  
496  Kerk H. Laurentius Ginneken door Joseph en Jan Stuyt, zeer positief 
  Tot de gelukkigste resultaten der periode van samenwerking tusschen de architecten 

Jos. CUYPERS en JAN STUYT behoort ongetwijfeld deze kerk, waarvan wij op de 
lichtdrukplaat R een gezicht op het choor afbeeldden. De verwantschap met de oudere 
kerk van JOS. CUYPERS te Nes a. d. Amstel, blijkt duidelijk, indien men naast den 
líchtdruk van Ginneken onze afbeelding der kerk van Nes legt. Maar men ziet 
dan ook hoeveel strenger en tegelijk onafhankelijker het jongere werk is opgevat, dat 
zich kenmerkt door een voorname soberheid en min of meer gezochte vormen, als die 
van de choorvensters te Nes — tweelichtvensters met roos erboven — gaarne 
verwisselde tegen meer zuiver—doelmatige. De voorgevel, met een paar torentjes, die 
tegenover den kloeken middenlantaren wat klein doen, en 
met een meer ongewone, dan volkomen geslaagde portaaloplossing, schijnt mij het 
zwakste deel der Ginnekensche kerk, die overigens, ongetwijfeld, vooral om den indruk 
van haar interieur, als de openbaring eener nieuwe gedachte in den kerkbouw mag 
worden geprezen. Ook hier een groote eenvoud in de vormgeving, bij toch gevoelige 
détailleering — zie de fijn geprofileerde scheibogen zonder bemiddelend kapiteel uit de 
slanke rondpijlers ontspringend — maar daarbij een nieuwe, lichte stemming door de 
materiaalkeuze bereikt: gele baksteen en witte bergsteen, door overvloedig 
licht nog blanker gehouden en, in gewaagde tegenstelling daarmede, een jubelende 
kleurigheid in de hooge regionen, waar het houten spitsboog-tongewelf een waarlijk 
gedurfde ornamentatie van vurig rood en helder blauw vertoont. 

501  Kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Sas van Gent door Joseph, ingewijd 1892 
503  Kerk H. Marculphus Dorst door Joseph, ingewijd 1912 
508  Kerk H. Gummarus, uitvoering Joseph en Jan Stuyt, ingewijd 1903 
535  Kerk H. Cornelius Heerlerheide door Joseph en Jan Stuyt, ingewijd 1910 
562  Kerk H. Clemens Hulsberg door Joseph en Jan Stuyt, vergroting 1908 
573  Kerk H. Catherina Papenhoven (Grevenbicht) door Joseph en Jan Stuyt, 1906-1907 
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  Deze kerk is een zeer geslaagd resultaat der samenwerking van de architecten Jos. 
CUYPERS en JAN STUYT, onder wier leiding zij van 1906—1907 werd gebouwd. 

 

Kolman, Chris en anderen, Monumenten in Nederland, 1996, deel Utrecht, p. 238-239 
De R.K. kerk Antonius van Padua (Kanaalstraat 200) is een bakstenen kruiskerk met hoog eenbeukig 
schip, lagere transeptarmen en een koor voorzien van een halfronde absis. In de hoek tussen schip 
en rechtertransept staat een toren in de vorm van een Italiaanse campanile. Opmerkelijk is de 
dambordrand onder de gootlijst. De in 1902-'03 gebouwde kerk, ontworpen door Jos. Cuypers en J. 
Stuyt, is de eerste nietneogotische jongere katholieke kerk in Utrecht. 

Kolman, Chris en anderen, Monumenten in Nederland, 1997, deel Noord-Brabant, p. 26, 28, 58, 76, 
97-98, 111, 112, 123-124, 129-130, 136, 171, 180, 182, 210, 237, 243, 263, 270, 284, 286, 289, 300 

Op kerkelijk gebied is de jugendstil-invloed te bespeuren in het werk van J.H.H. van Groenendael bij 
het St.-Ursulaklooster (1911) te Boxtel en dat van Jos. Th.J. Cuypers en J. Stuyt bij het klooster 
Nazareth (1907-'10) te Oirschot. De R.K. kerk O.L. Vrouwe Moeder van Goede Raad (1911-13) te 
Tilburg, gebouwd naar plannen van Van der Valk, dient genoemd te worden als overgang van 
jugendstil naar rationalisme. 

De kerkarchitectuur werd bovendien geïnspireerd door romaanse, Byzantijnse of vroeg-christelijke 
bouwkunst, zoals in het werk van J. Stuyt te Weebosch (1907) en samen met Jos. Th.J. Cuypers te 's-
Hertogenbosch de St.-Jacobskerk (1906-'07) en de St.-Catharinakerk (1919-'17). 

De R.K. kerk O.L. Vrouwe' Presentatie (Dorpsstraat 5, [Aarle Rixtel]), een eenbeukige, 
neoclassicistische kerk met toren, is een van de mooiste waterstaatskerken van Nederland. Ze 
verrees in 1844-'46, mogelijk naar plannen van A. van Veggel, onder toezicht van 
rijkswaterstaatsingenieur E.C.B. Ridder van Rappard. De kerk werd in 1896-'97 verbouwd onder 
toezicht van J.Th.J. Cuypers. Hij verving onder meer de peervormige spits boven de westtoren door 
de huidige koepelvormige bekroning. In 1928 voorzag men de oorspronkelijke zaalkerk van twee lage 
zijbeuken naar plannen van H.W. Valk. 

De R.K. kerk van O.L.-Vrouw van Lourdes (Prins Bernhardlaan 66, [Bergen op Zoom]) is een in 1926-
'28 gebouwde bakstenen kerk op vierkante grondslag met transepten, absiden, zijkapellen en een 
twaalfkantige koepel. Links naast de ingang staat een opvallend hoge, zich naar boven toe 
versmallende toren, die Italiaans aandoet. Een in 1918 door J. van Gils gemaakt ontwerp werd niet 
uitgevoerd. Pierre (jr.) en J.Th.J. Cuypers maakten een aangepast, soberder ontwerp, dat in zijn 
ordening en vormgeving romaniserend aandoet. In het interieur is gebruik gemaakt van verschillende 
soorten baksteen, geglazuurde tegels, gemetselde sierpatronen en grote glas-in-loodvensters. De 
centrale absis heeft een graatgewelf en een lambrisering van sierlijk gemetselde paraboolbogen. De 
toren werd in 1944 door de Duitsers opgeblazen, waarbij ook de aangrenzende Lourdesgrot werd 
verwoest. Het herstel van kerk en toren werd in 1954-'55 uitgevoerd. 

De R.K. kerk St.-Petrus' Stoel te Antiochië (Oude Kerkstraat 20, [Boxtel) is een driebeukige laat-
gotische kruisbasiliek met westtoren, driezijdig gesloten koor en kooromgang.(…). In 1917-'20 volgde 
een restauratie van het exterieur onder leiding van J.Th.J. Cuypers. Tussen de toren en de noordelijke 
zijbeuk bouwde men in 1932 nog een doopkapel. 

De R.K. St.-Laurentiuskerk (Ginnekenweg 333, Ginneken) is een driebeukige kruisbasiliek uit 1901-'02 
met ten dele vijfbeukig schip, gebouwd naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. De vormgeving 
is in hoofdlijn neogotisch, maar vertoont neoromaanse invloeden. De hoge vierkante viering[s]toren 
heeft hoektorens en een achtkante spits. Het front heeft een open galerij, geflankeerd door slanke 
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vierkante torens. Het interieur is voorzien van natuurstenen zuilen en houten tongewelven met 
trekbalken boven de hoofdbeuk. 

De R.K. St.-Annakerk (Haagweg 1, [Breda]) is een groots opgezette neogotische, driebeukige 
kruisbasiliek, voltooid in 1905. Het ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt (in samenwerking met J. 
Kalf) is sterk geïnspireerd op de Nederrijnse gotiek. De kerk heeft een driebeukig transept en een 
driebeukig koor geflankeerd door zijkapellen. Het interieur heeft een tweeledige wandopbouw met 
zuilen van gepolijst marmer, overdekt door kruisrib- en stergewelven. 

De R.K. kerk O.L. Vrouw Visitatie (Kerkstraat 10, [Budel]) is een driebeukige neogotische kruisbasiliek 
uit 1904-'12 met hoge westtoren van vier geledingen, voorzien van naaldspits met flankerende 
torentjes. (…). Verder bevat de kerk onder meer elf polychrome houten beelden uit het atelier van 
Cuypers (1912), kruiswegstaties geschilderd naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers (1919-'23) en een 
Maria- en Jozefaltaar door F.A. Franssen en A.M. van Rooy (1939). 

De R.K. kerk St.-Jacobus de Meerdere (H. Hartplein 1, [Den Dungen]) is een driebeukige kruisbasiliek 
met een vroeg-16de-eeuws, driezijdig gesloten koor en een schip dat, getuige een sluitsteen met 
jaartal in de zuiderzijbeuk, in 1533 moet zijn voltooid. […]. Naar plannen van J.Th.J. Cuypers werd de 
kerk in 1927 uitgebreid met nieuwe, driezijdig gesloten dwarsarmen en zijkapellen aan weerszijden 
van het koor. 

De R.K. St.-Laurentiuskerk (Hoge Ham 84, [Dongen]), een centraalbouw met in het midden een hoge 
achtkante koepel met lantaarn. Na brand in 1917 werd in 1920-'21 een nieuwe kerk gebouwd naar 
ontwerp van J.Th.J. Cuypers. Joan Collette beschilderde in 1923 de koorabsis. 

R.K. kerk St.-Johannes' Onthoofding (Kerkstraat 1, [Goirle]. De middeleeuwse kerk ter plaatse werd in 
1896 gesloopt. Alleen de midden-15de-eeuwse toren met overhoekse steunberen en een 
veelhoekige traptoren bleef behouden. De kerktoren kreeg in 1897-'98 een extra geleding en in 1953 
zijn huidige spits. De nieuwe driebeukige, neogotische kruiskerk werd in 1897-'98 gebouwd naar 
plannen van J.Th.J. Cuypers. 

De R.K. St.-Quirinuskerk (Dorpsstraat 51, [Halsteren]) is een basiliek met mansardedaken voorzien 
van een veelhoekig gesloten koor. Het gebouw heeft een vierkante vieringtoren met tentdak en 
dakruiter en aan de westzijde een dubbeltorenfront. De kerk dateert uit 1911-'12 en is opgetrokken 
naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers. Het interieur heeft houten gewelven met trekbalken. De inspiratie 
van de romaanse architectuur is zichtbaar bij de geblokte bogen en de colonnetten [kleine pijlers bij 
gekoppelde bogen]. 

De R.K. kerk van Maria Hemelvaart (O.L. Vrouwestraat 61, [Handel]) is in haar huidige vorm ontstaan 
door diverse uitbreidingen en verbouwingen van een oorspronkelijk 15de-eeuwse kapel. In 1696-
1708 heeft men aan de oostzijde van het bestaande gebouw een nieuw koor opgetrokken. Kort 
daarna is het schip vergroot. Het westelijk deel van het schip werd in 1747 vernieuwd. Bij een 
ingrijpende verbouwing in 1902, onder leiding van J.Th.J. Cuypers, verrees een nieuw koor; de drie 
oostelijke traveeën van het schip kregen zijbeuken en de 15de-eeuwse toren maakte in 1896 plaats 
voor een neogotisch exemplaar. 

De R.K. St.-Jacobskerk (Hinthamerstraat 175, [’s-Hertogenbosch]) is een bakstenen kruisbasiliek 
(Grieks kruis) met centraliserende aanleg uit 1906-'07, naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. 
De kerk had een voorganger uit 1844. Het ontwerp is sterk geïnspireerd op Italiaanse, romaanse en 
Byzantijnse voorbeelden. De hoge vierkante, naar boven taps toelopende klokkentoren met tentdak 
kwam gereed in 1923-'24 en was oorspronkelijk hoger gepland. Op de klokkenverdieping heeft elke 



59 
 

zijde drie gekoppelde galmgaten met een klein balkon ervoor en daarboven in elke hoek een in rode 
steen uitgevoerd beeld. De kerk heeft een ronde koepel met tamboer, aan de buitenzijde voorzien 
van een dwerggalerij. Langs de dakranden zijn friezen van geblokte tegelpatronen aangebracht. De 
toegang is in 1928 naar de oorspronkelijk blinde noordgevel verplaatst. Door afbraak van enkele 
huizen aan de Hinthamerstraat ontstond daar in 1932 een plein en een verbindingsstraat naar de 
Bethaniëstraat. Het toegangsportaal is versierd met schilderingen en met reliëfs voorstellende 
bewoners van de vijf continenten. De noordgevel telt verder een aantal in nissen geplaatste 
heiligenbeelden (1927-'32). De kerk is in 1991-'93 in- en uitwendig gerestaureerd. Het interieur is 
uitgevoerd in schoon metselwerk met banden van geglazuurde stenen, met in reliëf de namen van de 
apostelen en siermotieven. Het koor en de zijkapellen hebben een halfronde sluiting. 

Het grootseminarie De Bovendonk (Hofstraat 8, [Hoeven]) kwam in 1903-'07 tot stand naar ontwerp 
van P.J.H. Cuypers als grootseminarie van het bisdom Breda, welke rol het deels nog vervult. (…). In 
1922-'23 verrees aan de westzijde van de binnenplaats een neogotische basilicale kapel met 
driezijdige sluiting en tweetorenfront, naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers. 

De R.K. kerk St.-Petrus' Banden (Dorpstraat 50, [Leende]) is een laatgotische driebeukige kruisbasiliek 
met ingebouwde westtoren en een door moderne kapellen geflankeerd koor. (…). J.Th.J. Cuypers 
leverde de plannen voor de restauraties van de toren (1902-'05) en het dwarsschip (1916-'17); men 
verhoogde het dwarsschip en gaf het stenen gewelven. 

Het klooster Nazareth (Koestraat 35-37, [Oirschot]) is een gebouwencomplex van de zusters 
franciscanessen met een rondom een carré gebouwd klooster (1924-'26) met kloosterkapel (1910), 
voorm. internaat (1907-'10), rectorhuis (circa 1925) en voorm. R.K. school voor jongens en meisjes 
(1907-'09). De verschillende gebouwen kwamen tot stand naar plannen van J.Th.J. Cuypers en J. 
Stuyt. Het koor van de kapel is markant geplaatst tussen twee flankerende torens in een stijl met 
neoromaanse invloeden en jugendstil-achtige tegeldecoraties. 

Dorst. Voor dit dorp ten zuiden van Oosterhout wordt in 1560 melding gemaakt van een kapel. In 
1911-'12 verrees naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers de R.K. kerk St. Marculphus (Baarschotsestraat 
87), een eenbeukige kruiskerk met westwerk en driezijdig gesloten koor. 

De R.K. kerk St. Bavo (St.-Bavostraat 12, [Rijsbergen]) is een driebeukige neogotische kruiskerk met 
vijfzijdig gesloten koor en een hoge westtoren met balustrade en spits, gebouwd in 1916-'18 naar 
ontwerp van N.J.H. van Groenendael. Het interieur bevat muurschilderingen van Dom. J. van der Mey 
O.S.B.; de gebrandschilderde ramen zijn van L. Asperslagh. Het in 1935 naar ontwerp van J.Th.J. 
Cuypers kerkhof heeft aan het eind van de centrale as een calvarieberg met beeldengroep uit 1936. 
Rondom het kerkhof heeft men in 1939 kruiswegstaties geplaatst. 

Het franciscanessenklooster Mariadal (Vincentiusstraat 3a-7, [Roosendaal]) verrees in 1934in de stijl 
van Delftse School naar ontwerp van J. Cuypers en F.B. Sturm. Het bestaat uit een drielaags 
hoofdvleugel met twee haakse vleugels en midden achter een driebeukige kapel. Het schip van de 
kloosterkapel is uitgevoerd in expressionistische stijl in de trant van Dom. Bellot en wordt overwelfd 
met keperboogvormige ribben en transversaalbogen. 

Nispen. Dit dorp ten zuiden van Roosendaal wordt in 1157 voor het eerst vermeld. In 1944 werd het 
grotendeels verwoest. De R.K. Maria Hemelvaartkerk (Kerkplein 1) is een driebeukige basilicale kerk 
met tripletvensters, in 1930 gebouwd naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers in late gotiserende trant. De 
van de voorganger gehandhaafde 17de-eeuwse westtoren werd in 1944 opgeblazen. De huidige 
toren dateert uit 1958 en is een ontwerp van J. van Elst. 
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De R.K. St.-Gummaruskerk (Nieuwstad 21, [Steenbergen]) uit 1900-'02 is een centraliserende, 
driebeukige kruisbasiliek met romaanse en gotische stijlkenmerken. Een voorontwerp van P.J.H. 
Cuypers uit 1899 werd uiteindelijk in gewijzigde vorm uitgevoerd door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. In 
de Tweede Wereldoorlog raakte de kerk zwaar beschadigd. Alle kappen en de met een hoge 
kegelspits gedekte ronde vieringtoren zijn in 1949-'50 vernieuwd. 

Kolman, Chris en anderen, Monumenten in Nederland, 1998, deel Groningen, p. 31, 104, 147, 223 
… en de R.K. kerk te Wehe den Hoorn, naar ontwerp van J.Th.J. en P. Cuypers jr., beide met forse 
torens en hoog opgaande daken.  

De R.K. St.-Josephkerk (Radesingel 2, [Groningen]), nu kathedraal van het bisdom Groningen, is een 
neogotische driebeukige basiliek met vijfzijdig gesloten koor, zijbeukkapellen (gewijd aan Maria en 
Jozef) en een slanke, zeskante toren. Tegen de rechterzijbeuk staat een rechthoekige kapel met 
daaraan gekoppeld een dwars geplaatste sacristie. De kerk verrees in 1886-'87 naar ontwerp van 
P.J.H. Cuypers; het werk werd voltooid door zijn zoon, J.Th.J. Cuypers. Het ontwerp is gebaseerd op 
de eerder naar plannen van Cuypers gebouwde St.-Vituskerk in Hilversum. De toren kreeg in 
Groningen uit stedenbouwkundig oogpunt - hij markeert het kruispunt van de singel met een 
belangrijke zuidelijke uitvalsweg - een andere opzet. De geprefabriceerde constructie van de 
bijzondere opengewerkte, ijzeren spits werd uit België geleverd. 

De R.K. St.-Willibrorduskerk (Hoofdstraat 28, [Kloosterburen) is een driebeukige pseudobasiliek met 
transept, vijfzijdig gesloten koor met rechthoekige zijkapellen, sacristie en een toren van drie 
geledingen met slanke, achtkante spits. De neogotische kerk werd in 1868-'69 gebouwd naar 
ontwerp van P.J.H. Cuypers en onder toezicht van J.J. van Langelaar, ter vervanging van een kerk uit 
1842. In 1903-'04 verving men het oorspronkelijke, recht gesloten koor door het huidige, grotere 
koor naar plannen van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. De dakkapellen van het schip zijn in 1969 wegens 
bouwvalligheid verwijderd. 

De R.K. St.-Bonifatiuskerk (Warfhuisterweg 2, Wehe-den Hoorn) is een forse driebeukige kerk met 
een smaller, recht gesloten koor; de robuuste, ongelede toren heeft een ingezwenkt tentdak en een 
uivormige bekroning. De zijbeuken hebben de vorm van zijkapellen met dwars geplaatste adeldaken. 
De kerk verrees in 1927 ter vervanging van de meer oostelijk gelegen Willibrorduskerk. Het geheel in 
een donkere bakstenen opgetrokken kerkgebouw, een ontwerp van J.Th.J. en P. Cuypers jr., heeft 
strakke gevels met expressionistische details. De middenbeuk wordt overdekt door gedrukte 
graatgewelven in schoon metselwerk. Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren een bakstenen 
doopvont, een bakstenen preekstoel - met houten panelen uit 1931 - en de altaren, ontworpen door 
J.Th.J. Cuypers. Verder staat er in de kerk een zandstenen Mariabeeld (omstreeks 1500) afkomstig 
van een Calvariegroep, waarschijnlijk uit de abdij van Aduard. 

Kolman, Chris en anderen, Monumenten in Nederland, 1998, deel Overijssel, p. 24, 136, 209-210, 
225-227, 244 

Een andere belangrijke neogotische kerk is de St.-Josephkerk te Enschede naar plannen van J.Th.J. 
Cuypers (1892-'94). Veel neogotische kerken werden gebouwd door vader en zoon G. en W. te Riele 
uit Deventer. 

De R.K. St.-Josephkerk (Oldenzaalsestraat 115, [Enschede]) is een driebeukige neogotische basiliek 
met een eenbeukig driezijdig gesloten koor. De hoge toren van drie geledingen heeft een achtkante 
lantaarn geflankeerd door hoektorentjes en bekroond door een naaldspits. De kerk werd in 1892-'94 
gebouwd naar plannen van J.Th.J. Cuypers met J. Stuyt als opzichter. Ze is geïnspireerd op de 
Broederenkerk te Zutphen. De Mariakapel werd in 1955 toegevoegd toen men ook het interieur 
ingrijpend wijzigde. De kerk is voorzien van kruisribgewelven. Het hoofdaltaar (1908), het St.-Maria- 
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en St.-Jozefaltaar (circa 1898) en het triomfkruis (circa 1913) werden geleverd door atelier F.W. 
Mengelberg. De doopvont (1898) van marmer en koper is vervaardigd door G. van de Breekel. Aan de 
pilaren bevinden zich de beelden van de twaalf apostelen; St. Paulus en St. Petrus zijn vervaardigd 
door Mengelberg, de overige door A. Rüller uit Munster (D). Hij vervaardigde ook de Piëta van Caen-
steen (begin 20ste eeuw) in de Mariakapel. De eikenhouten kruisgroep (circa 1800) heeft nog de 
oorspronkelijke polychromie. Het beeld van St. Antonius van Padua (1897) is vervaardigd door 
Stoltzenberg. Het bronzen beeld van Christophorus (1956) is van A. Termote, het kruisbeeld van geel 
koper (circa 1900) van G.B. Brom. De smeedijzeren lichtkronen zijn vervaardigd door atelier 
Kirschbaum uit Munster (D). Het priesterkoor heeft een vloer van geglazuurde tegels (1905). De 
kruiswegstaties (1933) zijn van J. Colette, die ook de muurschilderingen verzorgde (1926). In de 
sacristie bevindt zich een muurschildering (1899) door G. Tevörde. Het orgel werd vervaardigd door 
de firma Van Maarschalkerweerd. 

De R.K. kerk H.H. Simon en Judas (Dorpsstraat 66, [Lattrop]) is een driebeukige kruiskerk met 
versmald, vijfzijdig gesloten koor en een westpartij met ongelede middentoren bekroond door een 
achtzijdige ingesnoerde spits. De kerk verrees in 1925-'26 naar een ontwerp in expressionistische 
trant van J.Th.J. Cuypers, ter vervanging van een kerk uit 1818. Het interieur wordt overdekt door 
stenen kruisgewelven. Tot de inventaris behoren verschillende laatgotische beelden, waaronder een 
Piëta en een Maria met Kind. 

