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1. Vermoedelijke verlovingsfoto van Joseph Cuypers en Delphine Povel. 

Bron: Schumulder.nl, via Jacques Tulken. 
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door Gert van Kleef

1. INLEIDING

Vraagstelling 
Uiteraard is er ter gelegenheid van 800 jaar 
Munsterkerk veel aandacht voor de jubileren-
de kerk zelf. Daar hoort onlosmakelijk ook de 
omgeving van de kerk bij, zoals de kapelanie 
en het rectoraat die er direct mee verbonden 
zijn, de tuin met het monument voor P.J.H. 
(Pierre) Cuypers en het gebied om het kerkter-
rein. Het blijkt dat juist diens zoon Joseph 
Cuypers hieraan een belangrijk aandeel heeft 
geleverd, evenals aan diverse projecten die 
in de directe omgeving liggen. Omdat daar 
tot op heden weinig over is gepubliceerd, 
roept dat de vraag op hoe het mogelijk is in 
een gemeente waarin zoveel aandacht is voor 
de eigen geschiedenis en waar over Pierre 
Cuypers boeken vol zijn geschreven. Heeft dat 
iets te maken met het gebrek aan waardering 
voor Joseph in Roermond? Hoe is momenteel 
de waardering voor hem? En hoe was die in 
de tijd dat hij als architect in Roermond actief 
was? En waar is een eventuele waardering op 
gestoeld? Aan de hand van een aantal projec-
ten rond de Munsterkerk worden deze vragen 
zoveel mogelijk beantwoord. 

Voorspel en cliffhanger
Het verhaal rond de inrichting van dit gebied 
speelde zich grotendeels af in de periode 1924-
1934, maar het voorspel ervan vond plaats in 
1918. Toen schreef Pierre Cuypers op 21 maart 
een begeleidende brief aan de minister van 
oorlog bij een plan voor de omgeving van de 
Munsterkerk. In dat plan is aangegeven dat vol-
gens de architect een groot deel van de gebou-
wen tussen de kerk en de Kloosterwandstraat 
moest worden gesloopt zodat de kerk vrij zou 
komen te liggen en er ruimte zou ontstaan voor 
nieuwe straten.1 Het zou echter nog enkele ja-

ren duren voordat daar uitvoering aan werd 
gegeven. Over dat vervolg gaf Willem Cartigny 
in 2014 in eigen beheer de brochure De Amster-
damse architect Eduard Cuypers en zijn bouw-
bureau Roermond uit.2 In dit werk gaat hij niet 
alleen in op de ontwikkeling van dit bureau, 
maar geeft hij ook een bondig verslag van de 
ontwerpwedstrijd tussen Eduard (1859-1927) 
en diens neef Joseph Cuypers om het bes-
te plan te maken voor de invulling van het 
Munster- of kazerneterrein. Dit was ontstaan 
na de sloop van de kazernegebouwen, het res-
tant van de vroegere Munsterabdij. Cartigny 

eindigt dit deel van zijn artikel met een echte 
cliffhanger. Hoewel de gemeenteraad in grote 
meerderheid koos voor de plannen van Joseph, 
was het volgens hem niet duidelijk wie uitein-
delijk verantwoordelijk is voor het aanbouwen 
aan de kerk van de kapelanie en het rectoraat. 
Een dergelijk open einde is een regelrechte uit-
nodiging voor vervolgonderzoek. Dit vond met 
name plaats in de Cuypersarchieven van Het 
Nieuwe Instituut en het gemeentearchief in 
Roermond. De goed gevulde dossiers met ma-
teriaal over het werk van Joseph in Roermond 
geven een indruk van de architec tonische  

De waardering voor het werk van Joseph Cuypers 
rond de Munsterkerk

2. Het in 1918 aan de minister van Oorlog toegezonden plan voor de omgeving van de Munsterkerk. 

GAR.
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activiteiten die hij rond de Munsterkerk uit-
gevoerd heeft. Het betreft vijf verschillende 
projecten, waarin de architect uiteenlopende 
rollen op zich nam:
·  supervisor voor de nieuwbouw op het kazer-

neterrein; 
·  architect van rectoraat en kapelanie;
·  vormgever van de directe omgeving van de 

Munsterkerk; 
·  architect en adviseur van het Godshuis tegen-

over de kerk;
·  adviseur, architect en intermediair voor het 

Bisschoppelijk College naast de kerk. 
Deze vijf projecten vormen de ruggengraat van 
dit artikel, waarbinnen de rollen die Joseph in-
nam, verder worden uitgewerkt. Om dit onder-
zoek enigszins in te perken richt het zich alleen 
op de periode 1924-1934, toen het kazerneter-
rein werd volgebouwd, met enkele uitschieters 
in de geschiedenis om het beeld te complete-
ren. Maar eerst zal een aantal beeldbepalende 
personen geïntroduceerd worden.