De R.K. St.-Plechelmusbasiliek (St.-Plechelmusplein 4, Oldenzaal)…. (…). De kerk leed waarschijnlijk in 
de eerste decennia van de Tachtigjarige Oorlog schade. Van 1633 tot 1810 was de kerk in 
protestantse handen. Na de teruggave werd het verwaarloosde gebouw hersteld. De toren liep in 
1826 zware stormschade op. Bij de kerkrestauratie in 1891-1900, onder leiding van J.Th.J. Cuypers, 
raakte de noordbeuk een 17de-eeuwse, als Latijnse school gebruikte verdieping kwijt. De omstreeks 
1500 verdwenen noordelijke absis werd naar het model van het zuidelijke exemplaar herbouwd. In 
1922-'25 zijn bij een tweede restauratiefase onder dezelfde leiding alle daken en muren hersteld. In 
1930 verrees ten oosten van de 16de-eeuwse sacristie een nieuwe sacristie met verwarmingskelder, 
naar ontwerp van G. de Hoog in neoromaanse stijl. Inwendig is de romaanse kerk iets rijker 
uitgevoerd dan uitwendig. De hoofdpijlers, in het bijzonder de naar elkaar toegewende zijden van de 
kruispijlers, zijn voorzien van slanke colonnetten met opmerkelijke kapitelen. De dwarspanden en het 
oostelijk einde van de romaanse zijbeuk hebben driekwart-zuilen met teerlingkapitelen. De 
Plechelmuskerk is naast de abdijkerk van Rolduc het enige goed bewaarde voorbeeld in ons land van 
een rijp-romaanse gewelfde basiliek volgens het gebonden stelsel, opgetrokken naar een vast plan. 
Bij de restauratie van 1922-'25 is het interieur, met uitzondering van de gewelven, ontpleisterd. (…). 
De toren werd in 1936-'38 onder leiding van J.Th.J. Cuypers gerestaureerd. Het torenportaal is 
voorzien van sierlijke, vroeg gotische bladkapitelen en overeenkomstige hoekcolonnetten onder het 
achtdelige gewelf. Het is niet geheel onmogelijk dat deze torenruimte vroeger bestemd is geweest 
als westelijk koor ten dienste van de parochie.  

De R.K. St.-Dionysiuskerk (Rozengaarde 51, [Rijssen]) is een centraliserende kruiskerk met lager 
transept en zeszijdig gesloten koor. De hoge klokkentoren met dwars geplaatst zadeldak wordt 
bekroond door een achtzijdige spits. De laat-neogotische kerk verrees in 1924-'25 naar ontwerp van 
J.Th.J. en P.J.H. [sic] Cuypers; ze verving een kerk uit 1819. Het interieur wordt gedekt door 
kruisgewelven. Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren onder meer het hoogaltaar, de preekstoel 
door atelier Cuypers, de koperen tabernakeldeuren door W. Thijssen, drie mozaïeken in de absis, het 
Theresia-altaar (1927), de kruiswegstaties (omstreeks 1930) en diverse kandelaars, waaronder werk 
van atelier Brom en van W. Thijssen. Van ouder datum zijn onder meer het doopvont (1889) en delen 
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van het vroegere hoofdaltaar (1898), beide door Mengelberg, en het neogotische Maria-altaar door 
Waterkamp (1901). De pastorie (Rozengaarde 53) uit 1925 is ontworpen door J.Th.J. Cuypers. 

Kolman, Chris en anderen, Monumenten in Nederland, 2000, deel Friesland 
Geen 

Kolman, Chris en anderen, Monumenten in Nederland, 2000, deel Gelderland, p. 25, 61, 70, 81-82, 
153, 172, 179, 185, 188-189, 249, 274, 280, 281 

Tot de laat-neogotische kerken behoren die te Vaassen (1916; H. Kroes), de Groenestraatkerk te 
Nijmegen (1909; A.A.J. Margry) en de kerk te Etten (1924; J.Th.J. Cuypers).  

De Herv. kerk (Landstraat 22, [Aalten]), oorspronkelijk gewijd aan St. Helena, is een forse laat-
gotische pseudobasiliek met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met 
ingesnoerde spits. (…). De kerk is gerestaureerd in 1898-1903 naar plannen van J.Th.J. Cuypers en 
J.W. Boerbooms.  

De R.K. kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming (Hoofdstraat 18, [Apeldoorn]) is een driebeukige 
neogotische kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een dakruiter. Het schip verrees in 1896-'98, 
naar ontwerp van J.W. Boerbooms, ter plaatse van een kerk uit 1846. Dwarsschip en koor kwamen in 
1901-'02 tot stand naar plannen van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. Tot de bouw van een toren is het 
nooit gekomen. Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven. De in 1953 verwijderde 
polychromie is recent gedeeltelijk hersteld. 

De (Herv.) Eusebius- of Grote Kerk (Kerkplein 1, [Arnhem]) is een forse, driebeukige kruisbasiliek met 
een hoge, ingebouwde westtoren, een opengewerkte houten vieringtoren en een vijfzijdig gesloten 
kooromgang. De kerk was oorspronkelijk gewijd aan Sint Maarten. (…). De huidige kerk is in 
belangrijke mate het resultaat van ingrijpende restauraties en herstellingen. Bij een grote restauratie 
van 1894 tot 1930, onder leiding van J.W. Boerbooms en later J.Th.J. Cuypers, kregen het koor (1902) 
en het schip (1926) nieuwe netgewelven. Het interieur werd in 1895 onder handen genomen onder 
leiding van C.B. Posthumus Meyjes. In 1904 kwam aan de oostkant van het noordtransept een 
nieuwe diaconie gereed. De luchtbogen aan de zuidzijde van het schip waren oorspronkelijk met 
hogels versierd. Ze kregen naar voorbeeld van de Bossche St. Jan een versiering met mens- en 
dierfiguren van de hand van L. Henzen (1903-'12). In 1928 plaatste men aan de noorderzijbeuk en 
aan de noordzijde van het schip decoratief beeldhouwwerk in min of meer eigentijdse stijl. 

De R.K. St.-Remigiuskerk (Remigiusplein 4, [Duiven]) is een driebeukige pseudobasiliek met 
tweebeukig transept, driezijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen met ingesnoerde 
spits. De romaanse tufstenen toren met lisenen en boogfriezen verrees in de 12de eeuw en werd 
rond 1500 in baksteen verhoogd. Toen kwam ook het met tufsteen beklede schip in laat-gotische 
vormen tot stand, waarvan de zijbeuken gedeeltelijk langs de toren doorlopen. Het forse transept en 
het koor met sacristie zijn in 1910-'11 gebouwd naar plannen van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt ter 
vervanging van het gotische koor. De resterende oude delen van de kerk zijn in 1919 gerestaureerd. 
Het interieur wordt gedekt door kruisgewelven, die rusten op kraagstenen met vrouwenfiguren. 

De R.K. St.-Martinuskerk (Dorpsstraat 17, [Etten]) is een driebeukige kruiskerk met smal, terzijde 
staand, zadeldaktorentje. De kerk verrees in 1924 naar plannen van J.Th.J. Cuypers ter plaatse van 
een voorganger uit 1844. De kerk bevat een neogotisch Jozefaltaar (1879) met daarin drie 
zandstenen reliëfs met voorstellingen uit het leven van Christus (1638), afkomstig uit de Stiftskerk 
van Hoch-Elten. Tot de inventaris behoren verder onder meer een door atelier Mengelberg 
vervaardigde preekstoel (1882), een hoogaltaar (1924-'25) en een door de firma Verschueren 
gebouwd orgel (1939). 
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De R.K. St.-Calixtuskerk (Kerkstraat 8, [Groenlo) is een forse driebeukige neogotische kruisbasiliek 
met vijfbeukig koor, zijkapellen en een hoge toren van drie geledingen met balustrade en achtkante 
naaldspits met topkoepeltje. De kerk verrees in 1907-'08 naar plannen van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt 
ter plaatse van een kerk uit 1784. Het interieur wordt gedekt door net- en stergewelven met lage 
aanzetten. Tot de inventaris behoren: een door de gebroeders Gradussen gebouwd orgel (1877; 
1942 uitgebreid), een neogotisch hoofdaltaar (1909), een communiebank van O. Mengelberg (1920) - 
in 1993 verbouwd tot altaartafel - en een preekstoel van atelier Brom (1929). De gebrandschilderde 
ramen zijn gemaakt door O. Mengelberg (1909-'14), J. Colette (1925-'35) en G. ten Horn (1952). Van 
J. Colette zijn ook de interieurschilderingen (1927-'32). 

Het voorm. St.-Catharinaklooster (Klooster 1-7, [Harderwijk]) werd gesticht in de 15de eeuw door de 
zusters tertiarissen. Het complex bestaat uit een kerk en drie grotendeels wit gepleisterde 
kloostervleugels rond een binnenterrein. Na de secularisatie in 1580 kreeg het verschillende functies, 
waarvan de huisvesting van het Gymnasium (in 1648 verheven tot Gelderse Academie) de 
belangrijkste was. In de 19de eeuw was het complex ingericht als militair magazijn. De in 1502 
gebouwde Catharinakerk is een eenbeukige dubbelkerk met dakruiter, driezijdig gesloten koor en 
een meerzijdige traptoren bekroond door een uivormige spits. Na de restauratie in 1912-'13, onder 
leiding van J.Th.J. Cuypers, diende het gebouw tot 1962 als R.K. kerk. Het interieur wordt deels 
gedekt door netgewelven en bevat een nonnengalerij met kruisribgewelven op slanke natuurstenen 
pilaren. 

De Herv. kerk (Markt 2, [Hattem]), oorspronkelijk gewijd aan St. Andreas en St. Catharina, is een 
driebeukige gotische basiliek met driezijdig gesloten koor en zijkapellen en een westtoren van zes 
geledingen met ingesnoerde spits.  (…). De kerk is in 1895-'96 gerestaureerd onder leiding van P.J.H. 
en J.Th.J. Cuypers en de toren rond 1920. Het interieur wordt gedekt door netgewelven (koor en 
Annakapel) en kruisribgewelven. In de noordkapel bevinden zich muur- en gewelfschilderingen uit 
het midden van de 15de eeuw. Die in het koor en de zuidkapel dateren uit de vroege 16de eeuw. 

Het voorm. studiehuis Berchmanianum (Houtlaan 4, [Nijmegen]) van de jezuïeten verrees in 1927-'29 
op een gedeelte van het landgoed Heyendael. Het grote L-vormige drielaags gebouw met 
expressionistische elementen is ontworpen door J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. Het centrale 
gedeelte met eetzaal en kapel (verdieping) wordt geaccentueerd door een slanke klokkentoren met 
koperen spits. Later is aan de westzijde van het gebouw een korte haakse vleugel toegevoegd. Het 
oorspronkelijke interieur is voornamelijk goed bewaard in de vestibule, de gangen en trappenhuizen, 
de kapel (met spitstongewelf) en de sacristie. 

De R.K. St.-Martinuskerk (Kerkweg 8, [Oud Zevenaar]) is een basilicale kerk met driezijdig gesloten 
koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De al in 1276 vermelde kerk is de 
moederkerk van die in Zevenaar. Toren, middenschip, noordbeuk en koor zijn alle in 1454-'64 
gebouwd in laat-gotische vormen. De zuidbeuk werd begin 16de eeuw vernieuwd en verbreed om te 
dienen als ‘Mariakerk’ voor het aldaar vereerde midden-15de-eeuwse albasten Piëtabeeld (gestolen 
in 1975). Na een torenbrand in 1572 volgde in 1616 een algeheel herstel; de toren is ook in 1922-'23 
hersteld. In 1865-'66 verbouwde men de oorspronkelijk pseudobasilicale kerk tot een basiliek. De 
16de-eeuwse zuidbeuk maakte in 1906 plaats voor de huidige neogotische zuidbeuk naar plannen 
van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. De noordbeuk kreeg in 1966 haar pseudobasilicale vorm terug. 

De R.K. kerk O.L. Vrouwe Hemelvaart (Utrechtseweg 153, [Renkum]) is een lage driebeukige 
kruisbasiliek met driezijdig gesloten koor en een dakruiter. De kerk verrees in 1922-'23 in een 
combinatie van expressionistische en neogotische details, naar plannen van J.Th.J. Cuypers. In 1928 is 
er een gepolychromeerd beeld van Maria met Kind geplaatst uit circa 1350. Sindsdien is de kerk een 
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bedevaartskerk. Bij het herstel van de oorlogsschade uit 1944 kreeg de kerk in 1950 een nieuw 
hoofdaltaar (Van Roosmalen) en gebrandschilderde ramen (Van Nispen tot Pannerden). 

De Herv. kerk (Dorpsstraat 51, [Rhenen]) is een forse driebeukige pseudobasiliek met driezijdig 
gesloten koor en een toren van vier geledingen met puntdak. De romaanse tufstenen toren verrees 
in de eerste helft van de 12de eeuw. In de toren hangen een klok van François en Pieter Hemony 
(1647) en een klok van Rutger Peckel (1671). Het huidige gotische koor kwam in de 15de eeuw tot 
stand ter vervanging van een bestaand koor. De onderbouw heeft een tufsteenbekleding. De 
sacristie (nu consistorie) is uit dezelfde tijd. In 1505 was de vernieuwing van het schip gereed; dit 
bouwdeel is eveneens bekleed met tufsteen. De kerk is in 1901-'04 gerestaureerd, naar plannen van 
J.Th.J. Cuypers, de toren in 1930. 

Kolman, Chris en anderen, Monumenten in Nederland, 2001, deel Drenthe, p. 25, 80, 117 
Andere voorbeelden van neogotische gebouwen zijn het karmelietenklooster te Hoogeveen (1904-
'05; K.L. Croonen), de St.-Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld (1905-'06; H. Kroes), de St.-
Willibrorduskerk te Coevorden (1913-'14; W. te Riele) en de St.-Josephkerk te Barger-Compascuum 
(1923-'25; J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr.). 

De R.K. St.-Josephkerk (Verlengde Oosterdiep W.Z. 65, Barger Compascuum) is een driebeukige kerk 
met recht gesloten koor en een ongelede toren met zadeldak. Deze kerk met neogotische details 
verrees in 1923-'25 naar plannen van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. ter vervanging van de 
katholieke kerk (1875) in de oude dorpskern. In 1952 heeft men het schip in stijl verlengd en voorzien 
van een zadeldaktoren naar plannen van J. Starmans. Het interieur bevat schilderingen van J. Lelyveld 
op een triomfboog. 

Barger-Oosterveld. Dit wegdorp ten oosten van Emmen is eind 19de eeuw ontstaan aan de oostrand 
van het Smeulveen. Voor de overwegend katholieke veenarbeiders verrees in 1905-'06 de R.K. St.-
Gerardus Majellakerk (Splitting 142), toen een torenloze eenbeukige neogotische kerk met driezijdig 
gesloten koor naar ontwerp van H. Kroes. Naar plannen van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. werd de 
kerk in 1922-'23 naar het westen vergroot en uitgebreid tot een driebeukige opzet. De met 
dwarskappen uitgevoerde zijbeuken zijn op veldkeien gefundeerd. Het huidige ingangsportiek en de 
Mariakapel zijn uit dezelfde tijd. In de kerk bevinden zich onder meer neogotische altaren uit de 
bouwtijd, schilderingen door J. Ydema (1938) en gebrandschilderde ramen naar ontwerp van H.A. de 
Vos. Achter de kerk bevindt zich een in 1922 gesticht kerkhof. Van het gelijktijdig ontstane 
processiepark resteren enkele in veldkeien opgebouwde beeldnissen. 

Kolman, Chris en anderen, Monumenten in Nederland, 2003, deel Limburg, p. 26, 68, 74-75, 115, 
126, 126, 139, 139, 168, 169, 173-175, 180-181, 186, 189, 196, 197-200, 201, 252, 256, 304, 311, 
317, 409, 415 

Uitsluitend voor kerken werd een neogotische variant met overwegend neoromaanse stijlelementen 
toegepast. Zo is het ontwerp van A.C. Bolsius voor de O.L.-Vrouwe-Geboortekerk te Ohé (1865) 
geïnspireerd op de romaanse Munsterkerk te Roermond. Ook J. Jorna ontwierp in 1895 te Lemiers 
een kerk in neoromaanse vormen. Andere opvallende voorbeelden zijn de St.-Lambertuskerk te 
Maastricht (1914; J.H.H. van Groenendael) en de St.-Corneliuskerk te Heerlen (1909; J.Th.J. Cuypers 
en J. Stuyt). 

De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Aan de Kerk 3, [Amstenrade]) is een driebeukige 
hallenkerk voorzien van een driezijdig gesloten koor met omgang, dubbel transept en twee 
westtorens van drie geledingen met ingesnoerde spits. Ter vervanging van een oudere dorpskerk 
kwam deze vroeg neogotische kerk in 1852-'56 tot stand naar ontwerp van C. Weber. Een 
schijntransept omvat aan de zuidzijde de sacristie en aan de noordzijde de grafelijke kapel met 
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grafkelder voor J.B. graaf De Marchant et d'Ansembourg en zijn familie, die een groot deel van de 
kerkbouw financierde. In 1932 werd naar ontwerp van J.Th.J. en P. Cuypers het transept verdubbeld 
en het koor in oostelijke richting herbouwd en van een omgang voorzien. 

De R.K. St.-Martinuskerk (Burg. Janssenstraat 11, [Beek]) is een driebeukige basilicale kruiskerk met 
zijkoren, rond gesloten apsiden, vieringdakruiter, westtransept en een terzijde geplaatste toren van 
vier geledingen met tentdak. Deze in zandsteen en tufsteen opgetrokken neoromaanse kerk kwam in 
twee fasen tot stand ter plaatse van een voorganger die van 1633 tot 1835 als simultaankerk werd 
gebruikt. Naar ontwerp van L. von Fisenne verrezen in 1889-'90 het koor, het transept en de sacristie. 
In 1892-'93 kwamen het middenschip, de zijbeuken en het voorportaal tot stand. Na de sloop van de 
oude toren in 1909-'10 werd het schip naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt met een travee, 
een westtransept en de huidige toren uitgebreid.  

De R.K. St.-Augustinuskerk (bij Prins de Lignestraat 31, [Geleen]) is een driebeukige kruisbasiliek 
voorzien van een recht gesloten koor met crypte en zijkoren, en een dubbeltorenfront met ongelede 
zadeldaktorens. De zijbeuken hebben een reeks zadeldaken met topgevels. De kerk werd in 1933-'34 
gebouwd in traditionalistische vormen naar ontwerp van J.Th.J. & P. Cuypers ter vervanging van een 
voorganger aan de Groenseijkerstraat uit 1863. Het interieur wordt gedekt door houten 
spitsbooggewelven. 

In 1935-'36 naar een ontwerp met neoromaanse details van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. 
gebouwd is de R.K. St.-Liduïnakerk (Grathemerweg 50, [Kelpen-Oler), een driebeukige kerk met recht 
gesloten koor en een terzijde geplaatste, ongelede zadeldaktoren. De zijbeuken hebben bij elke 
travee een topgevel. De in 1944 beschadigde toren is in 1946 hersteld. 

De R.K. St.-Catharinakerk (Aan de Greune Paol 30, Grevenbicht) is een basilicale kruiskerk met 
halfrond gesloten koor en een terzijde geplaatste ongelede toren met ingesnoerde naaldspits en 
lantaarnbekroning. Deze kerk verrees in 1906-'07 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. De 
hoofdingang is voorzien van een zadeldakvormige luifel op schoren. Afkomstig uit de oude kerk 
(afgebroken in 1909) zijn enkele houten beelden (15de-18de eeuw), waaronder die van St. Gertrudis 
(15de eeuw) en St. Paulus (circa 1500). Tot de inventaris behoren verder een door M. van Dinter 
gebouwd orgel (circa 1850) en een hoofdaltaar en kruiswegstaties uit atelier Cuypers (1919-'20). 

De R.K. St.-Pancratiuskerk (Pancratiusplein 45) [1] is een driebeukige kruisbasiliek met rond gesloten 
koor, vieringtoren en een toren van vier geledingen met ingesnoerde naaldspits. Het romaanse schip 
kwam in de eerste helft van de 12de eeuw tot stand. In het derde kwart van die eeuw volgde de 
aanleg van de – niet voltooide - westbouw, die de basis werd voor de vanaf 1394 opgetrokken toren. 
De traptoren tegen deze toren dateert van 1862. Van 1661 tot 1832 was de kerk een simultaankerk 
voor katholieken en protestanten. Ter vervanging van het in 1862 aangebrachte koor verrees in 
1901-'04 naar plannen van J.Th.J. Cuypers de huidige oostpartij met transept en overwelfde 
vieringtoren in romaanse trant.  

De R.K. St.-Corneliuskerk (Kerkstraat 8, Heerlerheide) is een basilicale kruiskerk met halfronde 
koorsluiting en een dubbeltorenfront met tentdaken. Deze kerk met neoromaanse vormen verrees in 
1909-'10 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt ter vervanging van een kerk uit 1838. Opvallend 
zijn de friezen met zwart-wit geblokt tegelwerk. De devotiekapel voor O.L. Vrouwe van Altijddurende 
Bijstand is na de oorlog in de kerk toegevoegd. 

De R.K. St.-Clemenskerk (Kerkheuvel 7, [Hulsberg]) is een driebeukige basilicale kruiskerk met 
driezijdig gesloten koor, vieringtorentje en een ongelede toren met achtkantige spits. Ter uitbreiding 
van een voorganger uit 1820 kwam in 1908 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt het huidige 
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koor met twee sacristieruimten tot stand. In 1930 werden het schip, het transept en de bovenbouw 
van de toren vernieuwd naar een ontwerp met neoromaanse elementen van J.Th.J. Cuypers. In 1990 
is de kerk gerestaureerd. Het interieur wordt gedekt door een tongewelf. De kerk bevat een 
hardstenen doopvont (1622) en een door Pereboom & Leyser gebouwd orgel (1871). Van de in 1930 
door atelier Cuypers vervaardigde inventaris zijn de kruiswegstaties en fragmenten van het 
hoofdaltaar, de communiebank en de preekstoel behouden. 

De R.K. kerk St. Jacobus de Meerdere (Jacobusstraat 14, [Hunsel]) is een eenbeukige kerk met recht 
gesloten koor en een terzijde staande toren van vier geledingen. Tegen een rond 1300 gebouwde 
romaanse mergelstenen toren verrees in 1839 een nieuwe, sobere neoclassicistische kerk. Het koor 
werd in 1925-'26 uitgebreid met zijkapellen naar plannen van J.Th.J. Cuypers, die ook de toren met 
een geleding liet verhogen. 

De voorm. abdij Kloosterrade of Rolduc (Rode-le-Duc) (Heyendahllaan 82, [Kerkrade]) werd in 1104 
gesticht door Ailbertus van Anthoing als abdij van de reguliere kanunniken van St. Augustinus. (…). 
Haaks op de uiteinden van de Morettivleugel aan de oostzijde van de binnenhof heeft men in 1924 
en 1926 seminarievleugels aangebouwd naar plannen van J. Stuyt, geheel in de stijl van de bestaande 
18de-eeuwse gebouwen. Het theater of ‘aula major’ kwam in 1936 tot stand in de stijl van het 
neoclassicisme naar plannen van J.Th.J. Cuypers. 

De R.K. St.-Remigiuskerk (bij Schoolstraat 6) is een driebeukige basilicale kruiskerk met halfronde 
apsis en een toren van twee geledingen met tentdak. Mogelijk al in de 11de eeuw, maar 
vermoedelijk in de tweede helft van de 12de eeuw, ontstond hier een eenbeukige romaanse kerk, 
waaraan in de 12de eeuw zijbeuken werden toegevoegd. In de 14de eeuw verrees de mergelstenen 
toren, die van buitenaf niet toegankelijk is. De kerk kwam in 1666 in protestantse handen en was van 
1680 tot 1835 een simultaankerk. De in Kunradersteen uitgevoerde neoromaanse koorpartij met 
transept en halfronde apsis kwam in 1904-'06 tot stand naar ontwerp van P.J.H. en J.Th.J. Cuypers. 
Het al bestaande deel van de kerk werd gerestaureerd, waarbij men de zijbeuken vernieuwde en een 
gotische ingang aan de noordzijde verwijderde. De toren kreeg een klokkengeleding met 
rondboogfries en gekoppelde galmgaten. Inwendig zijn bij de restauratie de gotische gewelven in het 
middenschip vervangen door een vlak houten plafond. 

De nieuwe R.K. St.-Salviuskerk (Burg. Coonenplein 2, [Limbricht]) is een driebeukige basilicale kerk 
met een vijfzijdig gesloten koor en een terzijde geplaatste ongelede toren met tentdak. De zijbeuken 
hebben een reeks zadeldaken met topgevels. De kerk werd in 1922 in Kunradersteen opgetrokken 
naar een ontwerp met neoromaanse elementen van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. Inwendig 
worden de zijbeuken gedekt door dwarse houten tongewelven.  

De R.K. St.-Aldegundiskerk (bij Dorpstraat 25, [Maasbree]) is een driebeukige pseudobasiliek met 
driezijdig gesloten koor en een toren van twee geledingen met ingesnoerde spits. Het laat-gotische 
schip werd in de 15de eeuw gebouwd en in 1535 met een vierde travee uitgebreid. In 1920-'21 
verving men het in 1866 uitgebreide koor door het huidige neogotische koor naar plannen van J.Th.J. 
Cuypers. 

De R.K. St.-Servaasbasiliek (Keizer Karelplein 6, [Maastricht]) [1] is een imposante, grotendeels in 
kolenzandsteen opgetrokken, driebeukige kruisbasiliek voorzien van een rond gesloten koorpartij 
met twee slanke koortorens van vijf geledingen met tentdak. (…). De langs de zogeheten Lange Gang 
gelegen westelijke kloostervleugel dateert uit de 12de of uit het begin van de 13de eeuw, maar is 
eind 19de eeuw vrijwel compleet herbouwd in mergel bij de restauratie in vroeg-gotische vormen 
onder leiding van J.Th.J. Cuypers (schatkamer, nu dagkapel) en J.H.J. Kayser (kapittelzaal). 
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De R.K. O.L.-Vrouwebasiliek (O.L.-Vrouweplein 9, [Maastricht]) is een grotendeels in kolenzandsteen 
opgetrokken driebeukige, basilicale kruiskerk voorzien van een rond gesloten kooromgang met 
galerij. (…). Bij de zeer ingrijpende restauratie in 1887-1917, onder leiding van P.J.H. Cuypers en zijn 
zoon J.Th.J. Cuypers, zijn vrijwel alle laat-gotische en renaissance-wijzigingen aan het gebouw 
verwijderd en zijn enkele verdwenen romaanse delen gereconstrueerd. De middeleeuwse 
bekappingen heeft men in 1965-'66 grotendeels vernieuwd. 

De R.K. St.-Joannes de Doperkerk (Hoofdstraat 2, [Mechelen]) is een eenbeukige kerk met 
pseudotransepten, forse koorpartij, vieringtoren en een toren van twee geledingen met ingesnoerde 
naaldspits. De oorspronkelijke middeleeuwse kerk werd in 1568 door brand verwoest. Het muurwerk 
van de met rondboogvensters en mergelstenen speklagen herbouwde kerk heeft men in 1810-'11 
gebruikt voor de bouw van een hoger schip naar plannen van Mathias Soiron. In de jaren 1863-'67 
werd het schip westwaarts uitgebreid en voorzien van pseudotransepten en de huidige toren. In 
1935 kwam naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers de huidige oostpartij tot stand in Kunradersteen en met 
een hogere vieringtoren. 

De R.K. St.-Bartholomeuskerk (Markt 23, Meerssen) is een rijzige driebeukige mergelstenen 
kruisbasiliek met een langgerekt, vijfzijdig gesloten koor en een forse vieringdakruiter. (…). Bij de 
restauratie van het koor in 1895-1901 werden venstertraceringen opnieuw aangebracht, evenals 
balustraden met pinakels langs de dakrand. In 1910-'12 heeft men het noordportaal gerestaureerd. 
Bij een volgende restauratie in 1936-'38 onder leiding van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr., verlengde 
men het schip westwaarts met drie traveeën en werd de neogotische dakruiter vervangen door een 
soberder variant. (…). Ter vervanging van het in 1936 afgebroken ‘proosdij-kasteel’ verrees in 1936-
'38 iets westelijker het klooster van de Kleine Zusters van St. Joseph (Markt 25), annex secretariaat 
van de St.-Bartholomeuskerk. Het ontwerp in traditionalistische vormen is van J.Th.J. Cuypers. In de 
tuin bevindt zich een oorspronkelijk draaibaar tuinhuisje uit die tijd. Ter inlossing van een belofte van 
de Kleine Zusters werd in 1942 eveneens door Cuypers in traditionalistische stijl de zeskantige 
Vredeskapel gebouwd. 

De eenbeukige neogotische Ursulakapel (Voogdijstraat 20, [Roermond]) kwam in 1905-'06 tot stand 
naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers. 

Het R.K. klooster Maria ten Hemelopneming (Parklaan 3, [Roermond]) bestaat uit een carré-vormig 
bouwvolume uit 1866 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers, met een processiegang tegen de kapel aan. 
De oostvleugel heeft men in 1895 toegevoegd naar plannen van Joh. Kayser. In het bijbehorende 
processiepark, ontworpen door J.Th.J. Cuypers in 1919, bevinden zich een calvarieberg (J. Geelen), 
kruiswegstaties (K. Lücker) en beelden van het Heilig Graf (Th. Pieters). 

De R.K. St.-Remigiuskerk (Hoofdstraat 86, [Schimmert]) is een driebeukige basilicale kruiskerk 
voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met zijkapellen, een dakruiter en een brede ongelede 
zadeldaktoren met naaldspits. De in onregelmatige blokken Nievelsteiner zandsteen opgetrokken 
kerk kwam in 1924-'26 tot stand naar een traditionalistisch ontwerp van J.Th.J. en P. Cuypers ter 
vervanging van een voorganger uit 1832. In 1938 werd een sacristie aangebouwd. De oorlogsschade 
aan de toren heeft men in 1956 hersteld. 

De R.K.H. Hart van Jezuskerk te Altweerderheide (Bocholterweg 122), gelegen ten zuiden van Weert, 
is een driebeukige kerk met recht gesloten koor en een terzijde van Weert, Openluchttheater het 
koor geplaatste toren. Ter vervanging van een nabijgelegen kapel uit 1723 verrees in 1935-'36 de 
huidige kerk naar plannen van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. 
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De R.K. St.-Stephanuskerk (Opfergeltstraat 4, [Wijnandsrade]) is een eenbeukige kerk met driezijdig 
gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde spits. De mergelstenen onderbouw van de 
kerk heeft waarschijnlijk een laat-middeleeuwse oorsprong. De kerk werd in 1628 herbouwd en in 
1754 ingrijpend gewijzigd en vergroot. De mergelstenen herenloge uit 1688 aan de zuidzijde van het 
koor heeft men in de 19de eeuw vergroot tot een sacristie. De in 1943 verwoeste toren is in 1948 
naar plannen van bureau Cuypers herbouwd, waarbij het schip met twee traveeën is verlengd. Het 
kerkinterieur wordt gedekt door kruisribgewelven 

Kolman, Chris en anderen, Monumenten in Nederland, 2003, deel Zeeland, p. 28, 130-133, 189, 213-
214, 262 

P.J.H. Cuypers komen we in Zeeland enkel tegen bij de restauraties van het Middelburgse stadhuis en 
de Hulster St.-Willibrorduskerk. Zijn zoon J.Th.J. Cuypers ontwierp de katholieke kerk te Sas van Gent 
(1892) en zijn kleinzoon P. Cuypers jr. de kerk te Lewedorp (1930). 

De R.K. St.-Willibrorduskerk (Steenstraat 2, [Hulst]) is een forse driebeukige basilicale kruiskerk 
voorzien van een koor, kooromgang met zijkapellen en drie driezijdig gesloten straalkapellen, 
alsmede een forse toren op de viering. (…). De koorkerk werd in 1891-'92 van een polychromie 
voorzien. Mede vanwege de noodzaak tot een algehele restauratie werd na twee jaar onderhandelen 
in 1929 de gehele kerk weer katholiek. Onder leiding van J.Th.J. Cuypers volgde in 1929-'33 een 
ingrijpende restauratie. De scheidingsmuur verdween evenals de katholieke polychromie in het koor 
en de protestantse witlaag in het schip; het geheel werd in schoon werk uitgevoerd. In het schip 
verving men het vlakke plafond door kruisribgewelven, die door het ontbreken van luchtbogen van 
trekstangen werden voorzien. Conform de ‘grondbeginselen’ werden de steunberen hersteld in 
eigentijdse vormen, evenals het muurwerk om het kerkterrein. Men zag af van herstel van de 
dubbele pinakels op de luchtbogen en de balustrade langs de koorlantaarn. De meeste 
raamtraceringen zijn naar het oude voorbeeld vernieuwd; in de lichtbeuk paste men een moderne 
navolging van de 17de-eeuwse  vensterharnassen toe. Ter afsluiting van de restauratie werd de kerk 
in 1935 verheven tot ‘Basilica Minor’. 

Lewedorp. Dit wegdorp ten noorden van Nieuwdorp is rond 1920 ontstaan aan een kruispunt van 
wegen ten zuiden van de Sloedam (1871). Sinds 1929 heeft het dorp de huidige naam naar jhr. Lewe 
van Nijenstein, burgemeester van ’s-Heer Arendskerke. In 1928-'30 gebouwd is de recht gesloten 
basilikale R.K. St.-Eligiuskerk (Burg. Lewestraat 11) met dakruiter en portaal. Het ontwerp in 
traditionalistische vormen met expressionistische details is van P. Cuypers jr. Inwendig heeft het 
gebouw een ziende kap. 

De R.K. H. Maria Hemelvaartkerk (Markt 4) is een driebeukige basilicale kruiskerk met driezijdig 
gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. Deze monumentale 
neogotische kerk werd in 1891-'92 gebouwd naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers ter vervanging van een 
uit 1739 daterende voorganger. De gewelven zijn uitgevoerd in Monier-werk (een vroeg soort 
gewapend beton) door de in Sas van Gent gevestigde firma Picha-Stevens. Bij een inwendige 
verbouwing in 1965 is de oorspronkelijke inrichting grotendeels verwijderd. 

De R.K. St.-Petrus en Pauluskerk (Kerkstraat 15, Boschkapelle) is een driebeukige pseudobasilicale 
kerk met driezijdig gesloten koor en een halfingebouwde ranke toren van twee geledingen met 
frontalen en een naaldspits. Deze neogotische kerk werd in 1875-'76 gebouwd naar ontwerp van P. 
Soffers ter vervanging van een voorganger uit 1811. In 1926 werd de kerk verlengd naar plannen van 
J.Th.J. Cuypers. Inwendig heeft de kerk een aantal muurschilderingen gemaakt door J. Colette (1950-
'51). 
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Zijn zoon J.Th.J. Cuypers ontwierp de kerken te Aarlanderveen (1893), Ooltgensplaat (1896), 
Oegstgeest (1901) en Zuidbuurt (1903); de laatste twee samen met J. Stuyt. 

De R.K. kerk St.-Petrus en St.-Paulus (Noordeinde 24, [Aarlanderveen]) is een driebeukige basilicale 
kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen met naaldspits. Deze door 
J.Th.J. Cuypers met neogotische elementen ontworpen kerk kwam in 1893-'94 tot stand ter 
vervanging van een voorganger uit 1778. Tot de inventaris behoren een 18de-eeuws doopvont, 
enkele door atelier Cuypers vervaardigde heiligenbeelden (1867), een Maarschalkerweerd-orgel 
(1882) en neogotische altaren en een preekstoel van J.P. Maas (alle circa 1895). De L-vormige 
pastorie (Noordeinde 26) uit 1891 is eveneens ontworpen door Cuypers. 

De (Herv.) Grote of St.-Catharijnekerk (St.-Catharijnehof 1, [Brielle]) heeft een driebeukig schip en 
een ingebouwde toren van vier geledingen. (…). Een in 1759 ten behoeve van een kustlicht op de 
toren aangebrachte achtzijdige koepel werd gesloopt bij de eerste kerkrestauratie in 1895-1901 
onder leiding van J.Th.J. Cuypers. Deze restauratie werd overgenomen door J. van Gils en duurde 
voort tot 1929. 

De (Herv.) Grote of O.L.-Vrouwekerk (Grotekerksplein 8, [Dordrecht]) is een forse driebeukige 
basilicale kruiskerk met kapellen langs schip en koor (zuidzijde), een kooromgang met vijf 
straalkapellen, een Mariakoor (noordzijde) en een westtoren. Van de koorsluiting van een tufstenen 
voorganger zijn restanten 12de-eeuws muurwerk aangetroffen in het huidige koor. (…). Bij de tussen 
1903 en 1938 in fasen uitgevoerde kerkrestauratie onder leiding van J.Th.J. Cuypers, H.W. Veth en B. 
van Bilderbeek heeft men onder meer de in de 17de eeuw verwijderde en later deels herstelde 
luchtbogen gecompleteerd. Verder kregen de vensters toen weer natuurstenen traceringen, werd 
het natuurstenen beeldhouwwerk aan de koorzijde gereconstrueerd in rijke gotische stijl en 
herbouwde men de daken van de straal- en de schipkapellen in hun oorspronkelijke vorm. 

De (Herv.) Grote of St.-Janskerk (Achter de Kerk 1, [Dordrecht]) is een zeer grote basilicale kruiskerk 
voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met omgang en kapellen en een rijzige toren van vier 
geledingen met balustrade en achtzijdige houten lantaarn met ui-vormige spits. (…). In 1898 begon 
men met restauratiewerkzaamheden (W. Kromhout en J.Th.J. Cuypers) die tot de Tweede 
Wereldoorlog voortduurden. Daarbij heeft men onder meer een groot aantal tegen de kerk 
gebouwde huisjes afgebroken en de buitengevels vernieuwd. Verder werd de dakruiter op de viering 
vernieuwd (1914), de torenfundering hersteld en een gotisch portaal in eigentijdse vormen hersteld 
(1916, W. Kromhout). 

De (Herv.) Grote of St.-Jacobskerk (Rond de Grote Kerk 10, [Den Haag]) [5] is een grote driebeukige 
hallenkerk bestaande uit een vijfzijdig gesloten koor met kooromgang en forse dakruiter, een lager 
schip met zijtopgevels, enkele zijkapellen en een rijzige westtoren. (…). Bij een ingrijpende 
restauratie in 1912-'20, aanvankelijk onder leiding van P.J.H. Cuypers en later van J.Th.J. Cuypers en 
A. Mondt, zijn de zij-ingangen van de kerk vernieuwd en heeft men de Sacramentskapel bij de 
kooromgang gesloopt. (…). Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven (schip), een houten 
netgewelf (hoogkoor) en stenen stergewelven (kooromgang). Bij de restauratie in 1912-'20 is de uit 
1830 daterende gewelfbeschieting van het schip verdwenen achter een nieuwe houten bekleding 
met decoratieve beschildering en heeft het hoogkoor het huidige netgewelf gekregen. Verder zijn 
toen de zuilen in koor en schip voorzien van nieuwe kapitelen met bladornamenten. 

De R.K. St.-Agathakerk (Heereweg 273, [Hillegom]) is een forse driebeukige basilicale kruiskerk met 
driezijdig gesloten koor, dakruiter en een terzijde geplaatste zeszijdige toren van vier geledingen. 
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Deze neogotische kerk - bekend als ‘de kathedraal van de Bollenstreek’ - verrees in 1902-'03 naar 
ontwerp van J.H.H. van Groenendael. Het schip heeft steunberen met pinakels en luchtbogen. De 
torenspits werd in 1929 vervangen door een houten bovenbouw in neobarokke stijl naar ontwerp 
van J.Th.J. Cuypers. 

De R.K. St.-Willibrorduskerk (Rhijngeesterstraatweg 35, [Oegstgeest]) is een neogotische kerk met 
neoromaanse details, gebouwd in 1901 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt ter vervanging 
van een kerk uit 1772. Aan de zuidzijde van het vijfzijdig gesloten koor staat een toren van drie 
geledingen met hoge naaldspits. Dwarskapellen met steekkappen flankeren het eenbeukige schip. 
Het interieur wordt gedekt door rijk gepolychromeerde houten tongewelven. 

De R.K. kerk O.L. Vrouwe Hemelvaart (Nieuwstraat 8, [Oude Tonge]) is een driebeukige 
pseudobasilicale kruiskerk met recht gesloten koor en een dakruiter. Deze compacte neogotische 
kerk verrees in 1896-'97 naar plannen van J.Th.J. Cuypers ter vervanging van een schuilkerk uit 1759. 
Het in 1991 opnieuw geschilderde interieur wordt gedekt door houten tongewelven. Uit de oude 
kerk zijn enkele houten beelden afkomstig. Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren het 
gepolychromeerde hoofdaltaar en de zijaltaren van atelier Cuypers. 

Met expressionistische details uitgevoerd zijn de R.K. St.-Willibrorduskerk (Beukelsdijk 177-179; 
1927-'28, P.G. Buskens en H. Thunissen), met slanke toren en ingangsportaal, en de torenloze R.K. H. 
Familiekerk (Nootdorpstraat 4, [Rotterdam]; 1925-'27, J.Th.J. Cuypers en P.J.H. (sic) Cuypers jr.). 

De R.K. St.-Antonius Abtkerk (Scheveningseweg 235, [Scheveningen]) is een driebeukige basilicale 
kerk met ronde koorapsis. Naast het voorportaal staat een ranke, taps toelopende, toren met 
tentdak. J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. maakten het expressionistische ontwerp voor deze in 1925-
'27 gebouwde kerk (gerestaureerd 1997-2001). Het bijzondere interieur heeft een aan de art déco 
verwante expressionistische vormgeving. De mozaïeken in de koorapsis zijn van A. Molkenboer, 
evenals de kruiswegstaties, de gebrandschilderde ramen (samen met Chr. de Moor) en de 
triomfboogbeschildering (1950). 

De R.K. kerk St.-Jan's Onthoofding (bij Zuidbuurtseweg 14, [Zoeterwoude Dorp]) is een recht gesloten 
kerk met vijf dwarskappen en een terzijde geplaatste toren van drie geledingen met naaldspits en 
bolbekroning. Ter plaatse van een kerk uit 1844 bouwde men in 1903-'04 een nieuwe kerk naar 
ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. Nadat in 1964 koor en schip door brand waren verwoest, 
verrees tegen de bewaard gebleven toren in 1965-'66 de huidige kerk naar plannen van P. Sips. 

Kolman, Chris en anderen, Monumenten in Nederland, 2006, deel Flevoland 
Geen 

 

Kolman, Chris en anderen, Monumenten in Nederland, 2006, deel Noord-Holland, p. 29, 29, 81, 122, 
179, 180, 187, 222, 233-234, 250, 250, 276, 317-318, 353, 363, 364, 373, 420, 457, 467, 471, 551,  

Aan de R.K. St.-Vituskerk te Hilversum (1891-'92) werkte K.P.C. de Bazel als opzichter mee, evenals 
J.Th.J. Cuypers. 

De R.K. St.-Vituskerk te Hilversum kwam in 1891-'92 tot stand naar ontwerp van de belangrijke 
neogotische kerkenbouwer P.J.H. Cuypers. Het rijk uitgevoerde interieur is geïnspireerd op de Franse 
gotiek en is verder uitgewerkt door J.Th.J. Cuypers terwijl de bouw zelf onder leiding stond van K.P.C. 
de Bazel (1970). 
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De R.K. St.-Antonius van Paduakerk (Sparrenlaan 9, Aerdenhout) werd in 1921-'22 gebouwd als 
noodkerk naar plannen van J.Th.J. en P. Cuypers. Deze deels in hout uitgevoerde eenvoudige zaalkerk 
in zakelijk-expressionistische stijl heeft inwendig houten gewelven met schilderingen van de 
kunstenaars Scheers, I. Gyernek en Jos. Lelyveld. Het beeldhouwwerk is van M. Andriessen en J. 
Verdonk. 

De pastorie (Spuistraat 12; [Dominicus, Amsterdam, 1891) is een neogotisch ontwerp met chaletstijl-
elementen van J.Th.J. Cuypers. 

De voorm. R.K. H. Hart of Vondelkerk (Vondelstraat 120, [Amsterdam]) is een driebeukige basilicale 
kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor, kapellenkrans en een centraliserende kruising met achtzijdige 
vieringtoren. Deze rijzige neogotische kerk met opvallende plattegrond verrees in 1871-'80 naar 
ontwerp van P.J.H. Cuypers. Toren en bekapping werden in 1904 door brand verwoest, waarna in 
1905 herbouw volgde (J.Th.J. Cuypers). Na de sluiting in 1978 is de kerk in 1985-'96 gerestaureerd en 
verbouwd tot cultureel centrum (A.J. van Stigt). 

De R.K. O.L. Vrouwe van de H. Rozenkranskerk (J. Obrechtstraat 28, [Amsterdam]) is een driebeukige 
basilicale kruiskerk met halfronde apsis, vieringtoren en een dubbeltorenfront. De torens van het 
front zijn voorzien van een opengewerkte klokkenverdieping met kegeldak. Deze grote neoromaanse 
kerk verrees in 1908-'11 naar een ontwerp uit 1905 van J. Stuyt en J.Th.J. Cuypers. Het rijke interieur 
is eveneens geïnspireerd op de romaanse en Byzantijnse vormentaal en wordt gedekt door een 
cassetteplafond. 

Naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers kwam in 1895 het R.K. St.-Ignatiuscollege (Hobbemakade 51-53, 
[Amsterdam]) tot stand als katholieke Hogere Burger School (H.B.S.) met een convent voor de 
lesgevende paters. Dit gebouw met kenmerkende toren en kapel is in 1912 uitgebreid en later 
verbouwd ten behoeve van het huidige Montessorilyceum. 

De Goorn. Dit dorp ten noorden van Avenhorn is een tweezijdig lintdorp. Ter vervanging van een kerk 
uit 1827 verrees in 1929-'30 de huidige R.K. O.L. Vrouwe van de Rozenkranskerk (De Goorn 69). Deze 
driebeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een slanke sobere toren met balustrade en koperen 
spits is ontworpen door J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. 

De R.K. St.-Agathakerk (Breestraat 93, Beverwijk) is een achtzijdige centraalbouw met koepeldak 
omringd door een kapellenkrans met koepels. Deze kerk verrees in 1921-'24 naar een op de 
Byzantijnse en vroeg-christelijke bouwkunst geïnspireerd ontwerp van J.Th.J. en P. Cuypers. In 1958 
heeft men de hoofdkoepel voorzien van een torentje met carillon. Zowel in- als uitwendig is veel 
decoratief metselwerk toegepast. Het interieur wordt gedekt door een 24-delig meloengewelf en de 
kapellen hebben hyperbolische kruisgewelven. 

De voorm. R.K. St.-Vituskerk (Brinklaan 115, [Bussum]) is een driebeukige basilicale kerk met 
driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met balustrade en achtzijdige spits. Het 
ontwerp van P.J.H. Cuypers voor deze in 1883-'84 gebouwde neogotische kerk is geïnspireerd op de 
vroeg-14de-eeuwse Broederenkerk te Zutphen. Naar plannen van J.Th.J. Cuypers werd in 1896 de 
toren toegevoegd. Uit 1936 dateert de aangebouwde doopkapel (G. Vos). Na brandschade in 1988 
heeft men de kerk in 2000 verbouwd tot appartementen. 