Joseph Cuypers
Dit artikel gaat over de omgeving van de 
Munsterkerk; het biedt geen levensschets van 
J.Th.J. (Joseph) Cuypers (Roermond 1861 – 
Meerssen 1949). Toch in het kort wat informa-
tie over deze architect en kunstenaar om hem 
beter te kunnen plaatsen in de Roermondse si-
tuatie. Na vroege jeugdjaren in Roermond ver-
huisde hij in 1865 met zijn vader Pierre Cuy-
pers (1827-1921) mee naar Amsterdam.3 Hij 
werd achtereenvolgens opgeleid in Rolduc en 
aan de Polytechnische School te Delft, waarna 
hij bouwkundig en civiel ingenieur was. Na be-
eindiging van zijn studie in 1883 ging hij bij zijn 
vader in dienst en ontwierp hij in 1890 zelfstan-
dig zijn eerste kerk, de H. Urbanuskerk in Nes 
aan de Amstel.4 Vader en zoon, en later ook Jan 
Stuyt, werden compagnons. Vervolgens kreeg 
Joseph de opdracht zijn Opus Magnum te bou-
wen, de Nieuwe Bavo in Haarlem, eveneens 
een kerkgebouw waarvan de voorgevel pas in 

1930 gereed zou komen.5 Na een vruchtbare 
periode waarin talloze kerken, scholen en in-
stituten werden gebouwd, trad Jan Stuyt uit de 
vennootschap om zich als zelfstandig architect 
te vestigen. De verhouding tussen Stuyt en Jo-
seph Cuypers was uitstekend en dit bleef zo tot 
Stuyts overlijden in 1934. Joseph verhuisde in 
1915 van Amsterdam naar Roermond, waar hij 
voor zichzelf een huis bouwde met de naam 
Nabij Buiten, als herinnering aan Amsterdam. 
Vanaf 1920 ging Joseph met zijn eigen zoon, 
Pierre, een compagnonschap aan, waarbij Pier-
re het bureau in Amsterdam leidde en Joseph 
in Roermond werkte.6 Toch was ook Pierre ju-
nior af en toe in Roermond aanwezig, waar hij 
zou formeel zou fungeren als architect van de 
kapelanie en het rectoraat van de Munsterkerk. 
Grootvader Pierre Cuypers overleed in 1921, 
waarna Joseph en Pierre jr. de vennootschap 
samen voortzetten en een grote productie ken-
den. Zij bouwden vanaf 1921 alleen al 35 ker-
ken, verspreid door het hele land.7 Omdat het 
Roermondse huis van Joseph Cuypers in 1944 
werd verwoest, verhuisde hij met zijn vrouw 
Delphine Povel (Parijs 1868-1948) naar Meers-
sen.8 Joseph overleed daar in 1949.

Eduard Cuypers
De neven Joseph en Eduard Cuypers – hun 
vaders waren broers – moeten elkaar uit hun 
vroege jeugd zeker gekend hebben. Maar ze 
volgden al snel elk een eigen weg. Eduard 
was twee jaar ouder dan Joseph en bracht 
zijn jeugd door in Roermond, waar hij de HBS 
volgde aan het Bisschoppelijk College. Joseph 
verhuisde in 1865 naar Amsterdam en volgde 
het middelbaar onderwijs aan het internaat 
Rolduc in Kerkrade. De vader van Eduard was 
kunst-, kerk- en decoratieschilder bij het archi-
tectenbureau Cuypers, dus in dienst van zijn 
broer Pierre. Dit gold later ook voor Henry, 
de oudere broer van Eduard. Hoewel de band 
tussen de twee families zakelijk hecht was, is 
het de vraag of de beide neven elkaar in die tijd 

3. Dr. P.J.H. (Pierre) Cuypers omstreeks 1900.

GAR.

4. Pierre Cuypers junior, zoon van Joseph.

Collectie Pierre Cuypers (kleinzoon Joseph) te Bemmel.
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vaak hebben gezien. Ook Eduard werkte van 
1876-1881 voor het Bureau Cuypers, maar dat 
was juist in de periode dat Joseph in Rolduc 
studeerde en vervolgens in Delft zijn opleiding 
vervolgde. Vanaf 1882 was Eduard gevestigd 
als zelfstandig architect in Amsterdam en vrij-
wel vanaf het begin bijzonder succesvol. Joseph 
rondde zijn studie in 1883 af en trad na korte 
tijd in dienst bij zijn vader, vrij snel nadat Edu-
ard was vertrokken. Ook in werkwijze verschil-
den de twee neven. Auke van der Woud geeft 
de werkwijze van Eduard goed weer in een 
kenmerkende zin in de publicatie Waarheid en 
Karakter waarin hij beschrijft hoe: ‘(…) de ge-
goede Nederlandse burger in de jaren negentig 
van de negentiende eeuw zijn historische stijl-
kamers zonder theoretische vertogen verruilde 
voor de moderne Engelse woonkamers onder 
leiding van ontvankelijke en invloedrijke archi-
tecten als Ed Cuypers, die zich afzijdig hielden 
van getheoretiseer en coterieën, nergens bij 
horen (…)’.9 Joseph daarentegen schreef juist 
veel artikelen over de aard en de opdracht van 
de bouwkunst in bijvoorbeeld Architectura, het 

Bouwkundig Weekblad en Het Gildeboek van het 

Sint-Bernulphusgilde. Ook bouwde hij bijvoor-
beeld de Nieuwe Bavo in Haarlem volgens de 
principes van zijn peetoom Joseph Alberdingk 
Thijm zoals vastgelegd in diens De Heilige Li-
nie.10 Eduard daarentegen eindigde met een 
succesvolle architectenpraktijk met een bloei-
end filiaal in het toenmalige Nederlands-Indië 
en delegeerde zeer veel aan zijn medewerkers, 
waardoor zijn bureau de bakermat van de Am-
sterdamse School kon worden. Toen hij in 1927 
stierf liet hij een omvangrijk oeuvre achter van 
enkele kerken, instellingen, winkels, woon-
huizen, banken, landhuizen, stations en veel 
ziekenhuizen.11 Bij Joseph ging het om bedui-
dend meer kerken en aanzienlijk minder com-
merciële gebouwen. De twee neven hebben 
elkaar vaker dan alleen in Roermond becon-
curreerd, met name in de periode 1910-1920, 
waarin Eduard enkele kerken (Oss en Tilburg) 
en retraitehuizen (Vught, Venlo en Spaubeek) 
bouwde, juist het werkterrein van Joseph.12 
Maar waarschijnlijk heeft dat niet tot slechte 
verhoudingen geleid. Een voorbeeld daarvan 
komt aan bod in een brief van 9 februari 1906 
van Delphine aan haar schoonvader Pierre. 
Hierin beklaagt zij zich over het gedrag van 
Eduard die bij een moeder-overste, een poten-
tiële opdrachtgever, had gesuggereerd dat hij 
de zoon van Pierre Cuypers was of tenminste 
dat misverstand zou hebben laten bestaan. Zij 
sloot meteen een in het Frans gesteld concept 
aan de moeder-overste bij, dat haar schoonva-
der kon gebruiken om de zaak recht te zetten. 
Joseph reageerde niet op dit soort incidenten, 
zodat in dit geval zijn vrouw het noodzakelijk 
vond om in te grijpen.13