De R.K. kerk O.L.-Vrouwe van Altijddurende Bijstand (Brinklaan 40a, [Bussum]) is een centraalbouw 
met koepel, opgetrokken in 1920-'21 naar een sober neoromaans ontwerp van J.Th.J. Cuypers 
(gerestaureerd 1999-2000). Tot de inventaris behoren polychrome beelden en kruiswegstaties. De 
schilderingen in het priesterkoor zijn van broeder Mes (1950). Het voorplein van de kerk wordt 
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geflankeerd door de voorm. pastorie (Brinklaan 42) en de voorm. R.K. lagere school (Brinklaan 36a), 
gebouwd in 1920-'21 in identieke zakelijk-expressionistische vormen. 

De (Herv.) Grote of St.-Nicolaaskerk (bij Grote Kerkstraat 41, [Edam]) is een forse driebeukige 
hallenkerk met vijfzijdig gesloten middenkoor en een zware toren van vier geledingen met 
ingesnoerde spits. (…). Verder werd de kerk hersteld in 1779 (Jacob de Geest) en gerestaureerd in 
1887 (J.Th.J. Cuypers; zuidportaal en librije), 1925-'34 (A.A. Kok), 1963-'79 en 1984-'88. Het 
zuidportaal is een reconstructie (1988). 

De R.K. St.-Bavokathedraal (Leidsevaart 146, [Haarlem]) is een zeer grote driebeukige kruisbasiliek 
voorzien van een rond gesloten koor met apsis en een kooromgang met straalkapellen en 
Mariakapel. Verticale accenten zijn de ronde koperen vieringkoepel en het dubbeltorenfront met 
torens van twee geledingen met kanteelachtige balustrade. Deze majestueuze hoofdkerk van het 
bisdom Haarlem verrees vanaf 1895 in drie fasen naar ontwerpen van J.Th.J. Cuypers, met 
achtereenvolgens J. Stuyt, J. Heemskerk en B. Stevens als opzichters. Koor en transept kwamen tot 
stand in 1895-'98. De vieringtoren, het schip en de onderbouw van de twee westtorens volgden in 
1902-'06 en de voltooiing van de westtorens, het voorportaal en de buitentribune in 1927-'30. Voor 
de architectuur van deze kerk zijn motieven ontleend aan het romaans, de vroege Franse gotiek, de 
Moorse en de Assyrische kunst, het rationalisme, de jugendstil en het expressionisme. Deze in 1948 
tot basiliek verheven kathedraal is hersteld in 1972 en 1996. Het interieur wordt gedekt door 
kruisribgewelven en is uitgevoerd in lichtgele baksteen met talloze decoraties in geglazuurde steen. 
(…). Door Cuypers ontworpen zijn het hoogaltaar (circa 1898), het Maria-altaar en Jozefaltaar (circa 
1898, uitgevoerd J.P. Maas), en het Sacramentsaltaar met tabernakelkast (circa 1898, atelier F.W. 
Mengelberg en J. Brom). 

De R.K. O.L. Vrouwe Hemelvaartkerk (bij Valkenburgerplein 20, Heemstede), een sobere 
kruisvormige koepelkerk met terzijde geplaatste rijzige toren met tentdak, kwam in 1925-'27 tot 
stand naar een expressionistisch ontwerp van J.Th.J. en P. Cuypers. Wegens bezuinigingen heeft men 
de koepel lager uitgevoerd. De kerk bevat schilderingen in hoofd- en zijkoren. Uit de bouwtijd 
dateren verder de kerkinventaris en de pastorie (Valkenburgerplein 20). 

De R.K. St.-Vituskerk (Emmastraat 5, [Hilversum]) is een vijfbeukige basilicale kruiskerk voorzien van 
een vijfzijdig gesloten koor met kooromgang en een hoge toren van vier geledingen met 
hoektorentjes en achtzijdige spits. Deze neogotische kerk kwam in 1891-'92 tot stand ter vervanging 
van een kerk uit 1843. Het ontwerp van P.J.H. Cuypers is geïnspireerd op de Franse gotiek en is 
verder uitgewerkt door J.Th.J. Cuypers. De bouw stond onder leiding van K.P.C. de Bazel. Opvallend is 
de rijke architectuur van de rondom met topgeveltjes en dwarskapjes verhoogde lichtbeuken. Alle 
gevels zijn verlevendigd met banden en vensteromlijstingen in gele bakstenen. De toren is na een 
brand in 1914 hersteld en voor het laatst gerestaureerd in 2003-'06. Het interieur wordt gedekt door 
houten kruisribgewelven (hoofdbeuken) en door stenen gewelven (zijbeuken, viering en 
koorsluiting). Verder is het interieur verrijkt met kleurig baksteenwerk, een triforiumgeleding en 
natuurstenen pijlers met colonnetten en bladkapitelen. 

De R.K. St.-Clemens Maria Hofbauerkerk (Bosdrift 55) is een driebeukige pseudobasilicale kruiskerk 
met recht gesloten koor en een dakruiter. Deze kerk in neoromaans-Byzantijnse stijl werd in 1913-'14 
gebouwd naar ontwerp van Jac. van Gils en in 1921-'22 aan de voorzijde met twee traveeën 
uitgebreid (J.Th.J. Cuypers). Boven de ingang zit een timpaan met muraalglasschildering van M. Weiss 
(circa 1960). Het interieur in neoromaanse vormen is uitgevoerd met brede scheibogen en een 
afwisseling van schoonmetselwerklagen met witte banden. Het orgel is gebouwd door G.F. 
Steinmeyer (1923). 
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De Herv. kerk (Kerkplein 17, Hippolytushoef), oorspronkelijk gewijd aan St. Hippolytus, is een 
eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een forse toren van twee geledingen met 
ingesnoerde bakstenen spits. (…). Het schip werd na verwoesting (1674) op de oude funderingen 
herbouwd in 1675. De in 1839 herstelde kerk, werd na instorting van het koor (1893) gerestaureerd 
in 1895 (J.Th.J. Cuypers) en in 1998-'99. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf (in 
koor vernieuwd 1895) en …. 

De R.K. St.-Nicolaaskerk (P.J. Jongstraat 45) is een driebeukige pseudobasilicale kerk met driezijdig 
gesloten koor en een terzijde geplaatste slanke toren van twee geledingen met achtzijdige 
naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1876-'77 naar plannen van P.J.H. Cuypers ter vervanging 
van een kerk uit 1849. Van de oorspronkelijke opzet als basilicale centraalbouw resteert de 
achtzijdige kruising met stergewelf en ronde pijlers met lijstkapitelen. Tijdens de uitvoering heeft 
men het bouwplan gewijzigd en werden schip en dwarsschip verlengd. Later voegde Cuypers bij de 
kruising twee diagonaal geplaatste, rechthoekige kapellen toe. In 1924-'25 werd de kerk naar 
plannen van J.Th.J. en P. Cuypers jr. vergroot. De hoge torenspits is in 1959 vernieuwd en in 1982 is 
de kerk gerestaureerd. Tegen de noordgevel staat een monument (1917) voor de in 1867 te 
Montelibretti gesneuvelde zouaaf P.J. Jong. 

De R.K. St.-Urbanuskerk (Amsteldijk Zuid 144) is een forse driebeukige Nes aan de Amstel, R.K. St.-
Urbanuskerk basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een zware vieringtoren met 
balustrade, hoektorentjes en achtkantige spits. Deze neogotische kerk verrees in 1889-'91 naar 
plannen van J.Th.J. Cuypers (eerste zelfstandige werk) ter vervanging van een schuurkerk. De kerk is 
gerestaureerd in 1984-'85. Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven (middenschip en 
transept) en stenen kruisribgewelven op zandstenen pijlers. De communiebank (1860) is afkomstig 
uit de schuurkerk. Tot de door atelier Cuypers in neogotische vormen uitgevoerde inventaris behoren 
een hoofdaltaar (1894), preekstoel (1904), doopvont en de als tegeltableaus uitgevoerde 
kruiswegstaties (1905). Het orgel is gebouwd door P.J. Adema (1893). De overhoeks aangebouwde 
neogotische pastorie (Amsteldijk Zuid 145; circa 1890) is eveneens ontworpen door Cuypers. 

De R.K. St.-Urbanuskerk (Achterdijk 1, [Ouderkerk aan de Amstel]) is een driebeukige basilicale 
kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een terzijde geplaatste toren van vier geledingen met 
frontalen en naaldspits. Deze monumentale neogotische kerk verrees in 1865-'67 naar ontwerp van 
P.J.H. Cuypers ter vervanging van een schuurkerk uit 1821. Het interieur wordt gedekt door 
gepolychromeerde houten tongewelven. Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren een neogotisch 
hoofdaltaar en een hardstenen doopvont (F.W. Mengelberg). Het door J.J. Vollebregt gebouwde 
orgel (1871) heeft een door P.J.H. Cuypers ontworpen neogotische kast. De gebrandschilderde ramen 
(1870) zijn van F. Nicolas en de tegeltableaus met kruiswegstaties (1901) zijn ontworpen door J.Th.J. 
Cuypers.  

Waarland (gemeente Harenkarspel). Dit dorp ten noordoosten van Oudkarspel ontwikkelde zich 
vanaf 1910 als tuindersdorp. De R.K. St.-Wulframkerk (Kerkstraat 55) is een driebeukige basilicale 
kerk met dakruiter en portaal, gebouwd in 1921-'22 naar een traditionalistisch ontwerp van J.Th.J. 
Cuypers en P. Cuypers jr. 

De R.K. St.-Agathakerk (Grote Krocht 45, [Zandvoort]) is een driebeukige basilicale kerk met vijfzijdig 
gesloten koor, driebeukig portaal en een terzijde geplaatste ranke toren. Deze kerk verrees in 1927-
'28 naar een sober zakelijk expressionistisch ontwerp van P. Cuypers jr. met opvallende rechthoekige 
vensters met kunstzandstenen stijlen. Van de inventaris dateren de communiebank en preekstoel uit 
de bouwtijd. 

Kuile, E.H. ter, Kunstreisboek voor Nederland, 1960,  
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In 1960 werden nog geen gebouwen uit de periode 1850-1940 opgenomen. Zelfs de Nieuwe Bavo in 
Haarlem ontbreekt. 

46Leeuwen, A.J.C. van, De maakbaarheid van het verleden, Zwolle, 1995 
p. 16 
Daarnaast zijn er andere rode lijnen die soms geraakt worden: zijn opvattingen over stijl en 
iconografie, het streven naar de ontwikkeling van een polychroom decoratiesysteem voor het 
kerkelijk Gesamtkunstwerk, de vorming van een eigentijdse, redegevende en nationale bouwkunst 
op basis van navolgenswaardige voorbeelden, de wedijver met de middeleeuwen, het behoud van 
waardevolle monumenten in museale samenhang, het behoud door herbestemming, de rol van het 
schilderachtige in het stedelijk silhouet, de omgang met de buitenhuid van het gebouw, de vanaf het 
eind van de negentiende eeuw groeiende kritiek en de relaties met Victor de Stuers en zijn zoon Jos. 
p. 42. Thorn 
De afwerking van het uitwendige zal plaatsvinden volgens het bestek dat in september 1872 wordt 
opgemaakt. Dit omvat de bouw van de torenspits, en de opbouw van de zuidtoren van het westwerk, 
die pas in 1912 door Jos Cuypers wordt uitgevoerd. 
p. 42. Thorn 
Hieraan is tot dusver betrekkelijk weinig aandacht besteed, hoewel Cuypers een der belangrijkste 
vertegenwoordigers is geweest van het ontwerpen op systeem. In het Dr. Cuypers-nummer van 
Architectura uit 1897 beschrijft een anonymus, ongetwijfeld redacteur Jos Cuypers, de werkwijze van 
zijn vader aan de hand van een schets van de kerk te Neerbosch. 
p. 47. Thorn 
Behalve incidentele reparaties gebeurt er weinig aan het kerkgebouw tot ca. 1912.Dan is er sprake 
van een totale inwendige restauratie, naar plannen van Cuypers' zoon Jos, goedgekeurd door zijn 
vader. De zoon schrijft in het bestek over de laat achttiende-eeuwse ‘rampspoedige misvorming’, 
doelend op Duckers stucdecoraties: ‘wellicht omdat de mergelsteen door de jaren heen zeer donker 
en vuil was geworden, liet men omtrent 1792 de gansche kerk inwendig met gips bezetten, het 
beeldhouwwerk der kapiteelen werd afgekapt, de krachtig geprofileerde triforia werden 
weggepleisterd en naar de mode van den tijd, daarvoor zware horizontale lijsten getrokken, die allen 
niet in de bouw passen’.  
p. 49. Thorn 
Op 3 september is Jan Kalf in Thorn. Hij had in de felle restauratiediscussies in de jaren na 1915 
tegenover Cuypers sr. gestaan met het ook door Jos Cuypers onderschreven dictum ‘behouden gaat 
voor vernieuwen’.186. Hij pleit voor het eerst voor handhaving van het gehele interieur en sluit 
hiermee aan bij de visie van buitenlandse monumentenzorgers als Riegl en Dvorák. 
p.55. Roermond 
In Roermond werd sinds 1861 door Cuypers, in 1864 gesteund door Viollet-le-Duc, gestreefd naar 
vrijlegging van de Munsterkerk. In 1907 schrijft hij over verplaatsing van de kazerne om ‘de stad in 
haar aanzien aanmerkelijk te verbeteren door een ruim plein te maken voor de belangrijke kerk v. 
O.L. Munster een der fraaiste monumenten van Nederland’.214. Dit streven zal pas na veel 
controversen in 1924 volledig worden gerealiseerd naar plannen van Jos Cuypers, die meende dat de 
plaats van de Christenkerk in de stad ‘aan die allerhoogste bestemming’ uiting moet geven. 
p. 84. Maastricht 
Plan B lijkt een replica van de oude afbeeldingen en wordt in 1895 door Jos Cuypers gekarakteriseerd 
als ‘de trouwe navolging van den ouden XIVe eeuwschen klokkentoren’.347. Het is echter in feite een 
verbeterde en geëlanceerde variant op de historische gegevens, ietwat vergelijkbaar met het in de 
Dictionnaire afgebeelde ‘beffroi’ van Béthune. 
p.148. Zutphen 
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Enige jaren na het herstel van de vestingwerken restaureert Jos Cuypers in 1896 in overleg met zijn 
vader en Van Etteger de met sloop bedreigde voormalige vleeshal naast het stadhuis. De Stuers heeft 
bemiddeld en verzucht op 24 maart dat hij gerust kan slapen nu de hal in goede handen is. 
p.151. Franeker 
Het raadhuis van Franeker, tussen juli 1886 en mei 1890 gerestaureerd door Jos Cuypers onder 
leiding van zijn vader, maakt het mogelijk de aanpak van Cuypers en de maatschappij te vergelijken, 
tot beter begrip van de pennestrijd over het restaureren. Deze heeft een slepende geschiedenis 
gehad, die de opvattingen al bij voorbaat op scherp stelde. 
p. 156. Franeker 
De brieven die Hofstra aan Cuypers schreef bevinden zich in het Cuypers-Archief en zijn voorzien van 
schetsen en notities, aan de hand waarvan Jos Cuypers een globale begroting kon opstellen. Herstel 
van het gehele stadhuis zou f 12.100 gaan kosten. Hofstra benadrukt, ongetwijfeld in een poging de 
werken te mogen uitvoeren, de nederigheid van zijn positie en de gebrekkigheid van zijn kennis, 
maar heeft ‘veel sympathie (...) voor genoemd stadhuis’ en verheugt zich in het vooruitzicht dat het 
wordt hersteld.645. (…). Deze (begroting wordt door Jos Cuypers en door de minister goedgekeurd. 
De uitwerking van tekeningen en details laat Cuypers aan zijn zoon over. Deze werkte tussen 1885 en 
1900 op zijn bureau en heeft zo ervaring opgedaan met de restauratie van heterogene gebouwen. 
Het is vaak moeilijk en niet altijd zinvol de hand van beiden te onderscheiden. Dat Jos nog krediet 
moest verwerven blijkt uit de correspondentie met De Stuers. Deze meent op 19 januari 1888 dat 
Cuypers de uitvoering van de werken aan de Servaaskerk niet aan zijn zoon kan overlaten: ‘Daartoe is 
het werk te important’. Later krijgt Jos een volwaardiger rol, onder meer bij de restauratie van de 
Maastrichtse Lievevrouwekerk, de kerk van Rolduc, de toren van Brielle en de kerk te Oldenzaal.647. 
De langzamerhand groeiende afstand tussen vader en zoon vindt een afspiegeling in de brieven met 
kritiek op het aandeel van Jos aan De Haar en kerken als de Bossche Sint-Jacob en culmineert in de 
affaire rond de restauratie van De Doorwerth. De restauratietekeningen voor Franeker, gesigneerd 
en gedateerd Jos Cuypers april 1886, horen tot diens eerste zelfstandige werken op het bureau van 
zijn vader en tonen de noord- en oostgevel zonder daken torenpartijen. Het gebouw is keurig te lood 
afgebeeld, verzakkingen en verstoringen zijn weggerestaureerd. Opvallend is de vervanging van alle 
roederamen door kruiskozijnen met glas-in-lood en onderluiken. Deze werkwijze zal tot na de 
Tweede Wereldoorlog de standaard blijven voor de aanpak van de tot dan verguisde achttiende en 
negentiende-eeuwse roedeverdelingen in oudere panden.  
p. 176. Affaire Klimmen. 
p. 181. Affaire Doorwerth 
p. 188. De Haar 
In de gids bij de excursie van Architectura et Amicitia in 1898 schrijft Jos: ‘De werken dier 
voorouders, welke verdwenen zijn, door brand, water en atmosferische invloeden, moeten worden 
teruggebracht, alsof het gebouw nooit was verlaten’. De bouwsporen spelen een belangrijke rol in 
het project, echter niet om de eraan verbonden historische waarde, maar vooral als bewijsplaatsen 
voor de juistheid van de gekozen oplossingen. Ze worden vervolgens niet geconserveerd om de 
juistheid van een papieren reconstructie aan te tonen, maar opgenomen in het nieuwe beeld. Zo 
hebben vader en zoon de door Mulder aangetroffen muren tot de volle hoogte bewaard. De 
raamkozijnen zijn veelal in de oude openingen geplaatst, zelfs de steigergaten en het oorspronkelijke 
voegwerk bleven op talrijke plaatsen behouden. Als bij de Zutphense burgerhal en het noordportaal 
van de Walburgskerk, bewijzen bij de slotkapel de fragmenten van originele dagkanten als eilanden 
in nieuw metselwerk de formele juistheid van de gekozen vormen. Bibliotheek, ridderzaal en balzaal 
hebben de omvang van de oude zalen en de balklagen lijken in de oude balkgaten geplaatst. 
p.189. De Haar 
Planschetsen met steeds wisselende details volgen elkaar op, in een groeiende archeologische 
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correctheid. De militaire hoofdstukken van de Dictionnaire hebben Cuypers vele voorbeelden 
geleverd en zijn interpretatie zou onderwerp kunnen zijn van een afzonderlijke studie. Op 8 mei 1894 
schrijft hij aan Jos dat hij de artikelen ‘Donjon’ en ‘Echauguette château’ (wachttorentje) heeft 
gelezen en meent dat ‘wij te weinig werk hebben gemaakt van deze 2 belangrijke momenten voor de 
herstelling van een Middeneeuwsch kasteel’. Jos moet de uit 1861 daterende bijdragen snel lezen en 
verwerken in de plannen. 
p.191. De Haar 
Deze brief toont de diepgaande inleving in het wezen van de middeleeuwse verdedigingskunst, die 
we al in Zutphen zagen en het evocatieve karakter van de historische richting typeert. Jos behandelt 
in zijn artikel van 1905 de militaire aspecten van het kasteel alsof elke dag een belegering te 
verwachten is. In de passage over de schuttersgangen lezen we dat deze weliswaar zijn herbouwd als 
beste verbinding tussen de slaapkamers, maar met het karakter van bruikbare verdedigingswerken: 
‘Een buitenwand is daarboven (de balkenvloer, Wies van Leeuwen) opgetrokken, juist voldoende 
hoog om den krijgsman de gelegenheid te geven in gebogen stand door de openingen der 
schietgaten of klapluiken den belegeraar aan de overzijde der gracht te beschieten. Een schuin 
leiendak beschermt zijn hoofd, maar reikt niet zoo hoog, of daarboven is gelegenheid om de 
achterliggende kamers door vensters te verlichten. In het uitstekende gedeelte van den vloer zijn 
valluiken uitgespaard, waardoor ballast, steenen, puin, zelfs heete en brandende voorwerpen op het 
hoofd dier belegeraars kunnen worden neergeworpen, die de gracht gekruist zouden hebben en hier 
nu aan 't breken zijn aan den voet der muren’. 
p. 192. De Haar 
Cuypers junior heeft het over ‘Een prachtige watervlakte, waarin muur en daken van 't kasteel, 
opgestapeld als een reuzenpyramide...’ zich spiegelen. Deze situering sluit volledig aan bij de laat 
achttiende-eeuwse traditie die kastelen en landhuizen tot middelpunt maakte van een 
landschappelijke aanleg met waterpartijen. Tegen de achtergrond van hun geometrische opvattingen 
benadrukt Jos hoe het park rondom het kasteel is gebaseerd op één grondlijn. Vanuit het noordelijke 
Grand Canal domineert de noordtoren, die het kasteel in twee driehoeken deelt met ongeveer 
gelijke inhoud en opzet. Als bij de Nijmeegse Kronenburgertoren is de factor beweging van belang 
voor de wijze waarop de wandelaar in het voortdurend verschuivende groen het veranderende 
silhouet van kasteel en Châtelet waarneemt. 
p. 193. De Haar  
De door de jonge architecten bepleite keuze voor eigentijdse vormen was voor Cuypers van geen 
belang, integendeel de ‘jacht naar het vreemde en grillige’ van Jos was hem al te veel. 
p. 196. Amerongen 
In maart 1899 werd er in opdracht van Jos gefotografeerd door Van Blitz uit Utrecht, ‘om de plafond 
in de groote zaal behoorlijk als type te kunnen navolgen’. Op 24 maart schrijft Jos aan de 
rentmeester C. Geerlings, dat hij niet zal streven naar gelijkenis met bestaande plafonds, maar naar 
afwisseling. Behalve details van de haardplaat, de haardwand, de vloerverwarming, een lade van de 
zilverkast en een fraai door Jos gesigneerd ontwerp voor de buffetkast met spiegels, is er een 
plattegrond met doorsnede van het kasteel. Dezelfde onderwerpen komen in de briefwisseling met 
de rentmeester voor. Op 11 april klaagt Cuypers senior bij Jos dat er naar diens tekeningen modellen 
in gips en klei zijn gemaakt, die door een nieuwe tekening van 10 april nutteloos werden. Hij wil niet 
verder gaan voor de graaf een volledig ontwerp heeft goedgekeurd. ‘De ongedurigheid,  
rusteloosheid en veranderingsgeest die thans op 't bureau schijnt te heerschen, kan niet blijven 
voortduren’. Hij waarschuwt Jos voor overspannenheid als hij zo doorgaat. Hij voerde vroeger zelf 
meer werk uit met minder personeel, maar besteedde er wel de nodige tijd aan. Men hoort de oude 
heer brommen als hij besluit met: ‘Thans wilt (sic) men weinig tijd werken, veel voor afleiding en 
nevenzaken overhouden en door de gemeenschap leven!’ 
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p.197. Amerongen 
Voor het stucplafond wordt de op De Haar werkzame beeldhouwer Van Binnenbeke genoemd. 
Boeiende details zijn de minstrelengalerij met balusters en de buffetkast met haar door ranken 
omslingerde goudkleurige zuiltjes, zeker een ontwerp van Jos Cuypers. 
p. 200. Lemiers 
Het kerkbestuur schrijft op 29 oktober 1896 aan de minister dat oudheidkundigen - rijksarchivaris 
Habets, deken Rutten van Maastricht en Jos Cuypers - aandrongen op behoud. 
p.209. Conclusie 
De werken in Medemblik, De Haar, Zypendaal en Amerongen tonen aan dat voor hem, en in mindere 
mate voor Jos, het verleden maakbaar was. Behoud van een monument als ruïneus fragment of in de 
bestaande toestand genoot niet de voorkeur, hoe pittoresk deze toestand ook kon zijn. 
 

Leeuwen, A.J.C., Pierre Cuypers architect 1827-1921, Zwolle, 2007 
p. 52-62. Familieleven met aandacht voor relatie Pierre sr en Joseph. Compact en goed. Jos is in dit 
boek al Joseph.  
p. 234 e.v. Betrokkenheid Joseph bij Kasteel De Haar. 
p. 266. De erfenis van Pierre sr. 
p. 267. De Haar 
Alleen in de poort van het Chatelet waagt Joseph het een betonlatei in het zicht te plaatsen. 
p. 269. Huldiging 1930 
De onthulling van het standbeeld van A. Falize naast Munsterkerk door Prins Hendrik op 10 juni 1930 
is een hoogtepunt in de Cuypersverering. Dan huldigt Huib Luns, van het Rijksinstituut tot opleiding 
van tekenleeraren hem als heilige en held, als kunstenaar en hersteller van het ambacht. De Dr. 
Cuypersmars wordt gespeeld, een compositie va Max Guillaume. {Rol Joseph, self fashioning]  

Leeuwen, A.J.C., Pierre Cuypers, Zwolle, 2015 [ Kleine Cuypers] 
p. 136-137. 
Lodewijk van Deyssel geeft in De kleine republiek van 1888 een prachtig beeld van het dagelijks leven 
in het jongensinternaat Rolduc. Joseph Cuypers is zijn medeleerling, een wat zwaar gebouwde jongen 
‘met een erg dik hoofd en erg dikke billen,’ vandaar zijn bijnaam ‘kop en komt’.’ Hij is ‘bedaard en 
verstandig, met toespreekmanieren als een volwassene’ Een harde en betrouwbare werker, in 1879 
haalt hij het hbs-diploma. Daarna gaat hij in Delft aan de Polytechnische School bouwkunde  
studeren, onder meer bij Eugen Gugel. Die keuze is zeker niet de gemakkelĳkste. Het ligt wel voor de 
hand omdat zijn vader hem al het nodige heeft geleerd; maar architect worden met een zo 
dominante en hardwerkende vader is iets waar wel twee keer over gedacht mag worden. In 1875 is 
Joseph daar al mee bezig. Dan feliciteert hij zijn vader met de opdracht voor het Centraal Station. Ik 
zal mijn best doen, ‘Want tot nu toe heb ik mij nog nergens zoo getrokken toe gevoeld als om u in we 
arbeid op te volgen.’ In 1885 draagt zijn vader hem op de Jozefkerk te Groningen nu eens helemaal 
voor zijn rekening te nemen: ‘Dit is voor aanstaand jaar een goed werk voor jou.’ Vooral na 1890 is 
zijn hand te bespeuren in veel projecten. Die neemt hij over van zijn door politieke activiteiten en 
familieperikelen zwaar belaste vader. In sommige schetsen met duidelijke constructielijnen kunnen 
we de hand van Joseph vermoeden, die het ontwerpen ‘op systeem’ van zijn vader heeft geleerd. Dat 
is ook te zien in het ontwerp van de kerk voor Davos en in de Vituskerk van Hilversum. De 
congregatiekapel in Veghel is waarschijnlijk helemaal door hem ontworpen. In de kerken van 
Oisterwijk en Tilburg zijn de krachtige lijnen, de imposante ruimtelijke werking en groot opgevatte 
vormen tekenend voor de nauwe samenwerking van vader en zoon. Dat blijkt uit de briefwisseling 
waarin Pierre zijn zoon adviseert over detaillering en materiaalgebruik. Deze gebouwen hebben de 
grootsheid van de Amsterdamse Willibrorduskerk en de ruimtelijke werking van de Vondelkerk. In 
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Oisterwijk zien we dat in de opbouw van kapellen rond de vieringtoren, bij Tilburg in de koorpartij. 
Langzamerhand neemt hij' meer afstand van zijn vader. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de zeer  
persoonlijke en eigenzinnige ontwerpen voor zijn levenswerk, de Sint Bavokathedraal te Haarlem. De 
bisschop kiest hier voor Joseph gezien de leeftijd van zijn vader. Hij gaat ervan uit dat hij met de zoon 
de kwaliteiten van de vader binnenhaalt. Joseph blijft in alles bescheiden, voorkomend en mild. Hij 
accepteert de kritiek van zijn vader. En die is niet mals, zeker niet bij de werken voor Kasteel de Haar. 
‘Er is gebrek aan orde’, meent hij' in 1895, veel details zijn onjuist en bevallen niet. Pas lang na 1900 
treedt Joseph als zelfstandig architect met afwijkende opvattingen naar buiten. Dan rechtvaardigt hij 
zijn eigen mening tegenover zijn vader: ‘Als in ’t atelier te Roermond U mijn ontwerpen wijzigt en 
anders laat uitvoeren, heb ik mij terug getrokken. Als het teekeningen geldt, heb ik daarna steeds 
gezocht hoe ik volgens Uw oordeel kon werken. Als ik in ’t Rijksmuseum een of ander advies gaf, dat 
U later vernietigde, heb ik rustig gedragen het verwijt dat van andere zijde tegen mij werd 
ingebracht; dit alles paste mij slechts als zoon.’ Hoe verscheurd Joseph is tussen vaderliefde en zijn 
eigen mening lezen we ineen brief van februari 1913, wellicht over het conflict rondom de 
restauratie van De Doorwerth: ‘Altijd ben ik overtuigd geweest, dat ik nooit die weldaden zou kunnen 
vergoeden. Mijn artistiek talent staat daar te laag voor, mijn werkkracht is te gering om tegenover de 
uwe te kunnen stellen, mijn geestesgaven kunnen bij de uwe niet in de schaduw staan. Het is dus bij 
mij ook niet opgekomen om tot iets te willen dwingen. Sedert jaren betreur ik het zelf zeer dat mijn 
inzichten niet in alles met de uwe overeenkomen. Maar de natuur heeft mij nu een andere aard 
gegeven, die op mijn bouwkundig werk terugslaat. Onlangs sprak ik wat overmoedig tot mijne 
vrienden, dat ik mij den gelukkigsten mensch ter wereld voelde. Gelukkig omdat ik in mijne ouders 
en in mijne kinderen zo zichtbaar Gods gunst mocht zien. Ik had dus niemand te benijden! Helaas, ik 
was zeker te overmoedig, uwe ontboezeming moet mij een groot deel van die illuzie ontnemen.’ 
Tekst bij afbeelding p.137 
De Sint Vitus in Hilversum, een grootscheeps ontwerp van vader en zoon Cuypers. Deze aquarel van 
opzichter Karel de Bazel geeft een goed beeld van de indrukwekkende kruisbasiliek. De tekening is 
gepubliceerd in De Architect. 
Tekst bij afbeelding 138 
De H. Hartkerk in Tilburg is een grootscheepse kruiskerk, de westtoren is nooit uitgevoerd. In de 
opbouw van volumes is de kerk een late echo van de eerste ontwerpen voor de Amsterdamse Sint 
Willibrorduskerk. Joseph Cuypers is vermoedelijk verantwoordelijk voor de uitwerking van het 
project. 
p. 139. 
Koor en pastorie [Dominicus Amsterdam] zijn in elk geval van de hand van Joseph. De binnenruimte 
maakt indruk door de ruimtelijke werking van de brede, kleurige kerkzaal die afsluit met een  
triomfboog als een beschilderde toneelwand. 
Tekst bij afbeelding 143 
In dit niet uitgevoerde ontwerp voor de kerk van het Zwitserse Davos (1887-1889) gebruiken vader 
en zoon Cuypers streekgebonden materiaal: natuursteen en vakwerk. Boven het koor een slanke 
toren.  
p. 145. 
Intussen dreigen er problemen met de kunstwerkplaats. De jonge Frans Stoltzenberg onttrekt 
geleidelijk zijn geld aan het bedrijf en steekt het in een nieuwe zaak in New York. Joseph geeft in 
1892 een haarscherpe analyse van de stand van zaken. Hij noemt Frans iemand die niet jong en fris 
genoeg meer is voor een nieuw begin. Hij is zeker niet in staat drie zaken, twee in Roermond en een 
in New York te leiden. 
p. 146.  
In het rampjaar 1892 klaagt Nenny tegen Joseph dat vader voor het eerst geldzorgen heeft, in 1896 is 
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amper nog werk in het atelier. Joseph blijft optimistisch en schrijft in juni 1898: ‘Op den duur zie ik 
niet in dat Cuypers-Co. geen werk zou hebben goed als andere en beter dan anderen, maar wij 
kunnen zelfs met de Haar mede — niet met zulk groot personeel doorwerken: dat is accidenteel 
geweest. Architectuur vraagt altijd nog meer dan wat men spoedig leveren kan; dat kan 
verminderen, maar met reputatie, goede relatiën, en orde op zijn werk, kan ik niet denken dat het 
architectuur-bureau geheel terug kan komen. Bij de associatie met Joseph en Jan Stuyt zijn er vanaf 
1899 jaarrekeningen, waarbij soms enkele tienduizenden guldens aan winst onder de vennoten 
verdeeld worden. Het valt daarbij op dat Pierre Cuypers tot op hoge leeftijd een deel van de winst 
ontvangt. Hij doet nog steeds restauratieprojecten, ontwerpt een enkele kerk en wat interieurs. Daar 
gaat hij mee door als Michael Cuypers, de zoon van Joseph, in 1913 toetreedt tot de vennootschap. 
Joseph drijft ‘architectuur Amsterdam’ op de zolders van het Rijksmuseum …. 
p. 155. 
Vader en zoon Cuypers staan voor een enorme uitdaging. Ze moeten hun opvattingen over een 
‘redelijke’ bouwstijl verenigen met de wensen en verlangens van een adellijk echtpaar dat gewend is 
aan de luxe van de Franse kastelen en paleizen. Het is een combinatie van neogotische nieuwbouw 
en reconstructie: De Haar, zoals het geweest had kunnen zijn. Herstel dus, in de staat waarin het 
geheel zou zijn geweest als de familie er zonder onderbreking had gewoond. De belangrijkste 
verschillen met de eerste opzet zijn de bouw van de oostvleugel en de overkapping van de hal. Voor 
deze ingrepen zijn geen aanwijzingen in de ruïne aanwezig. Juist hier nemen vader en zoon hun 
artistieke vrijheid. Illustere voorbeelden, inspiratie en creativiteit gaan hand in hand. 
p. 165. 
Het ontwerp verraadt net als de indrukwekkende Vituskerk te Hilversum de hand van Joseph 
Cuypers. Twee kapelontwerpen uit 1915 en 1916 blijven onuitgevoerd, pas in 1922 komt er een 
kapel. 

 Loeff, J.A. Het Katholiek Nederland 1813-1913, 1913, deel I, p. 367, deel II, p. 136-137 
Bij den ingang van de actie der Katholieken staat het Katholiek Congres voor Sociale 
aangelegenheden, saamgeroepen te Amsterdam in 1900 door den Nederlandschen R.-K. Volksbond, 
waar de volkshuisvesting de stof der behandeling vormde ineen der afdeelingen 1). 
1) De inleiding door den architect Jos. Th. J. Cuypers komt voor in het Congresverslag, blz. 23. 

Van Cuypers’ leerlingen zijn wel diens zoon Joseph Cuypers en Jan Stuyt de meest belangwekkende. 
De eerste, inden beginne nog in ’t gareel vaneen beroemden Vader loopend, was weldra zich zijner 
eigen kracht bewust en bouwde, tot veler verbazing en tot ieders bewondering, de grootsche 
kathedraal van Sint Bavo te Haarlem. Hier bleek het, dat Joseph, meer berekenend en minder 
spontaan van natuur, zijn eigen weg gaand, een werk kon wrochten, waarbij eruditie en intuïtie 
elkaar gelukkig aanvulden. Aan dit zijn onovertroffen meesterstuk kan men reeds de teekenen der 
komende 20ste eeuw speuren, hierin bestaande : dat dit werk niet is een angstige navolging van 
middeleeuwsche voorbeelden, maar een bewust kennen en verwerken, boven alle tijdperken en 
stijlperioden en nationaliteiten uit, van al het geziene tot een nieuw, eigen doorvoeld, oorspronkelijk 
geheel, met gebruikmaking van ook nieuwere materialen. De kathedraal te Haarlem is een mijlpaal, 
tevens een keerpunt inde geschiedenis van den Nederlandschen kerkbouw, die onder zegenrijke 
inspiratie van Haarlems Kerkvoogd sindsdien heeft gewonnen in doelmatigheid en symboliek. Nog 
een ander gelukkig gevolg had de bouw der Haarlemsche kathedraal. De opzichter Jan Stuyt kon zich 
daarbij vervolmaken tot een kunstenaar, die in zijn eerste werken geen copist bleek. Hoewel jong, 
heeft hij reeds menigen waardigen tempel, menig stichtelijk klooster, menig fier raadhuis doen 
verrijzen. Stuyt’s werk wijkt belangrijk af van de scheppingen der Cuypers, Vader en Zoon; de tien 
jaren, dat hij met hen in compagnie werkte, waren voor de ontwikkeling van zijn stoer talent niet het 
vruchtbaarst. [auteur Jan Brom]. 
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Loosjes, Adriaan, Noord-Brabant en Limburg in beeld, 1927, p 54 
Van de andere kerken van Noord-Brabant's hoofdstad vermelden wij de St. Catharina- of Kruiskerk 
van 1533, een tiental jaren geleden afgebroken en 1916—'17 herbouwd, met uitzondering echter 
van het eerwaardige, boven het stroompje de Dieze opgetrokken koor, en de eerst kort geleden 
voltooide St. Jacobskerk, een zeer gelukkige schepping van de bouwmeesters Jos. Cuypers en Jan 
Stuyt. 

Loosjes, Adriaan, Noord-Holland in beeld, 1926, p. 4, 8. (1930 niets aangetroffen) 
De Hervormde eeredienst heeft, zooals begrijpelijk is, in ons land geen kerken doen verrijzen, die 
met de grootsche kerkgebouwen der middeleeuwen op één lijn kunnen worden gesteld. Toch 
verdienen bouwwerken als de Westerkerk te Amsterdam, de Groote Kerk te Maassluis, de Marekerk 
te Leiden en de Oostkerk te Middelburg — om er nu maar enkele te noemen — een eervolle 
vermelding. Dat zelfde kan gezegd worden van tal van — meestal Katholieke — kerken, welke in de 
tweede helft der 19de eeuw en in den laatsten tijd zijn gebouwd, in den beginne voornamelijk door 
Dr. P. J. H . Cuypers, wiens zoon, Jos. Th. J. Cuypers, het meest grootsche kerkgebouw ontwierp, dat 
in de laatste jaren in ons land is verrezen, de nieuwe St. Bavokerk te Haarlem. Maar ook nederiger 
kerken van andere bouwmeesters getuigen van de herleving onzer bouwkunst. 

En dan bezit Haarlem nog, sinds eenige tientallen jaren, de indrukwekkende moderne schepping van 
Jos. Cuypers, die hierboven reeds werd genoemd. 

Loosjes, Adriaan en Brugmans, Hajo, Amsterdam in beeld, 1926, p. 29 
Van de in de 20ste eeuw gebouwde kerken moet vooral de door Jos. Cuypers in samenwerking met 
Jan Stuyt ontworpen H. Rozenkranskerk genoemd worden, die Romaansche trekken vertoont. 

Loosjes, Adriaan, Kerken en godshuizen (serie) 1925 e.v. deel Den Haag en Limburg, Zeeland en 
Noor-Brabant, p. 7 

Van de andere kerken van Noord-Brabant's hoofdstad vermelden wij de St. Catharina- of Kruiskerk, 
kort geleden afgebroken en herbouwd, met uitzondering echter van het eerwaardige, boven het 
stroompje de Dieze opgetrokken koor, en de van den laatsten tijd dagteekenende St. Jacobskerk, een 
zeer gelukkige schepping van de bouwmeesters Jos. Cuypers en Jan Stuyt 

Loosjes, Adriaan, Kerken en godshuizen (serie) 1925 e.v. deel Zuid-Holland buiten Den Haag 
Geen 

Loosjes, Adriaan, Kerken en godshuizen (serie) 1925 e.v. deel Amsterdam, p. 7 
Van de in de 20ste eeuw gebouwde kerken moet de door Jos. Cuypers in samenwerking met Jan 
Stuyt ontworpen H. Rozenkranskerk genoemd worden, die Romaansche trekken vertoont 

Loosjes, Adriaan, Kerken en godshuizen (serie) 1925 e.v. deel noordelijke en oostelijke provincies 
Geen 

Looijenga, A.J., De Utrechtse School in de neogotiek, Amsterdam, 1991, p.80, 144, 238-240, 299-300, 
350 

Deze heeft in verschillende ontwerpen Thijms symboliek gestalte gegeven. Het in dit opzicht 
belangrijkste gebouw is de St. Catharina te Eindhoven (1859). Bij deze kerk kon tot grote spijt van 
Thijm de Heilige Linie niet worden toegepast, maar afgezien daarvan is zij een waar handboek van 
kerkelĳke symboliek. De radvensters die hier uitvoerig werden toegepast, hebben natuurlijk te 
maken met de kerkpatroon. Wat echter het meest opvalt is het torenfront met zijn twee imposante 
torens, die als consequentie van Thijms opvattingen verschillend van vorm zijn: de forse zwaardere 
toren vertegenwoordigt de toren van David, de andere fijner gedetailleerde toren stelt dan de ivoren 
toren voor. Op dit stramien heeft Cuypers steeds doorgeborduurd. Geen dubbeltorenfront heeft hij 
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ontworpen waar niet de twee torens verschillend waren: Breda, kathedraal (1864)78; Amsterdam, 
Posthoorn (torenfront 1887)79 en de verschillende ontwerpen voor St. Willibrordus buiten de Veste 
te Amsterdam. Verder komt men deze opzet alleen nog tegen bij Cuypersleerlingen, bij voorbeeld bij 
E.J. Margry aan de St. Joseph te Delft  en bij Jos Cuypers bij zijn verschillende ontwerpen voor de 
Nieuwe St. Bavo te Haarlem.82 Bij andere neogotici komt zij niet voor. Overigens raakt de symboliek 
in later werk van Cuypers meer op de achtergrond. 

Enschede. In 1895 bleek de kerk [Sint Jacobuskerk] te klein, wat aanleiding gaf tot de stichting van 
een tweede kerk, de door Jos. Cuypers ontworpen St. Joseph, die in 1894 werd voltooid. 

Oud-Zevenaar. Pas in 1909 zou de kerk nieuwe activiteiten zien. Toen werd … en  vervangen door 
een nieuw zijschip….De vormgeving van dit nieuwe gedeelte, dat werd ontworpen door Jos Cuypers 
en Jan Stuyt, laat zich het best omschrijven als versoberde neogotiek, wat met name uit de rechte 
raamstijlen zonder traceerwerk blijkt. (…). Op een in 1909 opgemaakte lengtedoorsnede van de kerk 
bezien, zien wij echter een wandbehandeling die overeenkomt met Wennekers’ tweede voorstel, 
namelijk een opbouw met kolonetten en een kraagsteen. Dat moet dus de situatie zijn geweest die 
Cuypers en Stuyt aantroffen. Aanvankelijk hadden zij het plan hun nieuwe zijbeuk met het oude schip 
te laten communiceren door middel van de arcaden van Wennekers. Bij de afbraak van Wennekers’ 
zuiderzijbeuk werden de oorspronkelijk hogere verbindingsbogen naar de oude Mariakerk ontdekt. 
Waarschijnlijk is dat de aanleiding geweest om de bogen tussen schip en nieuwe zijbeuk ongeveer tot 
die hoogte op te trekken. Bij die gelegenheid moesten een groot deel van zuidelijke 
middenschipswand alsmede de middenschipsgewelven gesloopt, zoals duidelijk op een foto van die 
werkzaamheden te zien is. Bij het aanleggen van de nieuwe gewelven hebben Cuypers en Stuyt zich 
toen gebaseerd op de ordonnantie van de noorderzijbeuk, terwijl zij die ook in hun nieuwe aanbouw 
volgden. Om op Wennekers’ werkzaamheden terug te komen: wij zien in de twee voorstellen die hij 
doet twee heel verschillende restauratieopvattingen zich manifesteren: de gedachte dat men zich 
moet baseren op de gegevens die het concrete gebouw oplevert, een opvatting die kenmerkend is 
voor het hedendaagse restaureren en een meer typische negentiende-eeuwse opvatting die uitgaat 
van min of meer abstracte stylistische begrippen. Immers de zware gordelbogen zoals die in Oud 
Zevenaar in de noordelijke zijbeuk waren aan te treffen, pasten met bij het beeld van de tot 
standaard verheven klassieke gotiek. De tot stand gebrachte oplossing was daarmee wel in 
overeenstemming. Het lijkt erop dat hier de architect neigde tot de eerste opvatting, terwijl zijn 
opdrachtgever de meer doctrinair neogotische opvatting aanhield. Het is interessant al zo vroeg een 
dergelijke controverse te kunnen waarnemen. Uiteindelijk heeft Wennekers posthuum toch nog zijn 
zin gekregen: Cuypers en Stuyt hebben, ongetwijfeld zonder dit te weten, diens oorspronkelijke plan 
verwezenlijkt. 

Kloosterburen. In 1904 werd het koor door Jos Cuypers vergroot. 

Zevenaar. Zoals gezegd werd in het nieuwe gedeelte de ordonnantie van het oude werk gevolgd, ook 
bij voorbeeld bij de zeer zware zuilen. Deze zuilen werden in 1930 afgeslankt, voor welke 
bedenkelijke operatie men een beroep deed op Jos Cuypers. 