Frans Bolsius
Een derde persoon die in de projecten voor-
komt, is Frans Bolsius. Frans Joseph Bolsius, 
een goede bekende van de familie Cuypers, 
en Joseph Cuypers hebben hun leven lang veel 
met elkaar te maken gehad. Frans (1869-1951) 
was een zoon van Marie Christina Josephina 

Hubertina Stoltzenberg en Antonius Cornelius 
Bolsius. Zijn moeder kwam uit de familie van 
de vennoot van Pierre Cuypers uit de tijd van 
het atelier Cuypers & Stoltzenberg, terwijl zijn 
vader onder meer architect bij het architecten-
bureau Cuypers was. Pierre Cuypers was ge-
tuige bij het huwelijk van Frans’ ouders. Deze 
hield gedurende zijn lange en ongehuwde le-
ven een hechte band met de familie Cuypers. 
Een voorbeeld van die hechte relatie is een 
schilderij dat hij op zijn vijftigste verjaardag 
in 1919 van Pierre Cuypers kreeg. Bolsius was 
gezaghebbend in het Roermondse maatschap-
pelijk leven en ook op nationaal niveau in ka-
tholieke kringen. Hij was in Roermond presi-
dent van de arrondissementsrechtbank, actief 
in verenigingen en instellingen voor geloof en 
zorg en regent van het Godshuis, waardoor 
hij steeds directe contacten had met Joseph.14 
Landelijk was dat ook het geval via Jan Stuyt 
met de Klarenbeekse Club, die vernieuwing 
van de katholieke cultuur nastreefde en grote 
faam kreeg in de kringen van jonge katholieke 
kunstenaars, waartoe Joseph zeker mag wor-
den gerekend.

5. Eduard Cuypers. 

Bron: www.amsterdamse-school (05.08.2019).
6. Frans Bolsius.

Fotocollectie Rechtbank Limburg.
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2. HET BOUWTERREIN TER PLAATSE VAN 
DE VOORMALIGE MUNSTERABDIJ EN DE 
NIEUWBOUWPLANNEN
In zijn promotieonderzoek gaat Erik Caris in 
op de architectuur, de bouwgeschiedenis en 
de sloop van de Munsterabdij.15 Hij toont hier-
in voldoende aan welke rol Joseph Cuypers 
speelde bij de sloop van dit belangrijke com-
plex. Ook in dit artikel komen aspecten daar-
van aan de orde. Feit is dat die sloop inder-
daad op grote schaal heeft plaatsgevonden en 
dat de Munsterkerk met alleen de sacristie op 
een groot terrein overbleef. In eerste instantie 
bleef de kloosterpoort aan de Hamstraat nog 
staan, maar die werd enige tijd later alsnog ge-
sloopt.16 In het vervolg wordt daar in relatie tot 
Joseph nog verder op ingegaan. 
Volgens een artikel in De Maasbode maakte 
Eduard Cuypers eind 1923 plannen voor de 
invulling van het projectterrein. Maar volgens 
de journalist wilde het gemeentebestuur van 
Roermond ‘ook toonen dat het in deze diligent 
is en verzocht het aan ir. Joseph Cuypers, zoon 
van dr. Cuypers, zijne denkwijze over de zaak 
in plannen neer te leggen’.17 

Een belangrijk verschil tussen de plannen van 
Eduard en Joseph is de kwestie van de vrijleg-
ging van de Munsterkerk. Nog in 1926, nadat 
de raad van Roermond al had besloten verder 
te gaan met de plannen van Joseph, publiceer-
de Eduard in zijn eigen blad Het Huis Oud en 
Nieuw een artikel waarin hij zijn eigen plannen 
verdedigde en die van Joseph afwees, omdat 
die geen vrij zicht gaven op de Munsterkerk 
vanuit de Hamstraat.18 Uit de in dat artikel 
afgebeelde tekening blijkt zijn ideaal: een 
Munsterkerk met sacristie die aan alle kanten 
wordt omgeven door een park.
Toen alsnog de kloosterpoort aan de Hamstraat 
gesloopt was en er begonnen kon worden met 
de nieuwbouw en herbestemming van de paar-
denstallen tot onderkomen van het Bisschop-
pelijk College, was er een omvangrijk terrein 
beschikbaar gekomen. Dit was gelegen tussen 

7. Geschenk met voorstelling van 

Koning David van P.J.H. Cuypers aan 

Frans Bolsius (voor en achterzijde).