350: Interessante verhandeling over wijziging Bernulphusgilde 

Mertens, Piet (redactie), Sint Pancratius in het hart van Heerlen, 2010 
p. 51. De vieringtoren, het transept en het priesterkoor met crypte zijn een neoromaanse uitbreiding 
uit 1901-1903 naar ontwerp van Jos. Cuypers (1861-1949). Hiervoor werd overwegend Kunrader 
steen gebruikt. De bekende Heerlense architect Frits Peutz (1896-1974) herstelde het gebouw na de 
Tweede Wereldoorlog en realiseerde in 1962 de laatste ingrijpende verbouwing. Aan de zuidzijde, 
achter het transept, werd de kerk uitgebreid met een dag- en doopkapel alsmede een sacristie met 
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bijruimten. Hiervoor werd de door Cuypers ontworpen sacristie gesloopt. Deze aanbouw is 
opgetrokken uit Kunrader steen en heeft drie verschillende dakhoogten.  

p. 61. Het kerkbestuur van de Sint-Pancratiuskerk had al snel door dat de dekenale kerk (sinds 1883) 
te klein zou zijn. Nadat in 1899 een bouwcommissie was samengesteld onder leiding van pastoor-
deken Petrus Wimmers, kreeg Jos. Cuypers (18 61-1949) de opdracht voor het vergroten en 
restaureren van de kerk. Tussen 1899 en 1901 maakte hij diverse schetsontwerpen alvorens tot een 
definitief plan te komen. Vanaf de tweede middentravee werd het oostelijk deel van de kerk 
afgebroken, waardoor ook alle aan- en uitbouwen uit de negentiende eeuw verdwenen. In 
neoromaanse stijl verrees aan de romaanse bouw een royaal, nieuw gedeelte met vieringtoren, 
transept, priesterkoor met apsis en zijbeuken, crypte en sacristie.30 De traveeën waren niet 
rechthoekig van opzet, zoals in de romaanse bouw, maar vierkant. Nadat de nieuwbouw op 28 
september 1903 door Mgr. Drehmanns was geconsacreerd, kon met de restauratie van ‘de oude 
bouw’ worden begonnen. Hierbij was de beroemde architect Pierre Cuypers (1827-1921), de vader 
van Jos. Cuypers, betrokken. Er was een strikte scheiding tussen de renovatie en de nieuwbouw, 
zowel in het bouwproces als in de financiering. Voor de ‘herstellingswerken’ kreeg men in verband 
met de monumentale status een rijkssubsidie, voor de kerkvergroting was dit niet het geval. In het 
oude gedeelte werd de vloer ongeveer 75 cm verlaagd, waardoor de originele basementen en plinten 
tevoorschijn kwamen. ‘De kolonetten met bijbehorende basementen en kapitelen alsmede de 
gewelf-vormige plafonds tegen latten’ werden afgebroken, omdat ze, aldus Pierre Cuypers in een 
brief aan de minister van Binnenlandse Zaken, het gebouw zouden misvormen. In de plaats van de 
negentiende-eeuwse kruisgewelven kwamen gemetselde graatgewelven in drijfsteen, die een 
reconstructie zouden zijn van de oorspronkelijke gewelven — zo wees sporenonderzoek volgens Jos. 
Cuypers uit. Het dak kreeg nieuwe zwarte leien. Ook het opgehoogde deel van de zijgevels, een 
strook van ongeveer een meter boven het rondboogfries, werd met leien bekleed. Hiermee werd het 
oor5pronkelijke beeld van de kerk benaderd. Aan de buitenzijde werd het terrein rondom de kerk 
afgegraven waardoor de kerk nog meer aan waardigheid won. 

p. 76. Hier stond het oorspronkelijke altaar van ]os. Cuypers dat qua vormgeving en situering nog was 
afgestemd op de Tridentijnse mis. Omdat het vrijwel geheel was uitgevoerd in gips bleek het niet 
verplaatsbaar. Op een gecompleteerd suppedaneum staat nu een nieuw altaar van hardsteen…. 

Peet, Corjan van en Steenmeijer, Guido, De rijkbouwmeesters, Rotterdam, 1995, 175-176, 223, 226, 
229, 359, 365, 454, 509 

Rijksmuseumgebouwen | Als hoofd van de Afdeling Kunsten Wetenschappen, met de rang van 
referendaris, had De Stuers direct al, in 1876, behoefte aan een ambtelijke rechterhand die hem kon 
sturen op het gebied van monumentenzorg en architectuur. Hiertoe werd zijn vriend en collega-
rijksadviseur Pierre Cuypers aangesteld, die een eigen bureau te Amsterdam kreeg; deze laatste 
vestigingsplaats hield verband met de formele titel van Cuypers: Architect der 
Rijksmuseumgebouwen. De belangrijkste taak die Cuypers vanuit die hoedanigheid als ambtenaar te 
vervullen had, was de nieuwbouw van het Rijksmuseum in de Hoofdstad. Dit project was een 
uitvloeisel van een door hem als particulier architect gewonnen, besloten prijsvraag van de minister 
van Binnenlandse Zaken (en het college van rijksadviseurs) uit 1875, een vervolg op de 
museumprijsvraag uit de jaren 1860 waar in het vorige hoofdstuk op in is gegaan. Officieel had 
Cuypers ook de andere rijksmusea, bijvoorbeeld die in Leiden, in zijn portefeuille, maar daar heeft hij 
zich in de praktijk slechts weinig direct mee bemoeid. Zijn aanstelling was voor De Stuers enkel een 
voorwendsel om Cuypers bij alle rijksprojecten waarmee hij als referendaris van doen had als 
ambtelijk dus onafhankelijk adviseur te kunnen betrekken. De architect der rijksmuseumgebouwen 
bleef in functie tot zijn dood, op vierennegentigjarige leeftijd, in 1921. Vanaf de jaren 1880 werd 
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Cuypers in zijn werk bijgestaan door zijn zoon Josephus (Jos) Th.]. Cuypers (1861-1949), als 
Waarneemend Architect der Rijksmuseumgebouwen. 

Cuypers bleef architect der rijksmuseumgebouwen tot zijn dood in 1921 en bekleedde deze positie 
dus vijfenveertig jaar. In 1918 werd de afdeling Kunsten en Wetenschappen ondergebracht bij het 
nieuwe ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De functie van Cuypers werd in 1921 
overgenomen door zijn zoon Jos. Th.]. Cuypers, als waarnemend architect der  
Rijksmuseumgebouwen, een functie waarin hij al eerder, bij ziekte van zijn bejaarde vader, was 
opgetreden. 

Onderschrift bij afbeelding 59: Poort naar de Dompandhof te Utrecht (1894), Jos Cuypers als 
waarnemend architect der rijksmuseumgebouwen. 

In de twintigste eeuw kwam er echter op een ander terrein en van geheel andere zijde opnieuw 
kritiek op Cuypers. Door een jongere generatie monumentenzorgers en restauratiearchitecten, 
waaronder zijn zoon Jos, die in dit opzicht niet in le voetsporen van zijn vader trad, werden Cuypers’ 
opvattingen over restaureren aangevochten. Deze kwestie valt evenwel buiten het bestek van dit 
boek. 

Onder hetzelfde departement, het in 1918 opgerichte ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, ressorteerde ook het bureau van de architect der Rijksmuseumgebouwen. Na het 
overlijden van P.J.H. Cuypers in 1921 nam diens zoon, Jos.Th.J. Cuypers de inmiddels minder 
belangrijk geworden functie waar. Anders dan zijn vader, hield Cuypers junior zich vrijwel alleen 
bezig met onderhoud en verbouwingen van het Amsterdamse Rijksmuseum. 

Voorlopig zou bovendien het bureau van de architect der Rijksmuseumgebouwen buiten de 
reorganisatie blijven. Hier was juist bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1922 Jos.Th.J. Cuypers tot chef 
benoemd. 

Rijksbouwmeester Bremer werd als chef nieuwbouw bijgestaan door de van de oude bouwbureaus 
afkomstige architecten Hayo Hoekstra, Johan Robbers, Joop Crouwel, H.A. van Heeswijk, Aloysius A. 
van Hemert (1891-1970), Hendrik Engberts, Willem Helwig en -aanvankelijk- Gart Westerhout, terwijl 
tot in 1940 nog jongeren als J. de Bruin (°1902), Frants Röntgen (1904-1980), Hans de Lussanet le la 
Sablonnière (°1907) en Mart Bolten (°1916) aan de ontwerpstaf werden toegevoegd. Met 
uitzondering van De Lussanet zouden deze laatsten hun belangrijkste werken pas na de oorlog 
realiseren. Verder was tot in 1934 Jos Cuypers als adviseur voor het Rijksmuseum te Amsterdam 
parttime aan het bureau van Bremer verbonden; van 1934 tot zijn dood in 1949 verrichte hij nog 
enige onbezoldigde werkzaamheden als adviseur-honorair. 

1924. Binnen de Rijksgebouwendienst werden aanvankelijk de belangrijkste architectenfuncties 
vervuld door medewerkers die, net als Bremer zelf, afkomstig waren van de oude, per I januari 1924 
opgeheven rijksbouwbureaus. Het betrof allereerst de (hoofd)architecten Hayo Hoekstra, Joop 
Crouwel jr., Johan Robbers alsmede - in tijdelijke dienst - Willem Helwig en Gart Westerhout. Als 
hoofd van het Adviesbureau Monumenten werd H.A. van Heeswijk aangesteld terwijl Jos. Cuypers als 
adviseur voor de Rijksmuseumgebouwen te Amsterdam in rijksdienst bleef. 

Pey, Ineke, Herstel in Nieuwe Luister, Nijmegen 1993, p.18, 19, 54, 70-71, 74, 58-59, 91, 175, 178-
180, 183, 186, 192, 202-203, 213, 215, 217, 218, 225, 233, 234, 303-316,  

Hulst, St. Willibrordus. Tot 1929 was zij simultaankerk, waartoe tussen schip en transept een muur 
was opgetrokken. De vieringtoren met barokke bekroning is verbrand in 1876 en vervangen in 
neogotische stijl door P.J.H. Cuypers. Na aankoop van het schip door de katholieken restaureerde 
Jos. Cuypers van 1931 tot 1935 de kerk. Het schip kreeg een tevoren niet bestaand kruisribgewelf, 
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conform de moderne restauratie-ethiek kregen de vensters herkenbaar  nieuwe traceringen. Na de 
restauratie verkreeg de kerk de titel van basilica minor. 

Meerssen, St-Bartholomeus, voormalige proosdijkerk. Haar belang groeide sinds 1222 door het 
bloedwonder en een bloeiende Sacramentsdevotie. Van 1633 tot 1839 was zij simultaankerk. 
Restauraties werden uitgevoerd door Johannes Kayser onder supervisie van P.J.H. Cuypers tussen 
1879 en 1912, de kerk werd westwaarts in neogotische stijl vergroot door Jos. Cuypers (1936-1938), 
waarna de kerk de titel van basilica minor werd verleend. 

Terheijden. Het moge duidelijk zijn dat de kerk na Cuypers’ restauratie in 1876 -waarbij hij de dikke, 
stompe toren verhoogde en zijbeuken, transept en koor van gemetselde gewelven voorzag- nog 
minder aanspraak maakte op dit predicaat. In strijd met de door hem ondertekende en zelfs mede 
opgestelde Grondbeginselen voor restauratie van monumenten, bracht Joseph Cuypers de in 1922 
door brand geteisterde kerk in haar ’oorspronkelijke’ stijl en toestand terug. 

Klimmen-Heerlen. De oude lichtbeukvensters werden in ere hersteld, hetgeen wel tot gevolg had dat 
de middenschipgewelven moesten verdwijnen. Het oude koor werd afgebroken en vervangen door 
een transept met nieuw koor, passend bij de schaarse romaanse delen, zodat volgens Kalf (!) ’...de 
thans geheel hernieuwde kerk uit- en inwendig een zeer aantrekkelijk gebouw [is] geworden.’ Dit 
alles maakt wel dat oude foto’s, tekeningen en artikelen bijna grotere documentaire waarde hebben 
dan het gebouw zelf, merkten Marres en Van Agt terecht op. Niet alleen kleine middeleeuwse kerken 
werden zo aangepakt. Eveneens ingrijpend was de oostwaartse verlenging van de St.-Pancratius te 
Heerlen, ofschoon door veranderingen in stijl en een egaal patina heden ten dage niet direct opvalt 
dat de kerk sterk gemutileerd is. Kort na het beëindigen van het simultaneum in 1838 werd de kerk 
gerestaureerd (1839-1863), waarbij P.J.H. Cuypers het romaanse koor verving door een neogotisch 
(1840 of 1862). De oude ingang werd gesloten, een nieuwe ingang werd gerealiseerd in de toren. In 
1901/ 03 verving Joseph Cuypers het neogotische koor door een breed transept met middentoren, 
koor en crypte, in een meer bij de kerk passende neo- romaanse stijl, hetgeen een verlenging inhield 
met ruim 20 meter. Uiteindelijk bleven de middeleeuwse westtoren en het (iets ingekorte) schip als 
middeleeuwse delen behouden. Ofschoon een evocatie van de middeleeuwen, onderscheiden de 
neoromaanse delen zich - conform de ethiek die Joseph Cuypers enkele jaren later in het preadvies 
aan de Oudheidkundige Bond zou hanteren, zoals elders ter sprake komt - door een eigen 
vormentaal in de detaillering, in harmonie met de middeleeuwse. 

Handel. Nadat in het begin van de achttiende eeuw - de drukbezochte bedevaartskapel van Handel 
was alleen van 1648-1662 in Staatse handen - een nieuw, diep priesterkoor was gebouwd en ook het 
schip zelf werd verbouwd, bouwde Joseph Cuypers vanaf 1897 nog eens zijbeuken aan de drie 
oostelijke traveeën en een nieuwe westtoren, waarvoor de vijftiende-eeuwse bestaande werd 
afgebroken. Het koor werd bij het schip gevoegd en er kwam een nieuw koor. 

Betreffende Neerlangel heette het: ’De Commissie betreurt het zeer, dat hier wederom een der 
oudste kerkgebouwen van ons vaderland aan vernietiging is prijsgegeven, zonder dat zij door tijdige 
kennisgeving tot eigen onderzoek in staat werd gesteld.’ De commissie zou nog dieper hebben 
gezucht wanneer zij had geweten van de afbraak (in de jaren 1860- 1872) van de kerken van Veghel, 
Eindhoven, Winssen, Heerle, Paulus-Polder, Macharen, Standdaarbuiten, Haren, Breda Markendaalse 
kerk), Ulicoten, Zeeland, Zeelst, Kessel, Steyl, Vijlen, Amby, Buggenum (grotendeels), Geysteren en 
Geleen. Geen woord over deze negentien sloopgevallen alleen al in het zuiden. De Stuers wist 
eenvoudig niet dat er tussen 1800 en 1873 al zo’n vijftig (katholieke) kerken in Brabant verdwenen 
waren, hij kende slechts het topje van de ijsberg: schade aan de St.-Jan van Den Bosch en de St.-
Servaas in Maastricht. Ook Thijm zag nauwelijks mee’ gevallen in de rubriek ’Wandalisme’ van zijn 
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Dietsche Warande. En al hadden De Stuers, Thijm of de Rijksadviseurs de omvang van dit 
afbraakproces beter gekend, dan nog, kunnen we ons afvragen, zouden zij het betreurd hebben? 
Thijm heeft nooit een lans gebroken voor het behoud van oude dorpskerken. Op grond van dit 
onderzoek kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat zij slechts een bloemlezing op het oog 
hadden, selectief behoud. Dat geldt aantoonbaar voor :de (elders ter sprake komende) 
kerkbouwende architecten in hun praktijk: Molkenboer, Dobbelaar, Soffers, Weber, Van Dijk, 
Franssen, Groenendael en vader en zoon Cuypers vooral, hebben in Brabant of Limburg slechts bij 
hoge uitzondering de pastoor aangeraden om de oude kerk te behouden, overal hebben zij hun 
’betere’ gotiek geplaatst. En waarom zouden ze niet? Als de ware, de enig ‚ juiste bouwstijl 
herontdekt en weer in cultuur gebracht is, waarom zou die dan ook niet de plaats van de te kleine, te 
versleten oude innemen? In die zin kan met neogotische nieuwbouw een daad van monumentenzorg 
gepleegd worden: het is dan om het even of men een middeleeuws knutselwerkje of een 
neoclassicistisch mormel sloopt, de pastoor krijgt iets beters, eigenlijk ook iets ouders, want de 
architect gaat terug naar de klaarste gotische bron. 

… de architect P.J.H. Cuypers op studiereis naar Rome te sturen. Tussen 1867-1880 bouwde hij 
daarop te Oudenbosch een vrij getrouwe copie van Hellemons’ favoriete kerk. Dat G.]. van Swaay in 
1892 er een gevel a‘ la St.-Jan van Lateranen voor plaatste, had eveneens te maken met de voorkeur 
van de bouwheer: ’Op zijn tochten door Rome maakte de gevel van S. Jan-Lateranen meer indruk op 
hem dan die van de S. Pieter’, schreef pater Buijs. Behalve Hellemans was ook pastoor A. Smits, die in 
Breda zijn St.-Annakerk door Jos. Cuypers en Jan Stuyt in de vormen van de Nederrijnse laatgotiek 
gebouwd wilde zien, met deze uitgesproken mening over een bouwstijl uitzonderlijk; maar dan 
schrijven we al 1905 en de stijl was toch gotisch. In de regel was voor een neo-kerk dan ook zelden 
een oude, middeleeuwse kerk tot voorbeeld gekozen, maar een kerk die enkele jaren ervóór in een 
naburig dorp of. elders was gebouwd -ontsproten uit de fantasie van de architecten en met een 
middeleeuws sausje overgoten- en die liefst in afmeting en ’schoonheid’ overtroffen moest worden. 

De in 1919 gevoerde polemiek tussen geestelijken onderling over het begrip ’stijl’, bracht Joseph 
Cuypers tot de verbazende uitspraak dat de ’namen Gotiek of Romaansch’ beter niet meer gebruikt 
konden worden. Immers, ’In Frankrijk en Weenen staan barokkerken, die als constructie ook 
hetzelfde grondbegrip van de gotiek hebben. Maar gij moet de aangeplakte pilaster-architectuur er 
van af weten te nemen. Daarom stelde hij voor te spreken over ‘Christelijk Fransch Xllde  Eeuw, 
Christelijk ltaliaansch XVde eeuw, Onchristelijk Italiaansch XVIIde Eeuws, decoratief karakter, Barok 
enz. (Gildeboek 1920, 110) 

178-180. Discussie rond kasteel Doorwerth en de Grondbeginselen. 

Echter, behalve Van Heeswijk lieten in de jaren dertig tevens ]an Gratama, D. Verheus en A.A. Kok de 
Grondbeginselen voor wat ze waren. Ook Josef Cuypers bleek als een van de ondertekenaars niet 
consequent. De vergroting van de Meerssense St.-Bartholomeus in 1936 werd in strijd met artikel 24 
in stijl uitgevoerd, vandaag de dag door het patina van de tijd niet meer ’van echt’ te onderscheiden. 
Slechts het beeldhouwwerk werd conform artikel 19 in eigentijdse vormen gehakt (zie het hoofdstuk 
over de restauraties).  

Zij zagen de Grondbeginselen duidelijk als een mislukt experiment en stonden nu regressieve 
opvattingen voor. Het zal daarom niet verbazen dat in het al ter sprake gekomen 
herdenkingsnummer van Bouwkundig Weekblad Architectura, ter gelegenheid van het afscheid van 
Jan Kalf in 1939, vriendelijke, kritiekloze en nietszeggende artikelen verschenen van de hand van 
(onder meer) Kromhout, Van der Kloot Meijburg en Joseph Cuypers; de eerste hanteerde een vrij 
’creatieve restauratiemethode’. 
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192. Samenvatting. 

Dat de polytechnische school ondanks de hervormingen weinig gediplomeerde bouwkundig- 
ingenieurs heeft afgeleverd, is het gevolg van de omstandigheid dat de opleiding tot architect (door 
de Wet op het Middelbaar Onderwijs uit 1863) vrijwel zat vastgeklonken aan die voor civiel- 
ingenieur. Daarom liet men zich meestal inschrijven voor civiel- en bouwkundig ingenieur, zoals 
bijvoorbeeld Joseph Cuypers, en zelden voor alleen bouwkunde. Herhaaldelijke protesten van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en vanuit de studenten bleven zonder resultaat. 
Derkinderen concludeerde dat de vestiging van de Delftse Koninklijke Academie niet alleen de positie 
Van die te Amsterdam had verzwakt, maar zag hierin tevens een teken van de veranderde inzichten: 
’...niet in een milieu van kunsten, maar in een van technische wetenschappen zou men de 
ontwikkeling der Architectuur gaan zoeken.’ Dit laatste bleek maar al te waar. Volgens Goudswaard 
verkeerde de wetgever in 1870 ’in de mening, dat de bouwkundige opleiding der polytechnische 
school een kwestie was van techniek, van constructie, van utiliteit.’ Daarom werd bij de Delftse 
Academie niet de esthetische kant van de opleiding in het onderwijspakket opgenomen. 

J.Th.J. Cuypers (1861-1949) is een van de weinige hier ter zake doende architecten die een hogere 
technische opleiding ontving, en wel tot bouwkundig en civiel ingenieur aan de Polytechnische 
School te Delft. Zijn verdere opleiding kreeg hij bij zijn vader, met wie hij lange tijd samenwerkte. 
Zoals op andere plaatsen herhaaldelijk ter sprake is gekomen, voerde Joseph evenals zijn vader vele 
ingrijpende en soms corrigerende restauraties en vergrotingen uit (Klimmen 1906, Meerssen 
1935/36), zijn latere ondertekening van het ’restauratiemanifest’ in 1918 ten spijt. Joseph Cuypers’ 
latere compagnon Jan Stuyt (1868- 1934) begon zijn loopbaan bij architect A.C. Bleys; Stuyt en 
Cuypers voerden samen zowel vergrotingen (Beek 1909/10) als nieuwbouwopdrachten uit, behalve 
in Limburg ook in Brabant en daarbuiten. 

Vader en zoon Cuypers hebben ook in het bisdom Den Bosch hun stempel gedrukt op de meest 
belangrijke kerkelijke, middeleeuwse monumenten. P.J.H. Cuypers onder meer in Beugen (1875), 
Princenhage (1873) en in het al genoemde Deurne (1881), nog afgezien van de vele restauraties die 
met rijkssubsidie werden uitgevoerd, waarbij hij een controlerende en adviserende stem had. Joseph 
Cuypers restaureerde met name in Handel, Boxtel, Leende en Den Dungen. Boxtel is hierbij bijzonder 
interessant door Jos. Cuypers als ’instrument’ van zijn vader. Nadat in 1823 de kerk van een nieuwe 
kap en stucgewelven was voorzien, voerde Cuypers van 1867 tot 1886 herstelwerken uit, die veeleer 
een nieuwe optuiging (gebrandschilderd glas etc.) was; de nieuwe inrichting was van Hezenmans. De 
restauratie van 1917/25 werd onder leiding van Joseph Cuypers uitgevoerd maar was gebaseerd op 
plannen uit 1867 waar zijn vader om welke reden dan ook niet aan toe was gekomen. Het ’barokke’ 
hoogaltaar uit 1827 werd in 1918 (!) gesloopt. Nieuw naar ontwerp van dr. Cuypers, toen 91 jaar oud, 
was eveneens het neogotische dakruitertje, dat een voorganger uit 1827 verving. Plannen voor 
nieuwe baksteengewelven in plaats van stuc gingen niet door wegens de hoge kosten. 

In het bisdom van Breda zijn naast P.J.H. Cuypers (restauraties in Hulst 1876, Terheijden 1876, toren 
verhoogd, gemetselde gewelven in zijbeuken, transept en koor, Wouw 1882 en 1897) en Joseph 
Cuypers (Hulst 1890, Terheijden 19.221, in de vorige eeuw nog enkele architecten actief geweest op 
het gebied van restauraties. 

Van Langelaar restaureerde in 1885 de indrukwekkende, tot de laatste fasen van de Kempische 
gotiek gerekende toren van de St.-Willibrordus in Alphen, die vervolgens in 1910 door J. Cuypers en ]. 
Stuyt werd gewijzigd. Zij bouwden tevens aan de oude toren een nieuwe kerk, ter vervanging van 
een vijftiende-eeuws koor en zestiende-eeuws transept en schip. 
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Cuypers en zoon Joseph bleven bij de Stuers boven alle kritiek verheven. Bij zijn pleidooi om de met 
overheidsgeld gesubsidieerde restauraties door twee deskundigen (en niet slechts één) te laten 
controleren, merkte De Stuers op: ’Bijna 40 jaar lang ben ik een groot bewonderaar van de  
buitengewone talenten van Dr. Cuypers, en herhaaldelijk ben ik opgetreden, beurtelings als zijn 
profeet en als zijn apostel en het verheugt mij te kunnen zeggen, dat ik mij sinds 40 jaren zijn vriend 
kan noemen. Ook het talent van den zoon, den architect van de nieuwe St.-Bavo te Haarlem, wordt 
door mij hoog geschat. De honorabiliteit en integriteit van beiden zijn ook in mijn oog buiten allen 
twijfel’. Voor Brabant toont ook Van Leeuwen aan dat architecten inderdaad over het algemeen bij 
hun advies aan de geestelijkheid weinig waardering toonden voor de oude dorpskerk. 