Collectie en foto: auteur.
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het Munsterplein, de Hamstraat, uitgezonderd 
enkele panden, de Sint-Christoffelstraat en de 
achtergrens van de percelen aan de Klooster-
wandstraat. In de plannen waren op dat mo-
ment alleen een poortgebouw ter plaatse van 
het latere rectoraat met kapelanie en de te her-
gebruiken bestaande kazernegebouwen voor 
het in 1851 opgerichte Bisschoppelijk College 
opgenomen.19

3. SUPERVISOR MUNSTERTERREIN EN 
ADVIEZEN AAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS
In de functie van supervisor werd een beroep 
gedaan op alle kwaliteiten van Joseph Cuy-
pers, met name die van stedenbouwkundige, 
architect, beoordelaar van andere architecten, 
onderhandelaar en intermediair.

Besluitvorming door de raad, het ontwerp 
en opdracht en start van het project
De vroegste documenten die in het Cuy-
persarchief van Het Nieuwe Instituut over het 

Munsterterrein voorkomen, zijn afkomstig van 
de gemeente. Ze betreffen een eerste straten-
plan met de voorwaarden voor de verkoop van 
bouwterreinen. Deze dateren van begin 1923-
1924, dus het moment waarop de sloop van de 
abdij nog in volle gang was.20 In de raadsverga-
dering van 23 juni 1924 werd besloten de plan-
nen van Joseph Cuypers uit te voeren en niet 
die van zijn neef Eduard.21 Het verslag hiervan 
geeft een goed beeld van de waardering van 
burgemeester en wethouders voor Joseph, ge-
relateerd aan zijn vader en in vergelijking tot 
Eduard. Uit dit verslag wordt ook duidelijk dat 
het college een advies van de Rijkscommissie 
voor de Monumentenzorg ontvangen had, 
waarin de vrijlegging van de kerk ten stelligste 
werd ontraden. Vrijlegging zou goed zijn voor 
klassieke tempels en daarom ook voor gebou-
wen uit de renaissance als het Paleis op de Dam 
en het stadhuis van Maastricht. De Munster-
kerk was volgens de commissie evenwel een 
groepering van massa’s, die zich leende voor 
uitbreiding. Daarbij werd ook een conclusie 

van een congres van monumentenzorg in Lü-
beck in 1908 aangehaald: ‘Men moet oude ker-
ken niet vrijleggen, maar ze zooveel mogelijk in 
hunnen oude omgeving laten en er daarbij voor 
zorgen dat uitkijken naar hunnen belangrijkste 
gedeelten op den vereischten afstand open blij-
ven’. Daaraan voegde de commissie nog toe: 
‘Een geheel vrijstaand monument verliest voor 
het oog zijn afmeting naarmate het plein erom-
heen groter is’. Burgemeester en wethouders 
concludeerden dat het plan van Joseph Cuy-
pers aan ‘deze eenvoudige waarheid voldoet’. 
Opvallend is echter dat het collegestandpunt 
over de handhaving van de Abdijpoort afweek 
van dat van Joseph. B&W wilden de poort wel 
laten staan, maar stelden de raad toch voor 
de plannen van Joseph te volgen, waarin de 
poort juist moest verdwijnen. De oppositie liet 
zich niet onmiddellijk overtuigen, bleef achter 
het plan van Eduard staan en beschuldigde 
de wethouder Publieke Werken ervan Joseph 
te hebben voorgetrokken. Ook werd gevraagd 
of er nog plannen van Pierre Cuypers waren 

9. Ontwerp van Eduard voor de vrij liggende Munsterkerk. 

Uit: Huis Oud en Nieuw (1926); via: Cartigny, De Amsterdamse architect Eduard 

Cuypers.

8. Het leeg gesloopte kazerneterrein met alleen nog de abdijpoort. 

Uit: W. Cartigny, De Amsterdamse architect Eduard Cuypers en zijn bouwbureau 

Roermond.
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overgeleverd; die had er vast wel een opvatting 
over gehad. Ook vroeg men zich af of Joseph 
een opdracht van het college had om dit plan 
te maken, terwijl er al een lag van Eduard. Wet-
houder Beckers antwoordde dat die opdracht 
inderdaad was gegeven tijdens een prijsuitrei-
king in de Teekenschool en dat Eduard hierte-
gen geen bezwaar had gemaakt. Na een lange 
discussie tussen wethouder en oppositie, waar-
bij Eduard driftigheid werd verweten, en ook 
aan de deskundigheid van Jan Kalf, secretaris 
van de Rijkscommissie, werd getwijfeld, be-
sloot de raad met veertien tegen drie stemmen 
conform het voorstel van B&W.22 

Het besluit van de raad wordt ook bevestigd 
in een brief van 5 juli 1924 van Joseph aan het 
college, waarin hij schreef dat hij op 27 juni een 
gesprek heeft gehad met wethouder Beckers 
over zijn architectonische werkzaamheden 
voor de bebouwing van het kazerneterrein. De 
gemeente liet er geen gras over groeien, want 
amper vier dagen na het raadsbesluit kreeg de 
architect dus al zijn opdracht, die hij twee we-
ken later compleet had uitgewerkt in een uitge-
breid stelsel van voorwaarden. Dat zal voor Jo-
seph geen zware opgave zijn geweest, want hij 
was sinds 1908 betrokken bij de BNA, de Bond 
van Nederlandse Architecten, die deze voor-
waarden standaardiseerde.23 De brief geeft 
ook goed zijn werkwijze voor het Munsterter-
rein weer. Joseph vermeldde dat hij conform 
de visie van de Rijkscommissie het stratenplan 
en de geveltekeningen zou aanpassen. Over de 
organisatie meldde hij dat de algehele leiding 
in overleg met de directeur publieke werken 
zou verlopen, maar dat die dan wel was gehou-
den aan de esthetische adviezen van Joseph. 
Kopers van beoogde woningen en panden 
moesten aan hem een schetsontwerp van de 
gevels en plattegronden overleggen, die hij bij 
verdere onderhandelingen zelf zou uitwerken. 
Dat de adviezen van Joseph moesten worden 
opgevolgd, diende te worden vastgelegd in de 
verkoopvoorwaarden en de bouwverordening, 

zodat dit zou leiden tot welstand van de hele 
omgeving. Als vergoeding vroeg hij fl. 400 voor 
het hele plan en fl. 15 per strekkende meter aan 
de Hamstraat, fl. 12 aan het Munsterplein en fl. 
10 aan de Graaf Gerardstraat. Voor wat betreft 
de bebouwing bij de sacristie van de Munster-
kerk en de verbouwing van de kazernegebou-
wen tot Bisschoppelijk College bedong hij het 
alleenrecht voor het ontwerp. Uit een brief van 
22 juli, eveneens aan het college, blijkt dat het 
met zijn voorwaarden akkoord ging en ook 
instemde met een prijsverhoging tot fl. 20 per 
strekkende meter aan de Hamstraat, fl. 16 aan 
het Munsterplein en fl. 14 aan de Graaf Gerard-
straat.24 
Al op 15 september 1924 zond de architect 
de eerste tekeningen naar het gemeentebe-
stuur met de profielen en de situatie van het 
Munsterplein met centraal de kerk en naast-
liggend het plantsoen alsook de gevels van 
de nieuwe huizen naast de sacristie met ook 
daar een plantsoen. In die tuin is al een plaats 
voor het later gerealiseerde Dr. Cuypersmonu-
ment aangegeven. Op de situatietekening is 
de loop van de Graaf Gerardstraat gewijzigd 
ten opzichte van de eerdere gemeentelijke te-
kening.25 Ruim een week later schreven B&W 
dat de plannen van Joseph waren doorgezon-
den naar de Rijkscommissie voor de Monu-
mentenzorg. Deze liet weten op 24 oktober 
naar Roermond te komen met een delegatie 
bestaande uit H.P. Berlage, A.J. van der Steur, 
Oscar Leeuw en secretaris Jan Kalf. Behalve de 
ingezonden plannen wilden zij ook de overige 
ontwerpen zien, waaronder de eerder inge-
zonden tekeningen.26 Hoewel er van het toen 
gevoerde overleg geen verslag is, mag worden 
aangenomen dat Joseph en de commissie het 
over zijn plannen eens zijn geworden, omdat 
al in 1925 de bebouwing van het Munsterter-
rein op gang kwam. De Rijkscommissie was al 
enkele jaren bij dit project betrokken vanwege 
de sloop van de resterende gebouwen van de 
Munsterabdij, die ook landelijk de aandacht 

trok.27 Maar ook nadat de minister op 8 april 
1924 aan de gemeente had bericht dat hij zich 
niet langer tegen sloop zou verzetten, en er dus 
niet meer sprake was van het handhaven van 
monumentale belangen, bleef Jan Kalf betrok-
ken. In de raadsvergadering van 9 april 1924 
werd besloten ook hem advies te vragen over 
de stedenbouwkundige plannen voor het vrij-
gekomen gebied.28  
Het stratenplan van Joseph lijkt voor een deel 
te zijn ingegeven door de noodzaak de Graaf 
Gerardstraat te verplaatsen om ruimte te ver-
krijgen voor het Bisschoppelijk College, deels 
met gebruikmaking van de bestaande bebou-
wing. Een ander belangrijk onderdeel is een 
korte verbinding naar de Hamstraat via twee 
poorten. Joseph vond dat de Hamstraat een be-
langrijke schakel was tussen de kathedraal en 
het station. Dat er tussen die twee poorten een 
intiem plein mogelijk was, kan voor zijn ont-
werp ook een rol gespeeld hebben. Er is even-
wel geen algemene visie voor het stratenplan 
en gebouwen aangetroffen. Dit komt evenmin 
tot uitdrukking in de tot stand gekomen ge-
bouwen, anders dan in de toepassing van ma-
terialen en kleuren. Voor het rectoraatsgebouw 
maakte hij een ontwerp dat goed aansloot bij 
de Munsterkerk, zowel in hoofdvorm als in 
materiaalgebruik. Maar dat eiste hij niet van 
de andere gebouwen die daar zouden komen; 
zelfs de linker gevel van het Bisschoppelijk Col-
lege, die toch visueel het meest verbonden is 
met het poortgebouw, heeft een contemporai-
ne vormgeving, al is wel het materiaalgebruik 
afgestemd op de kerk. Waar Joseph wel op lette 
blijkt uit de briefwisseling met andere architec-
ten. Daaruit komt een beeld naar voren van een 
supervisor die de andere architecten enerzijds 
de ruimte gaf om een eigen ontwerp tot stand te 
brengen, maar zich anderzijds tot in de details 
bemoeide met de uitwerking. Daarbij hanteer-
de hij steeds zijn algemene uitgangspunt over 
de architectuur dat hierna in de briefwisseling 
met architect Reyners aan bod komt. Juist in 
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die jaren hielden zijn opvattingen over de po-
sitie van de architect Joseph erg bezig. In een 
artikel daarover in Het Gildeboek schreef hij dat 
een architect alleen kan ontwerpen als hij het 
programma van eisen van de opdrachtgever 
kent, waarbij dit programma bepalend is en 
dus niet een vooraf gekozen vorm.29 Vanwege 
een geschil met de Liturgische Commissie van 
het bisdom Haarlem over het ontwerp van de 
kerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart in 1925 
in Heemstede ging hij daar nog verder op in.30 
Daartoe beschreef hij waaraan het ontwerp 
voor een kerk moest voldoen. Veel elementen 
daarvan zijn algemeen toepasbaar. Kernpun-
ten zijn: eenvoudig van opzet, vermijden van 
kostbare versieringen en passend in de om-
geving. Het door hem in hoofdlijnen ontwor-
pen Bisschoppelijk College was daar een goed 
voorbeeld van (zie afbeeldingen 22 en 23).