233. Conclusie 

Maar nogmaals, van de Delftse onderwijsresultaten drong hoe dan ook weinig door in de zuidelijke 
provinciën en al helemaal niet in het restauratieprogramma1a van de kerkelijke monumenten. De 
leerlingen van Gugel die Baalman150 opsomt hebben daarin op ir. Jos.Th.J Cuypers na geen aandeel 
gehad, en die kan toch veeleer als een leerling van zijn vader dan van Gugel worden gezien. 

Hulst. Joseph Cuypers werd gevraagd de waarde van het schip te taxeren. Ook dit keer bleef resultaat 
vooralsnog uit. Intussen hield Rouleau zich bezig met het katholieke deel, inspecteerde in 1925 en 
1927 de toestand en stelde rapporten op. Even leek iedereen zich bij de toestand te hebben 
neergelegd. Op 12 october 1926 werd op initiatief van de gemeente een vergadering belegd met het 
bestuur der hervormde kerk, het r.k. kerkbestuur en het gemeentebestuur (als eigenaar van de 
toren), om te komen tot een gezamenlijke restauratie van de kerk.  Als architecten werden genoemd 
jhr. ir. G.C. Six voor het hervormde en Joseph Cuypers voor het katholieke deel. Ongevraagd en 
volgens de burgemeester ’eenigszins voorbarig’ stuurde Cuypers al begin 1927 verschillende 
bescheiden op, zoals een subsidie-aanvraag voor het ministerie, met de nodige bijlagen en 
afschriften daarvan voor de archieven der betrokken instanties. Resultaat van de genoemde 
vergadering was dat op 27 mei 1927 bij O, K. en W. subsidie werd aangevraagd voor dit 
gemeenschappelijke project, waar het ministerie (getekend secretarisgeneraal C. Feith) in principe 
positief tegenover stond. De zaak werd in handen gegeven van de Rijkscommissie Afdeling B, die zich 
eveneens welwillend betoonde. Er werd een commissie benoemd met als leden H. Van Heeswijk, 
J.W. Hanrath (architect uit Hilversum) en jhr. mr. dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel. Op 7 november 1928 
kwamen Kalf en de speciale restauratiecommissie naar Hulst. Ook architect Six zou zich bij het 
gezelschap voegen. Nog in mei 1929 klaagde de burgemeester dat hij ’taal noch teeken’ hoorde van 
Six en Cuypers. (…). Daar Joseph Cuypers tot de aankoop van het westelijk deel van de kerk in 1929 
veel administratieve beslommeringen zoals adviezen, subsiedievoorbereiding, begroting, 
restauratieplannen, historische schets van de bouwgeschiedenis etc. voor zijn rekening had 
genomen, lag het voor de hand dat hij ook de uitvoerende architect zou zijn. De al ter sprake 
gekomen Hulster architect Rouleau, tevoren herhaaldelijk door het kerkbestuur belast met 
onderhouds- en herstelwerkzaamheden, richtte zich echter tot bisschop Hopmans met het verzoek 
om in aanmerking te komen als restauratie-architect. Hij zegde toe ten bate van de kerk zijn 
honorarium met 50% te zullen reduceren. Het bisdom legde zijn verzoek ’voor latere behandeling 
terzijde’. Een voorstel van het kerkbestuur om Cuypers en Rouleau gezamenlijk de opdracht te laten 
uitvoeren, stuitte bij de eerste op ’ernstige bezwaren’. Cuypers was van mening dat ’een dergelijke 
restauratie slechts uniformiteit kan hebben indien deze van een architect uitgaat’. Ondanks een veel 
hoger honorarium besloot het kerkbestuur de restauratie aan Joseph en Pierre Cuypers op te dragen. 
Al een halve eeuw lag er een compleet restauratieplan van P.J.H. Cuypers op de plank. Desondanks 
stelde zoon Joseph een nieuw plan op. Het oude werd door de in de negentiende eeuw algemeen 
gebruikelijke completerende werkwijze (pinakels, hogels, balustrade, westportaal, traceerwerk, 
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luchtbogen, gewelf enz.) veel te duur. Kapelaan Dekkers verwoordde het na de restauratie van het 
schip aldus: ’De vroegere restauratie-ontwerpen van dr. P Cuypers konden niet meer in aanmerking 
komen, vooral om de ontzettende kosten, terwijl ik het tevens een geluk acht, dat juist nu de 
soberheid en eenvoud bewaard zijn gebleven, die ongetwijfeld een der sterkste elementen in de 
schoonheid dezer kerk uitmaken. Bovendien was de opvatting over aanvulling van niet (en niet meer) 
bestaande delen in de loop der jaren veranderd, zoals de mede door Jos. Cuypers ondertekende 
Grondbeginselen aantonen (zie hoofdstuk Overheid). Deze echter toonde ook in Hulst dat een met 
de mond beleden credo en de praktijk nogal uiteen kunnen lopen. (…). Stond volgens hoofdcommies 
van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg Frans Vermeulen en opzichter J.B. Verdonk bij de 
restauratie instandhouding van het bestaande voorop, ’zonder toevoeging van nieuwe elementen’, 
uiteindelijk werd de kerk ’als consequent gevolg van de grondige herstelling net vier nieuwe 
elementen verrijkt. Dit was vooral het gevolg van de wensen van kerkbestuur en parochianen, 
hoewel Cuypers tegen deze completering weinig bezwaar zal hebben gehad. (…). Bij de restauratie 
van de Hulster St.-Willibrorduskwam het - zoals hiervoor is gebleken – herhaaldelijk voor dat vanuit 
Monumentenzorg (Kalf) werd geprotesteerd tegen een al te corrigerende en completerende 
werkwijze van Cuypers, de Grondbeginselen ten spijt. Dit was niet alleen het geval bij grote, 
ingrijpende veranderingen. Ook bij kleine details tikte Kalf de architect op de vingers. Zo was hij het 
niet eens met de voorgestelde wijziging van de brugijzers aan de zijbeukvensters. De bestaande 
indeling was volgens Kalf ’ongetwijfeld oorspronkelijk’ en kwam aan verscheidene andere 
monumenten voor. ’Het werk van den middeneeuwschen bouwmeester om louter aesthetische 
redenen te "verbeteren" moet ontoelaatbaar worden geacht.’ Uiteraard was de meerprijs evenzeer 
van belang. Eenzelfde kritisch geluid was te beluisteren bij de vervanging van de houten goten door 
betonnen exemplaren. Weliswaar werd toestemming gegeven het moderne materiaal te gebruiken, 
de ontwerpen daarentegen werden afgekeurd door hun ’quasi-gotisch profiel’. Dit zou volgens Kalf 
de schijn wekken dat de vorm der nieuwe goten ’al in het oorspronkelijke ontwerp was voorzien.’73 
Omdat (juist) Cuypers in 1933 een neogotische ontwerp voor de ingang aan het zuidtransept maakte, 
viel de directeur van het Rijksbureau scherp uit, daar immers zodoende ’de indruk wordt gewekt, dat 
hij er altijd geweest is’ Ook hier indachtig de Grondbeginselen voegde Kalf eraan toe: ’In de dagen, 
waarin wij beginselen voor het restaureeren van oude gebouwen trachtten op te stellen, waren, als 
ik mij niet bedrieg, U en ik het er over eens, dat nieuwe toevoegingen aan een oud gebouw het 
karakter behoorden te dragen van onze eigen tijd.’ Kalf liet op het Rijksbureau een nieuw ontwerp 
maken, waar Cuypers behoudens enkele kleine wijzigingen mee accoord ging. Zijn ontwerp voor het 
traceerwerk van het venster in het zuidtransept vond evenmin genade bij Monumentenzorg, en 
moest wijken voor een ontwerp van het commissielid Van Heeswijk. (…). Joseph Cuypers hield zich 
op verzoek van het kerkbestuur eveneens met de beglazing bezig. Volgens Nicolas evenwel niet zeer 
succesvol of origineel, het woord plagiaat werd net niet genoemd. Hij liet pastoor-deken Rops weten 
van Cuypers enkele raamontwerpen te hebben ontvangen voor het transept: ’Ofschoon deze 
schetsen nogal sterk beïnvloed lijken te zijn door de beglazing, die ik verleden jaar maakte voor het 
nieuwe schip der kerk, en daarvan eigenlijk slechts afwijken door ietwat fellere kleuren en het plan 
ze te grisailleeren, stel ik het op prijs U als mijn opinie mede te deelen, dat deze oplossing niet de 
gunstigste is om aansluiting te vormen bij de ramen van het Priesterkoor.’ Volgens Nicolas was het 
kleurengamma van Cuypers te ’opvallend-eentonig’ teen de ’meer verbrokkelde kleurgammas’ van 
de glazen in het koor. 

328. Den Bosch. De Sint-Jan is aldus meer een weerspiegeling geworden van het ’rooms, rijk en 
regenteske’, dan van het roomse volk. Wat later zou de nabije nieuwe Sint-Jacobskerk (1906-1907) 
van Stuyt en Cuypers onder de sociaal voelende pastoor Prinsen met decoratie en al een kerk van de 
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arbeiders worden. Voor de Sint-Jan hadden dezen, met veel zweet en weinig loon, het hunne gedaan 
zonder dat zij in het gebouw door tekst of beeld gememoreerd werden. 

378-390. Meerssen. ln april 19353 wisselden de toenmalige pastoor ]. Krijns en Jos. Cuypers bij een 
toevallige ontmoeting van gedachten over een vergroting en restauratie van de kerk. Cuypers kende 
de St.- Bartholomeus en had deze naar mag worden aangenomen nauwkeurig bekeken toen hij in 
1916 met zijn Utrechtse mede-Gildebroeders een excursie naar het zuiden maakte, waar onder 
andere Meerssen werd aangedaan. Maar, een gesprek met de deken hield niet zonder meer in dat 
Cuypers zich verzekerd wist van de opdracht. Op de zaken vooruitlopend legde Cuypers op 9 april 
1935 een summier - maar voor de middeleeuwse kerk duidelijk zeer metamorfoserend - 
herbouwplan voor aan Th. van der Marck, secretaris van het bisdom Roermond, die naar hij aannam 
een behoorlijke stem in het kapittel zou hebben: ’...waar zonder twijfel Uw zeer gewaardeerd advies 
in deze aangelegenheid van groote invloed zal zijn...’. Als mogelijkheid werd hierin naar voren 
gebracht de uitbreiding van het koor met een brede zijbeuk die, wanneer de sacristie zou worden 
verplaatst (slechts enkele decennia tevoren door Kayser gebouwd!), aan beide zijden van het koor 
kon worden gerealiseerd. Hiervoor zouden de oostelijke wanden van de transepten worden 
geopend, zodat alle nieuwe zitplaatsen ’op geringe afstand van het hoofdaltaar’ gesitueerd zouden 
zijn. Voor zover kon worden nagegaan is dit ontwerp niet werkelijk door het kerkbestuur overwogen, 
en werd al snel uitgegaan van een westwaartse verlenging; in Limburg was dit sinds de tweede helft 
van de negentiende eeuw een heel gebruikelijke manier om meer ruimte te verkrijgen. (…). In 
hetzelfde schrijven aan Van der Marck maakte Cuypers jr. van de gelegenheid gebruik om ’zijn 
levenslang hoog gehouden gotische grondslagen’ te benadrukken. De opmerking was niet conform 
de waarheid maar bedoeld om goodwill te kweken, er (waarschijnlijk terecht) van uitgaande dat de 
gotiek nog altijd een gewaardeerde bouwstijl was en geprefereerd werd bij de vergroting van de 
gotische kerk. Jos. Cuypers steunde in deze mijns inziens bewust en ten onrechte op de gotische 
reputatie van zijn vader. De neogotiek was nog steeds niet geheel vergeten. Van Hardeveld merkte 
op dat de neogotiek weliswaar tot iets zielloos was vastgelopen, ’Doch de beginselen van de Gothiek, 
het demonstratieve, het omhoogstrevende, het los-van-de-aarde wezen, enz. zijn m.i. ook op onzen 
tijd toe te passen.’ De oratio pro domo van Cuypers stond tegenover een nogal gevarieerde praktijk, 
die met name na omstreeks 1905 meer en meer afweek van de gotische bouwstijl en steeds vrijer 
kwam te staan tegenover het historiserende eclecticisme überhaupt. (…). Cuypers stelde kennelijk 
hoge prijs op het project in Meerssen. (…). Naast de ’gotische grondslagen’ werden daarom de eigen 
ervaring – Cuypers was bij de verbouwing te Meersen de zeven kruisjes al ver voorbij - en de kennis 
van moderne eigentijdse technieken van zoon Pierre onder de aandacht van de secretaris van het 
bisdom gebracht. Joseph Cuypers uitte tenslotte in zijn brief de hoop op deze ’vereerende opdracht’. 
De keuze van de meest geschikte architect was voor deken Krijns blijkbaar niet eenvoudig. Leek hij 
aanvankelijk ín hoofdzaak de dubieren tussen de architecten Franssen en Jos. Cuypers, op aandrang 
van onder meer Cloots, docent aan het Groot Seminarie te Roermond ging in mei 1935 zijn voorkeur 
uit naar de eerste. Om de balans in het voordeel van zijn vader te doen doorslaan, schakelde Pierre 
Cuypers dr. F.]. Feron (president van het genoemd seminarie) in als voorspreker. Een lid van de in 
1919 ingestelde Bisschoppelijke Bouwcommissie - ’...in de veronderstelling dat u [Krijns] eenige 
bezwaren heeft van welken aard dan ook om Joseph Cuypers te kiezen.’- gaf hem in overweging om 
een prijsvraag uit te schrijven. Het voorstel was om bijvoorbeeld de architecten ]os. Cuypers, 
Franssen, A.].M. Boosten, F.P.J. Peutz en Jos. Wielders een ontwerp te laten maken voor de nieuwe 
aanbouw en het nieuwe westfront; voor de niet-gehonoreerde ontwerpen zou een vergoeding van f 
400,- uitbetaald kunnen worden. De ontwerpen zouden vrijblijvend aan de Rijkscommissie en het 
gemeentebestuur kunnen worden voorgelegd. De idee van de prijsvraag heeft om onbekende reden 
geen doorgang gevonden. In augustus 1935 was de zaak beslist en schreef Jos Cuypers aan Kalf dat 
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het kerkbestuur van Meerssen hem had ’opgedragen als architect te willen optreden bij de werken 
die noodig zullen zijn aan het kerkgebouw. 
PLANNEN, KRITIEK EN SUBSIDIE 
Had de ommekeer in de restauratie-opvattingen, zoals die in 1917/18 waren neergelegd in de 
Grondbeginselen, en waarvan Joseph Cuypers zich door ondertekening voorstander had betoond, nu 
gevolgen voor de nieuwe werken in Meerssen? Eind 1935 bracht een delegatie van de 
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg bestaande uit voorzitter prof. J.A.G. van der Steur, 
secretaris ]an Kalf en de Nijmeegse architect Oscar Leeuw een bezoek aan Meerssen voor een 
onderzoek van de kerk en een eerste bespreking met het kerkbestuur over de door Cuypers 
opgestelde plannen. De bescheiden eisen van de opdrachtgever waren naast vergroting een plaats 
voor het orgel, een zangerstribune, een grotere klokketoren en een tochtportaal buiten de 
kerkruimte. (…). Interessante lange tekst over een autoritaire Joseph die veel weerstand oproept met 
zijn onnodige toevoegingen, benadering van zijn opdrachtgever en subsidieaanvraag.   tot 390 

430. Maastricht, Sint Servaas. In een latere fase (vanaf 1892) voerde Cuypers’ zoon Joseph correcties 
uit- van een restauratie is hier geen sprake - aan het zuidelijk deel van de vleugel aan de noordzijde. 
Ook hier werd de gevel afgebroken en met uniforme spitsboogvensters weer opgebouwd. Intern 
verving Jos. Cuypers de twee traveeën door een driedeling, hetgeen gebaseerd zou zijn op gevonden 
fundamenten en wandpijlers; een nieuw gewelf werd hierdoor eveneens onontkoombaar. Na deze in 
1895 voltooide verbouwing werd de ruimte ingericht tot schatkamer. 

435. Idem. De inrichting van de H. Hartkapel mocht dan in 1889 geen doorgang hebben gevonden, 
daarmee was de H. Hartdevotie in de Sint-Servaaskerk geen afgedane zaak. Nadat door een 
herderlijk schrijven van 1899 paus Leo XIII de gehele katholieke wereld aan het H. Hart van Jezus had 
toegewijd, bloeide mede door het inspirerende voorbeeld van de Zuid-Amerikaanse pater Mateo  
Crawley - die in opdracht van Pius X overal de intronisatie van het H. Hart predikte – in heel Europa 
de devotie tot het H. Hart eerst goed op. Uit preken van pater Crawley in Maastricht in 1916, kwam 
het initiatief voort tot een H. Hartbeeld ter intronisatie van de hele stad. Joseph Cuypers ontwierp 
een H. Hartbeeld - het hart als een fibula op de borst, volgens voorschrift niet op de biologisch juiste 
plaats maar in het midden —, waarvoor hij (uit hoogmoed of naar middeleeuws voorbeeld?) wellicht 
zelf model heeft gestaan. Ook de gelijkenis met de muurschildering van het H. Hart (destijds) in het 
zuidtransept, is mijns inziens te treffend om toevallig te heten. 

490. In zijn brochure in 1892 over Der Kinderens wandschilderingen in het Bossche stadhuis 
gebruikte hij de term ’isolementskunst’ tegenover ’gemeenschapskunst’, en verlangde de eenheid 
van beeldende kunst en bouwkunst, zoals die zich nooit grootser heeft gemanifesteerd dan in het 
Gesamtkunstwerk der gotische kathedraal. Maar hij en ook Der Kinderen en R.N. Roland Holst 
dachten dan aan ontplooiing van de kunstenaars in een beschermend ambachtelijk gildensysteem 
met gedeelde verantwoordelijkheid: ’gemeenschapskunst’, en dat woord komt het vaakst voor, is 
dan een juistere benaming dan het dweepzieke Gesamtkunstwerk. Ook de modernere architecten 
binnen De Violier zoals Jan Stuyt en Joseph Cuypers, waren nog van oordeel dat de architectuur in 
alles de meesteresse was (de architect dus de meester) en ook het beeldend programma zelf in 
handen moest hebben en houden. Hetgeen direct tot verzet leidde van schilders die zich niet als 
onmondig beschouwd wensten te zien; met name Theo Molkenboer liet protesten horen, vooral 
gericht tegen de overheersende macht van de Roermondse kunstwerkplaatsen. 

Meuleman, Clemens en Engel, Jan, Hedendaagsche religieuse kunst, 1936, p.10 
Architecten als Jan Stuyt en Jac. van Gils probeerden het met Romaansch en Byzantijnsch, Jos. 
Cuypers, de zoon van den vernieuwer der vijftiger jaren, maakte in zijn Sint Bavo, de nieuwe 
Haarlemsche kathedraal, een merkwaardig gecompliceerd mengproduct dat, wanneer men het in 
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totaal al niet fraai mag vinden, als staalkaart van inspiraties en stijl-assimilaties in hooge mate 
interessant moet heeten. 

Rogier, L.J. en Rooy, N. de, In vrijheid herboren, katholiek Nederland  1853-1953, p.418, 471, 478-
479, 585, 601, 797 

tijdschrift Van Onzen Tijd; tegen het Bernulphusgilde stond nu De Violier, die eigenlijk Benedictus-
kring had moeten heten, maar in zijn naam niet rechtstreeks tegen de ouderen en Van Heukelum in 
wilde gaan. Hier trof men de jonge Amsterdamse kunstenaars onder leiding van Jos Cuypers en Jan 
Kalf. Aalberse doorbreekt de impasse in de sociale opvattingen door plotseling de ordening naar 
beroepsstanden in discussie te brengen;1 Aengenent leidt het Marxisme in bij het katholieke publiek 
en hij durft er goeds van te zeggen.2 Gelijktijdig publiceert Theo Molkenboer zijn artikelen Kunst en 
Volk en Volkskerken;3 in hetzelfde jaar publiceert Poels zijn artikelen over de resultaten der critische 
Bijbelwetenschap. Het contact van godsdienst en werkelijkheid, theorie en practijk, de wisselwerking 
tussen het sacrale en profane, de strijd ook om de christelijke democratie is aanwezig in het debat 
over kolomvrije kerken en centraal-bouw, waar geen nabij en veraf meer is, waar helder daglicht 
heerst en waar het kerkvolk naar het altaar wordt gebracht. 

Aan Limburgers, die leiders werden voor alle Nederlanders, heeft het sinds het midden der 
negentiende eeuw nooit ontbroken. De bouwmeester Cuypers en de departements-chef De Stuers, 
die een halve eeuw lang de Nederlandse aesthetische opleving beheerst hebben, waren Limburger zo 
goed als de politici Nolens en Charles Ruijs de Beerenbrouck en de taalgeleerde Jos. Schrijnen, wiens 
Indogermaans Handboek jarenlang alle Nederlandse filologen tot leidraad strekte, die te onzent en in 
heel de wereld de studie van het oud-christelijk Latijn academisch maakte en bovendien het eerste 
handboek der volkskunde schreef. 

Overigens blijft de kunst beslag leggen op het leeuwendeel van de aandacht. Dit is begrijpelijk, wijl 
het tijdschrift tevens het officieel orgaan van de Katholieke Kunstkring de Violier geworden is. Deze 
kunstkring was een geesteskind van de ondernemende Jan Kalf. Op diens initiatief was hij als een 
gezelschap van Amsterdamse kunstenaars en kunstminnaars 23 November 1901 gesticht door Jan 
Kalf, Ant. Averkamp, J.W.H. Berden, E. van den Bossche, Eduard Brom, Joseph Cuypers, Jan 
Dunselman, August van Erven Dorens, A.J. Joling, W. Molkenboer, Th. Molkenboer, Ant. Molkenboer, 
R.A. van de Pavert, Jac. van Straaten en Jan Stuyt. Gedurende enige jaren heeft in deze kring een zeer 
opgewekt leven geheerst. Zijn naam was geïnspireerd op Alberdingk Thijms huiselijk kunstminnend 
gezelschap De Vioolstruik. Dit wijst er reeds op, hoezeer de voorname gestalte van Thijm de leden 
bezielde. Joseph Cuypers, Thijms neveu en petekind, straks ook Jan Sterck vormden zelfs een soort 
van levende brug naar de grote pionier van de ontluiking. De Violier werd door een stijlvol élan 
gedreven. De leden waren bijna allen mensen boven de middelmaat, wier ‘roomse geestdrift’ geleid 
werd door smaak en binnen de perken gehouden door die hogere wijsheid, welke volgens Bergson 
bestaat in gevoel voor les limites et les nuances. Zo is van De Violier niet alleen een stuwende, maar 
soms ook een duidelijk temperende invloed uitgegaan op de ontwikkeling van de kerkelijke kunsten: 
muziek, architectuur, schilderkunst. Verder hebben andere initiatieven, uit zijn midden opgekomen, 
van duurzaamheid blijk kunnen geven. Dit geldt o.a. van de belangstelling voor de liturgische 
beweging, van schone theorie verrassend snel tot practijk bij priesters en leken geworden, sinds C.R. 
de Klerk in 1904 zijn ‘lekengedachten over gewijde litteratuur’ vorm had gegeven in een Violier-lezing 
over ‘liturgische poëzie,’ sindsdien op tal van plaatsen herhaald en in 1905 uitgegeven. Pastoor F.C. 
van Beukering, in deze jaren kapelaan aan de Vondelkerk te Amsterdam, had naar zijn eigen 
verklaring aan de Violier-doop heel zijn leven zeer veel te danken. Zo hij zijn Rotterdams pastoraat 
(1909-1932) voor duizenden leken tot een wedergeboorte van hun godsdienstig leven heeft gemaakt 
en voor tientallen tot een model van practisch liturgisch apostolaat, mag worden bedacht, dat hij zelf 
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aan De Violier invloed op zijn vorming placht toe te kennen. In het tweede vijftal jaargangen treden 
naast de oudere medewerkers tal van nieuwe op. Bij de dichters voegen zich o.a. Annie Salomons, 
Christiaan Kops O.F.M., Jos. van Wely O.P., B.H. Molkenboer O.P.; in de poëzie neemt zelfs het 
‘clericaal’ aandeel weer opmerkelijk toe. Aesthetisch-critische opstellen van P.J.H. Cuypers, Jos. 
Cuypers, C.P.M. van Erven Dorens, Jan Kalf, V. de Stuers, H. van Aarsen, Maria Viola, Xavier Smits, W. 
Frankemölle, Jan Brom, Th. Kwakman, Jac. van Gils, L.J.M. Feber, P.H. van Moerkerken, C.R. de Klerk 
e.a. leveren een bewijs van een gestadig verhoogd peil van de culturele belangstelling in de 
katholieke gemeenschap.  