Sloop van de abdijpoort
Ondanks dat de voorbereidingen voor de 
nieuwbouw op het Munsterterrein al in volle 
gang waren, deed zich in 1926 toch nog een 
incident met de Rijkscommissie voor de Monu-
mentenzorg voor. In februari meldde Jan Kalf 
dat hij met schrik had vernomen dat de mooie 
kloosterpoort in de Hamstraat werd gesloopt. 
Hij vroeg of hij diezelfde week nog op het stad-
huis kon worden ontvangen. Er was al enige 
tijd sprake van een verschil van inzicht tussen 
Jan Kalf en Joseph Cuypers over het handha-
ven van dit laatste restant van het abdijcom-
plex. Al in oktober 1923 had Kalf van de archi-
tect een plan ontvangen waarbij de poort zou 
worden verplaatst en dus feitelijk afgebroken. 
Kalf had Joseph daar op 29 oktober 1923 op 
aangesproken. De commissie vond bij monde 
van H.P. Berlage en Jan Kalf dat de poort niet 
mocht worden verplaatst, omdat hierbij be-

langrijke onderdelen verloren zouden gaan.31 
Op de luchtfoto (zie afbeelding 6) staat die 
poort als overblijfsel van het abdijcomplex nog 
overeind. Vrijwel per omgaande zond het ge-
meentebestuur een uitnodiging aan Kalf voor 
een overleg met Cuypers op 18 februari 1926 
ten stadhuize, mede omdat het college de ka-
zernegebouwen na overleg met hem had laten 
slopen. Het is natuurlijk niet vreemd dat Kalf 
een tegenstander was van de sloop. Op ver-
zoek van Joseph is een honderden jaren oude 
abdijpoort verloren gegaan en vervangen door 
nieuwbouw op nog geen vijftig meter verder, 
richting Munsterkerk.32 Mogelijk vond de ar-
chitect  het door hem gewenste stratenplan be-
langrijker dan het behoud van dit monument. 
De bewaard gebleven tekeningen geven daar 
geen duidelijkheid. Wel laat de Rijkscommissie 
op 18 januari 1926 aan het college weten dat 
het door Joseph gewijzigde tracé voor de poort 
aan passanten die er onderdoor zouden gaan, 
een boeiend gezicht op de kerk zou bieden. De 
nieuw te bouwen Munsterpoort was derhalve 
akkoord. De vraag is welke belangenafweging 
Joseph Cuypers heeft gemaakt bij sloop van de 
kloosterpoort. Het gemeentebestuur was dui-
delijk voorstander van nieuwe ontwikkelingen 
en dus van sloop van het abdijcomplex. Maar 
volgens de ideeën van dit bestuur had in elk 
geval het poortgebouw kunnen blijven staan. 
Maar ook die moest van Joseph weg. Dat rijmt 
niet met zijn eigen ideeën over het behoud van 
monumenten, temeer daar hij gezaghebbend 
was op het gebied van monumentenzorg. Hij 
vertegenwoordigde bijvoorbeeld Architectura 
et Amicitia, een in 1855 opgerichte vereniging 
met als doel om architecten en personen bij el-
kaar te brengen, met vierhonderd leden op een 
internationaal kunsthistorisch congres in Parijs 
in 1921. Hij onderscheidde daar het terugres-
taureren naar één periode als het bouwkundig 
standpunt en het in stand van houden van de 
geschiedenis van een monument als het archi-
tectuurhistorisch standpunt. Dat Joseph neeg 

10. De gesloopte abdijpoort. 
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naar het laatste blijkt uit zijn toelichting van 
het uitgangspunt ‘behouden gaat voor vernieu-
wen’.33 Daarnaast was hij lid van de afdeling 
B (voor Behoud en Herstelling) van de Rijks-
commissie.34 Caris geeft als reden voor deze 
opmerkelijke keuze in Roermond dat Joseph 
financieel belang had bij de sloop omdat hij 
met zijn neef Eduard in de race was voor de in-
vulling van het terrein.35 Dat is echter de vraag, 
omdat de orderportefeuille van zijn architec-
tenbureau Cuypers zeer goed gevuld was met 
de bouw van kerken in heel Nederland en zeer 
veel werk voor onder meer de gemeente Heem-
stede.36 Kijkend naar het grote aantal functies 
die Joseph in die jaren in Roermond vervulde, 
lijkt het er meer op dat hij zich niet los heeft 
kunnen maken van het algemene gevoelen in 
de stad, met name bij het gemeentebestuur, 
dat er behoefte was aan een nieuwe ontwikke-
ling. Daarnaast zal zeker hebben meegespeeld 

dat Joseph in zijn eigen gemeente een dergelijk 
prestigieus project, in de directe omgeving van 
de Munsterkerk die zijn vader ingrijpend had 
gerestaureerd, zelf wilde uitvoeren. Maar dan 
nog had hij in elk geval het poortgebouw kun-
nen behouden.

De correspondentie van Joseph Cuypers 
met de architecten van het Munsterterrein
In de jaren 1925-1928 voerde Joseph Cuypers 
zijn werkzaamheden als supervisor voor het 
Munsterterrein uit. Gezien de uitgebreide cor-
respondentie met veel Roermondse architecten 
voor de diverse panden in dit gebied moet dat 
de nodige aandacht hebben gevraagd. Drie van 
hen worden nader onder de loep genomen. Dit 
betreft Frans Dupont, omdat hij een belangrij-
ke architect voor Roermond was met een zeer 
grote productie en uitgebreid met Joseph cor-
respondeerde, architect H. Reyners vanwege 
zijn poortgebouw aan de Hamstraat en Caspar 
Franssen als architect van de nieuwbouw van 
het Bisschoppelijk College. 

Architect Frans Dupont (1880-1955) 
Dupont was ten tijde van de bebouwing van 
het Munsterterrein een bekende architect in 
Roermond, die toen echter veel problemen on-
dervond, die ook in de correspondentie met Jo-
seph aan bod komen. Dupont kende een uitge-
breid oeuvre en introduceerde de Art Nouveau 
bij enkele winkelpanden in de binnenstad. Hij 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
bouwkunst in Roermond, met name in de peri-
ode van de Art Nouveau.37 Dupont werd echter 
ook politiek actief in de Roermondsche Onaf-
hankelijke Kiesvereniging, de tegenhanger van 
de Katholieke Kiesvereniging, waar hij zich 
rond de Eerste Wereldoorlog tegen afzette. Een 
dergelijke opstelling tegenover deze dominan-
te, door de katholieke kerk gesteunde, partij 
heeft hem veel opdrachten gekost. De klerikale 
dominantie in Roermond heeft Dupont vanwe-
ge zijn keuzes zeer geschaad en zal hebben bij-

gedragen aan zijn faillissement. Hiermee zijn 
de problemen die hij aan de supervisor Cuy-
pers voorlegde, goed te verklaren.
Op en rond het Munsterterrein aan de Ham-
weg 20-20B ontwierp Dupont onder meer het 
nog bestaande dubbele winkelpand in Art Nou-
veau en aan Hamstraat 7 het Royal Theater. In 
september 1925 legde Dupont het plan voor 
het huis Kuppers-Bongers aan de Hamstraat 
8 aan de supervisor voor.38 Veel emotioneler 
toonde Dupont zich in een brief van mei 1926 
naar aanleiding van alle moeilijkheden die hij 
in Roermond ondervond. Hij opende met een 
tekst van Goethe: ‘Meer licht in vele dingen zal 
de mensheid veel leed besparen’ en stelde dat 
hij er genoeg van had dat er achter zijn rug om 
werd gekletst, waardoor hij genoodzaakt was 
naar een vergadering van het college te gaan 
in tegenwoordigheid van de directeur Publieke 
Werken. Het college kwam met een eenvoudi-
ge oplossing: ‘ga naar de heer Cuypers en alles 
komt goed’. Volgens Dupont ging het om het 
ontijdig en onvoorbereid aanbesteden, waar-
door de directeur Publieke Werken zijn werk 
tegenhield. Dupont lichtte nog toe dat hij de 
verkoopvoorwaarden niet had kunnen lezen, 
de procedure mogelijk niet begreep en dat 
daardoor de kavel nog niet was aangekocht, 
zodat hij om spoedig overleg met Joseph ver-
zocht.39 Vlak daarvoor had Joseph in een brief 
aan de directeur Publieke Werken flink com-
mentaar geleverd op een ander werk van Du-
pont voor een hoekhuis aan de Hamstraat en 
een geheel gewijzigd ontwerp bijgevoegd. Kort 
daarna vroeg deze directeur met veel kritische 
vragen een reactie op een bij hem door Dupont 
ingeleverd ontwerp voor een poortgebouw. 
Desondanks blijkt uit de brieven van Dupont 
een groot vertrouwen in Cuypers, die duide-
lijk tot het katholieke deel van Roermond be-
hoorde, dat hem zo geschaad had.40 Blijkbaar 
werd de supervisor geacht boven de partijen te 
staan en problemen op te lossen. Een volgende 
weer vrij emotionele brief van Dupont is van 

11. Karakteristiek winkelpand van Frans Dupont aan de 

Steenweg. 
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juli 1926 en heeft betrekking op huize Gerae-
rdts-Franssen aan de Hamstraat. Hij verzocht 
de tekeningen snel retour, dan zou hij vervol-
gens het honorarium voor Joseph van fl. 250 
komen brengen. Aan het einde schreef hij dat 
hij een mooi land had ontdekt waarin nog alles 
moest worden gebouwd; hij had alles verloren 
en moest nu met zijn gezin van kleine burgerlij-
ke bouwwerkjes leven. Zodoende had hij geen 
personeel, waardoor de tekeningen nog wel-
eens te wensen overlieten.41 Joseph bleef ech-
ter volstrekt zakelijk en ging in zijn antwoord 
alleen in op het ontwerp, dat hij al eerder zou 
hebben teruggezonden. Hij liet weten dat het 
monster voor de te gebruiken stenen geschikt 
was voor de onderbouw, maar dat dit aan de 
zijde van de Munsterkerk gele stenen moes-
ten zijn.42 Uit het antwoord blijkt dat Dupont 
teleurgesteld was. Na een eerder onderhoud 
met Joseph had Dupont de gevraagde metsel-
stenen voor de achtergevel besteld, hoewel hij 
vond dat zijn cliënt hiermee onnodig op kos-
ten was gejaagd. Dupont had vervolgens de 
door Joseph goedgekeurde tekeningen naar 
het stadhuis gebracht, maar daar had zijn cli-
ent te horen gekregen dat men er toch nog het 
directe oordeel van Joseph afwachtte. Hierop 
stelde Dupont dat een deel van het stadhuis 
het adviserend werk niet aan Joseph gunde en 
nu probeerde herrie te schoppen tussen hen 
beiden vanuit het idee ‘Divide et Impera’. Het 
slot van zijn brief luidt: ‘Men gunt mij blijkbaar 
dat beetje werk niet, wat ik thans (na al dat 
verschrikkelijke leed) heb, en dergelijke typen 
durven zich nog wel R.K. Christen menschen te 
noemen. Heusch het wordt te erg’.43