 

EEN GROEP LEDEN VAN ‘DE VIOLIER’ 

na afloop van een voordracht van Hugo Verriest bijeen ten huize van Eduard Brom, Vondelstraat 83 
te Amsterdam. Van links naar rechts, zittend: Mevrouw Albertine Steenhoff-Smulders, Mevrouw 
Brom-Hamer, Pastoor Hugo Verriest, Mevrouw Cuypers-Povel, Mevrouw Maria de Klerk-Viola; 
staand: Mevrouw J. Sterck-Proot, C.R. de Klerk, P. Steenhoff, Eduard Brom, Jos. Cuypers, J.F.M. 
Sterck, Mevrouw Weustink-van Vlijmen, F.W.J. Wilde en G.H. Weustinck. Naar een fotografie 
Particulier bezit 

Actuele, maar goeddeels blijvende betekenis hadden de speciale nummers [van De Beiaard], die in 
brede kring de aandacht trokken: in 1917 een Hervormingsnummer met belangrijke bijdragen van J. 
Sassen O.P., B.H. Molkenboer O.P. en Gerard Brom, in 1920 een Thijmnummer met artikelen van J.C. 
Alberdingk Thijm S.J., Lodewijk van Deyssel, Pierre en Jos. Cuypers, J.F.M. Sterck, Lydwina 
Diepenbrock, Ferd. Sassen, B.H. Molkenboer O.P., J. Witlox, Gerard Brom. 

Kon zich dus de ontworsteling aan de neo-gotische alleenheerschappij niet bij wijze van een 
geruchtmakende revolutie voltrekken, dan mocht het vaderland zich gelukkig prijzen, nu het de zoon 
van de oude Pierre Cuypers, de ingenieur Joseph Cuypers (1861-1949), was, die aan het begin van de 
twintigste eeuw de Haarlemse kathedraal bouwde, in 1916 voltooid zonder de torens, die pas in 
1929 aangebracht werden. Is dit werk onmiskenbaar de schepping van een bouwmeester uit de 
school der neo-gotiek, het demonstreerde tevens de emancipatie van haar verstarde manieren. Deze 
kathedraalbouw mag aldus zowel een voornaam besluit van de neo-gotische periode heten als een 
begin van de nieuwe tijd. Dit wil echter nog geenszins zeggen, dat niet allerlei locale timmerlieden 
nog enige tijd rustig voortgingen oude modellen te copiëren voor nieuwe ontwerpen. Behalve de 
drang naar aesthetische bevrijding werkte ook de liturgische beweging mee tot het afscheid van de 
lang vergode bouwtrant van kerken met beuken, die door pilaren gescheiden waren. De eis, dat elke 
gelovige de priester aan het altaar kon volgen, werd door een kerkschilder al in 1900 in het openbaar 
gesteld. Een der eersten, die de eis begrepen en er van harte rekening mee hielden, was Joseph 
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Cuypers' leerling Jan Stuyt, eclecticus als zijn meester, maar een vakman, begaafd met een kiese 
smaak. Zijn Utrechtse Sint-Antoniuskerk van 1903 was een geslaagd vroeg voorbeeld van moderne 
volkskerkenbouw. 

Dat de puntige gothiek door de zoon van Pierre Cuypers werd afgerond door het Byzantijns element 
van de koepelbouw, voor het eerst toegepast bij de bouw van de Haarlemse kathedraal, typeert het 
beschermende, het verzamelende van de Moederkerk, die is als de kloek met de kiekens onder haar 
vleugelen. 

Rosenberg H.P.R. , De 19de-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland, Den Haag 1972 
49  Pierre gebruikt ijzer in: 

toren Nieuwe Kerk Delft in 1875 
toren Maria Magdalena Amsterdam 1890 
toren Sint Vitus Hilversum 1891-1892 

77  Beroemde zin van Joseph aan Poelhekke (Brom 316) ‘De kapitale sommen in 
aanmerking genomen, welke sedert 1853 door de Katholieken aan beeldhouw en 
schilderkunst zijn ten offer gebracht, is e algemene standaard thans verre beneden peil, 
dat had bereikt kunnen worden. Gemoedelijke lauwheid is daaraan schuld.’ 

78  Buitenlandse vernieuwers: Bentley (Westminster Cathedral) en Otto Wagner 
(Steinhofkirche) 

79  Jugendstil in bekroning traptorens en Berlagiaans terracotta Nieuwe Bavo 
80  In de Haarlemse kathedraal voltrekt zich de overgang van de 19de-eeuwse naar de 

20ste-eeuwse architectuur op kerkelijk gebied. Deze ontwikkeling zet zich voort in de 
drie kerken, die Joseph Cuypers en Jan Stuyt in de eerste tien jaar van deze eeuw 
bouwen in' Utrecht (St. Antonius), Den Bosch (St. Jacob) en Amsterdam (O.L. Vrouw van 
de Rozenkrans). Het tijdperk van de neostijlen is dan echter afgesloten. 

94  Zijn belangrijkste werk is de St. Bavokathedraal in Haarlem (in gedeelten uitgevoerd 
1895-1930), die in drie ontwerpen een ontwikkeling te zien geeft, die steeds vrijer komt 
te staan ten opzichte van het historiserende eclecticisme en waarin naast gotische en 
romaanse ook Moorse en Syrische en in de decoratieve vormgeving Art Nouveau en 
Berlagiaanse motieven meespelen. 

156  Nagaan in Cuypersarchief wat aandeel Joseph was bij Engelse kerk in Vlissingen van 
Pierre 1905 

 

 

 

Roy van Zuydewijn, H.J.F. de, Amsterdamse bouwkunst 1815-1940, ca 1980, p.110 
Zoon van P.J.H. Cuypers. Belangrijkste werken: het huis Oud Leyerhoven, Tesselschadestraat 
21/Vondelstraat, het gebouw Weteringschans 81-89 (1892), en het huis Hobbemastraat 20. In de 
periode dat hij met Jan Stuyt samenwerkte, bouwde hij de Rozenkranskerk in de Jacob 
Obrechtstraat, de Boerhaave-kliniek met het herenhuis aan het Museumplein 9 en het winkelhuis 
Oude Hoogstraat/Oudezijds Achterburgwal (1902). De Effectenbeurs aan het Beursplein (1914) 
bracht hij weer alleen tot stand. Buiten Amsterdam bouwde hij villa’s, ziekenhuizen en kerken o.a. 
met Jan Stuyt en later met P. Cuypers. De St.-Bavokathedraal te Haarlem (1895/1930) is zijn meest 
bekende werk. 

Roy van Zuydewijn, Noortje de, Monumentenreisboek van Nederland, 1990-1991, deel Noord- en 
Zuid-Holland, p. 11, 49, 59, 62, 157, 172, 177 
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Amsterdam. De Effectenbeurs werd ontworpen door Jos. Th. Cuypers, een zoon van P.J.H. Cuypers. 
Het gebouw was in 1913 gereed. Zowel de Bijenkorf als de Effectenbeurs zijn gebouwen in 
traditionele stijl. 

Het piepkleine Nes aan de Amstel, enkele kilometers ten zuiden van Ouderkerk, bezit één belangrijk 
gebouw. Dat is de rooms-katholieke Sint-Urbanuskerk, gebouwd door Jos. Cuypers. Diens vader, de 
bekende architect P.J.H. Cuypers, bouwer van het Centraal Station en het Rijksmuseum in 
Amsterdam, maakt het ontwerp voor de rooms-katholiek Sint-Urbanuskerk te Bovenkerk, ten 
noodwesten van Nes. De Sint-Urbanuskerk werd in 1891 gebouwd. De kerk is een neogotische  
kruisbasiliek met een toren op de kruising tussen schip en transept. 

Bussum. De rooms-katholieke Sint-Vituskerk, aan de Brinklaan, is ook niet echt oud. De kerk, een 
schepping van de bekende architect P.J.H. Cuypers, werd gebouwd in 1884. Jos. Cuypers, de zoon van 
P.J.H. Cuypers, leidde de bouw van de toren. 

Hilversum. De rooms-katholieke Sint Vituskerk ertegenover, ook aan de Emmastraat, is een 
neogotisch bouwwerk, een schepping van P.J.H. Cuypers. De Sint Vituskerk werd gebouwd in 1892. 
Het ontwerp van P.J.H. Cuypers wed verder uitgewerkt door diens zoon, Jos. Cuypers. De kerk is een 
vijfbeukige kruisbasiliek. Een imposant onderdeel van het gebouw is d e98 meter hoge toren. De 
toren heeft dezelfde opbouw als de middeleeuwse torens in Utrecht. Hij bestaat uit drie geledingen 
en wordt bekroond door een spits met vier hoektorentjes. De oorspronkelijke inventaris van de kerk 
is grotendeels bewaard gebleven.  

Haarlem. Ten zuidwesten van de oude kern, aan de overkant van de Leidse Vaart, rijst de Sint- Bavo-
kathedraal op. Deze fraaie kerk, een monument van rooms-katholieke bouw- en interieurkunst, werd 
aan het eind van de 19de eeuw gebouwd. De kathedraal is, net als de vroegere bisschopskerk op de 
Grote Markt, gewĳd aan Sint Bavo. De oude Sint-Bavo bleef ook na het herstel van de bisschoppelĳke 
hiërarchie in Nederland, in 1852, bestemd voor de protestantse eredienst. De nieuwe Sint-Bavo werd 
ontworpen door de bekende architect Jos. Cuypers, zoon van P.H.J. Cuypers, met medewerking van 
Jan Stuyt, allen bouwers van veel rooms-katholieke kerken in Nederland. Aan de aankleding van het 
interieur werkten tal van vooraanstaande rooms-katholieke kunstenaars van rond de eeuwwisseling 
mee. De rooms-katholieke Sint-Bavo-kathedraal, Leidse Vaart 146, werd tussen 1895 en 1927 
gebouwd. De ontwerpen werden gemaakt door Jos. Cuypers, met, tot 1908, medewerking van Jan 
Stuyt. De kerk is een driebeukige kruisbasiliek met straalkapellen rond de kooromgang. Het gebouw 
wordt bekroond door een met koper beklede koepel. De afmetingen van de kerk zijn enorm. De 
lengte is 100 m., de breedte 41,60 m. en de hoogte 60 m. De gebrandschilderde glazen zijn onder 
meer van Anton Derkinderen en Gisèle Waterschoot van der Gracht. De preekstoel en het hek rond 
de kooromgang werd vervaardigd door de gebroeders Brom, de bisschopszetel door P. W. 
Mengelberg. 

Lisse. De rooms-katholieke Sint-Agathakerk, Heereweg 273, is een neogotische kruisbasiliek die in 
1903 werd gebouwd naar ontwerp van J.H.H. van Groenendael. De bovenbouw van de toren, 
ontworpen door Jos. Cuypers, werd in 1929 aangebracht. 

Oegstgeest. Een markant gebouw in dit deel van het dorp is de Sint-Willibrorduskerk, een schepping 
van de architect Jan Stuyt. 

Roy van Zuydewijn, Noortje de, Monumentenreisboek van Nederland, 1990-1991, deel Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg, p. 103, 146, 221 

Halsteren. De koperen doopvont en de kandelaars uit de zestiende eeuw, die werden opgegraven bij 
de kerk, hebben een plaats gekregen in de Sint Quirinuskerk, de huidige rooms-katholieke kerk. Deze 
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fraaie kerk, en creatie van Jos. Cuypers, de zoon va de befaamde kerkenbouwer P.J.H. Cuypers, 
herbergt tevens de orgeltribune van de oude kerk. Deze werd een twintigtal jaren voor de 
beeldenstorm vervaardig door de Antwerpse beeldhouwer Jan Colijns de Nole. 

’s-Hertogenbosch. De Sint-Jacobskerk vertoont opvallend veel overeenkomst met de Sint-
Catharinakerk aan de zuidwestkant van de stadskern. Haar koepel is allee veel kleiner. Beide kerken 
zijn naar ontwerp van dezelfde architecten, Jos. Cuypers en Jan Stuyt. De Sint-Jacob is een tiental 
jaren ouder dan de Sint-Catharina. (…). De rooms-katholieke Sint-Jacobskerk, Hinthamerstraat 175, 
werd in 1907 in neo-Byzantijnse stijl gebouwd naar ontwerp van Jos. Cuypers en Jan Stuyt. De kerk is 
een kruiskerk met een toren en een koepel op de kruising.  De inventaris is 17de-, 18de- en 19de-
eeuws.  

Maastricht, Sint Servaaskerk. Bij de laatste restauratie, die zojuist is afgelopen, zijn de wat al te 
rigoureuze ingrepen uit de 19de eeuw weer ongedaan gemaakt. Na een uitgebreide discussie werd 
besloten de 19de-eeuwse schilderingen weer weg te halen en zodoende kwam zelfs de oude 
schildering hier en daar weer tevoorschijn. 

Beide delen: Medewerking van Joseph bij kerken van zijn vader niet vermeld. Restauraties uit de 19de 
en 20ste eeuw zijn anoniem tenzij ze van P.J.H. Cuypers waren. 

Wattjes,  J,  Nieuw-Nederlandsche bouwkunst, 1927, afbeeldingen 23-25 
Onderschriften: 

• Arch. Ir. Jos. Th. J. Cuypers en Pierre Cuypers: R.K. Kerk - Church- Kirche- Église- Bussum    
• Arch. Ir. Jos. Th. J. Cuypers en Pierre Cuypers: R.K. Kerk- Church-  Kirche- Église- Dongen 
• Arch. Ir. Jos. Th. J. Cuypers en Pierre Cuypers: R.K. Kerk- Church-  Kirche- Église- Beverwijk 

Weissman, A.W., Architecture and art-handicraft in the Netherlands, 1915, p. 36-38 
 The works of the pupils and followers of Dr. CUYPERS, such as E. J . MARGRY, A. TEPE, A. C. BLEYS 
and JOSEPH CUYPERS, are indeed not equal to those of the master. The effect of the exteriors, 
though often agreeable, may be thought less noble than that of Dr. CUYPERS, churches, as they lack 
something of bis initiative. BLEYS has built a fine Renaissance church at Amsterdam; it has a central 
dome and two towers emphasize the front. A similar plan was adopted by JOSEPH CUYPERS, when 
building the new cathedral at Haarlem in Gothic style. 

Werff, E.O., van der en Hilhorst, A., Van volkskerk tot kathedraal, Groningen 2012 
Relevante teksten in dit boek komen grotendeels overeen met de inhoud van het boek van Sible de 
Blaauw over deze kerk. 

p. 35. Intussen had de architect bedacht zijn zoon Joseph, die sinds kort op zijn bureau in Amsterdam 
werkte, direct bij de Groninger opdracht te betrekken. Josephus Theodorus Joannes Cuypers 
(Roermond 1861-1949) was afgestudeerd als civiel en bouwkundig ingenieur in Delft en had daarmee  
een andere achtergrond dan zijn vader, die aan de Antwerpse kunstacademie was opgeleid. Hij had 
net een uitvoerige studiereis naar Duitsland en Italië achter de rug. Enkele dagen na de bespreking in 
Groningen schreef Cuypers senior hem: ‘De opname ter plaatse voor de nieuwe RC kerk te Groningen 
heb ik ook reeds gedaan en de schets in handen van Snickers gesteld. De pastoor is een aangenaam 
en zeer wel opgevoed man, ik hoop dat gij het goed met hem zult vinden want deze kerk zult gij nu 
toch eens voor uwen rekening moeten nemen. Dit is voor aanstaand jaar een goed werk voor jou. 
Tot dusverre had Joseph alleen het bouwproject voor het pension Oud Leyerhoven in Amsterdam 
geleid, maar nu achtte zijn vader de tijd aangebroken dat hij kennis maakte met alle finesses van de 
kerkbouw. Overigens zou Cuypers senior steeds de gesprekspartner van het Groninger kerkbestuur 
blijven. Hoezeer hij zijn zoon ook een kans wilde geven, hij bleef zelf de regie voeren. 
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p. 38. Toen de zware operatie van de fundering in eigen beheer was afgerond, kon de eerste steen 
worden gelegd. Dat gebeurde Op vrijdag 2 juli, ’s middags om 5 uur door deken Elsen, in  
aanwezigheid van Jos. Cuypers, als vertegenwoordiger van zijn vader, ‘bouwmeester van dezen 
tempel’. Aldus een oorkonde die in een loden bus werd ingemetseld onder de westelijke pijler van 
het priesterkoor. 

p. 43-45. los. Cuypers heeft later zelf verklaard dat ‘de bouw van den St.-Josephkerk _+ 45 jaar 
geleden door mijn vader Dr. P.J.H. Cuypers ontworpen, in hoofdzaak door mij werd geleid, en mij de 
uitwerking op het bureau evenals het bezoeken van het bouwwerk was opgedragen’. Cuypers sr. had 
in de eerste contacten met het Groninger kerkbestuur bedongen dat, wanneer zijn ontwerp 
onverhoopt pas na zijn overlijden zou kunnen worden uitgevoerd, het kerkbestuur de architectuur 
aan zijn zoon zou overdragen. Jos. Cuypers was het ook die namens zijn vader de aanbesteding in mei 
1886 bijwoonde. Diverse bewaarde tekeningen van details, zoals de smeedijzeren kruisen op de 
dakeinden van kerk en sacristie en de gehengen van de deuren, zijn van de hand van Joseph. In het 
jaar van de voltooiing van de kerk leverden zijn Groninger contacten hem zelfs particuliere 
opdrachten op, maar deze zijn nooit uitgevoerd? Cuypers jr. herinnert eraan dat hij met name over 
de torenspits een uitvoerige ‘gedachtewisseling’ met zijn vader heeft gehad. Toch is de spits zo open 
geworden als zijn vader blijkens het eerste concept wilde. De punten waarover volgens de 
potloodnotities is gesproken, betreffen uitsluitend de stenen romp. De veranderingen die daaruit 
resulteerden hebben het ontwerp goedgedaan: de opbouw van de toren is rijziger en rustiger 
geworden. De daarop volgende aanpassing van de proporties was niet meer dan een consequentie 
van de eerste ingreep: de verbrede bovenbouw van de torenromp zou in de versie van eind oktober 
te zwaar zijn geworden in verhouding tot de ingekorte en verlaagde kerk. Zes jaar na de afsluiting van 
het bouwproject in Groningen kreeg los. Cuypers de kans zijn daar opgedane ervaring in te zetten 
voor de bouw van de St.-Jozefkerk in Enschede. Het kerkbestuur uit Twente had een hele reeks 
recente kerken van Tepe en Cuypers sr. bekeken, waaronder de kerk aan de Radesingel. Het kwam 
tot de conclusie dat deze jonge kerken de meeste oudere ‘ver in den schaduw zetten’ en kozen voor 
Groningen als model. De tot architect benoemde los. Cuypers herhaalde in Enschede nog eens het 
recept van Bussum en Groningen, maar combineerde dit met een frontale toren naar het voorbeeld 
van zijn vaders St.-Jacobuskerk in Den Haag. ‘Knip- en plakwerk’ is dit procedé van ontwerpen wel 
eens oneerbiedig genoemd, maar in de hele reeks onderscheidt de Groninger St.-Jozef zich door de 
dispositie en vormgeving van haar toren. 

p. 52. Anders dan bij Molenaars Paterskerk, kwamen ornamentaal gebeeldhouwde 
architectuuronderdelen in de beide parochiekerken niet voor. Toch oogde de St.-Martinuskerk nog 
wat strenger dan de St.-jozef, door het eenkleurige metselwerk in harde rode steen en door de 
gladdere profielen. Naast de spaarzaamheid van de opdrachtgever, kan hier ook de hand van Jos. 
Cuypers, die nauw betrokken was bij uitwerking en uitvoering van het ontwerp, een rol hebben 
gespeeld. 

p. 54. Overigens waren vader en zoon Cuypers in deze jaren geregeld in Groningen wegens de bouw 
van de St.-Martinuskerk. De vertrouwdheid van Pierre Cuypers met de stad blijkt uit de particuliere 
correspondentie met de schilder Jozef Israëls, die als oud-Groninger de architect op diens verzoek in 
1895 het beste adres voor Groninger koek aan de hand doet. De in 1904 aangetreden nieuwe 
pastoor, F. Eppink, richtte zich voor de verdere perfectionering van de kerk echter weer helemaal op 
de oude bouwmeester. Nadat zoon Joseph, die toevallig in Groningen was, in december 1904 al was 
geraadpleegd over een uitbreiding van de sacristie, nam Cuypers sr. de taak op zich het plan uit te 
werken. 
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p. 57. De toren vroeg zijn eigen aandacht. Hoewel Cuypers het kerkbestuur had verzekerd dat de 
ijzeren constructie van de torenspits minder onderhoudsgevoelig zou zijn dan een houten, bleek al 
gauw dat juist het ijzerwerk erg kwetsbaar was, door de zoute ‘zeedampen’, zoals men zei. Na 
verschillende ingrepen van onderhoud en reparatie kreeg het kerkbestuur behoefte aan een 
grondiger aanpak, die men kennelijk niet aan de eigen architect Bakx toevertrouwde. Het wendde 
zich in 1936 tot het bureau van Joseph Cuypers in Amsterdam met het verzoek om de St.-Jozefkerk, 
‘die u ongetwijfeld dierbaar moet zijn’, te bezoeken.“ Na inspectie van de bouwkundige staat van de 
toren herinnert Jos. Cuypers er in zijn rapport aan dat de constructie een ‘elastisch en beweegbaar 
geheel’ is en dat enig slingeren bij harde wind geen onrust hoeft te baren. Het onderhoud van de 
spits was naar zijn mening echter onvoldoende geweest. 0m minder regeninval te hebben stelde hij 
voor de grote openingen in de schuine vlakken dicht te maken. Dit zou een inbreuk hebben betekend 
op het opengewerkte karakter van de toren, maar de architect beroept zich op ‘alle  
gedachtewisseling met mijn vader zaliger Dr. P.J.H. Cuypers gevoerd bij de bewerking van dit 
ontwerp op het bureau te Amsterdam’ en op de eigen observaties van de open ijzeren torens van zijn 
vader. Daardoor was hij tot de slotsom gekomen dat de dichting zowel esthetisch als technisch een 
verbetering zou betekenen. Het rapport verdween spoedig in het archief, totdat na de oorlog 
duidelijk werd dat aan een ingrijpende restauratie van de gehele toren niet viel te ontkomen. 

 

 