Architect H. Reyners 
Reyners (ook gespeld als Reijners) heeft vrij-
wel geen sporen nagelaten in de literatuur over 
Roermondse architecten.44 De corresponden-
tie met Joseph heeft vooral betrekking op een 
voor de supervisor belangrijk pand, de poort 
van de Abdijhof naar de Hamstraat. Joseph was 

vrij kritisch op de ontwerpen die Reyners aan-
leverde. Eind 1927 schreef hij hem dat de teke-
ning van het winkelpand Bastiaens onduidelijk 
was en dat de doorsneden ontbraken. Enkele 
maanden later retourneerde hij de tekeningen 
voor het poortgebouw met de opmerking dat 
de gevels niet waren te beoordelen zonder de 
doorsneden. Hij ging wel akkoord met de pij-
lers, maar vond dat de vensterindeling aan de 
zijde van het Munsterplein geheel gewijzigd 
moest worden.45 Voor Joseph was de doorsne-
de belangrijk voor de beoordeling van gevels. 
Niet voor niets had hij al in 1888 geschreven dat 
er bij architectuur waarheid in vorm, oprecht-
heid in uitdrukking van de bestemming en hel-
derheid in samenstelling en versiering moet 
zijn. In dit dispuut met Reyners doelde hij erop 
dat er overeenstemming moest zijn tussen het 
inwendige en uitwendige van een gebouw, dat 
hij aan de hand van de doorsneden wilde con-
troleren.46 Vlak daarna was Cuypers nog kriti-
scher. Bij het corrigeren bleken grote fouten in 

de plattegrond van Reyners en was er sprake 
van een principiële omissie omdat noch in de 
plattegrond noch op de gevels grondmaten wa-
ren aangeduid. Joseph zou proberen de fouten 
van Reyners te herstellen, maar een eventuele 
vertraging lag echt aan de indiener.47 In een 
laatste brief aan Reyners stuurde de supervisor 
vier gecorrigeerde tekeningen voor de boog 
en de winkel aan de Hamstraat terug met het 
verzoek deze aanpassingen over te nemen.48 
Blijkbaar is het project van Reyners, ondanks 
de inzet van Joseph, toch niet van de grond 
gekomen. De uiteindelijk gerealiseerde poort 
staat immers op naam van de wel in Roermond 
bekende architect J. Bongaerts (1893-1968); 
deze is blijkens het opschrift toch nog in 1928 
gebouwd.49 

Architect Joseph Franssen (1893-1968) 
Joseph was de zoon van de architect Caspar 
Franssen, die vanaf 1883 leerling van P.J.H. 
Cuypers was, in 1892 in Roermond was komen 
wonen en veel kerken heeft ontworpen. De 
correspondentie tussen Franssen en Cuypers 
junior handelt vooral over het Bisschoppelijk 
College, dat hierna afzonderlijk wordt behan-
deld. Het tweetal moet elkaar hebben gekend, 
want op het moment dat vader Franssen als 
leerling van P.J.H. Cuypers in dienst kwam, 
rondde Joseph zijn studie in Delft af en kwam 
hij na een Europese reis ook bij zijn vader wer-
ken.50 Joseph Franssen had evenals Joseph 
Cuypers zijn opleiding aan de Polytechnische 
School in Delft genoten. Toch getuigt een brief 
aan Franssen niet van een vriendschappelijk 
karakter. Zo constateerde Cuypers kortaf dat 
de poort van het Bisschoppelijk College naar 
de Graaf Gerardstraat was voltooid, maar dat 
de kleuren van het verfwerk niet wenselijk wa-
ren, omdat deze de gele baksteen overstem-
den. Datzelfde gold blijkbaar voor een bruin-
rode goot die vloekte met de grijze dakpannen 
en een ijzeren hek dat niet rood mocht blijven. 
Al met al betreurde Cuypers dat Franssen niet 

12. De nieuwe poort naar de Hamstraat. 
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vooraf overleg had gevoerd.51 Bij de bespreking 
van het Bisschoppelijk College zal blijken dat 
de opdrachtgever de hulp van de supervisor 
inriep om het blijkbaar in de ogen van Joseph 
kwalitatief onvoldoende ontwerp van Frans-
sen toch nog verbeterd en tijdig uitgevoerd te  
krijgen.

Detaillering is belangrijk voor supervisor 
Joseph Cuypers
Aan de hand van vier voorbeelden wordt dui-
delijk dat Joseph Cuypers zich als supervisor 
zeker niet tot de grote lijnen beperkte, maar 
zich ook met alle details bezighield. Illustra-
tief daarvoor zijn Josephs beoordeling van 
een gebouw dat niet met zijn instemming is 
gerealiseerd, een kwestie met het gebruik van 
tegels door architect Frans Dupont, de hoogte 
en vorm van de Munsterpoort en het inrichten 
van openbare ruimte.

Legaliseren van een bouwwerk
De gemeente had geconstateerd dat het pand 
J. Küppers aan de Hamstraat buiten de regelge-
ving om, dus illegaal, was gebouwd. Het vroeg 
in een brief van maart 1927 aan de supervisor 
of het alsnog zijn goedkeuring kon krijgen. Dat 
was voor Küppers helaas niet het geval. De bo-
venlichten van de winkelpui mochten volgens 
Joseph niet onderbroken blijven en moesten 
dus alsnog doorgetrokken worden.52 Dat zal 
een aanzienlijke verbouwing hebben verlangd.

De kwestie met tegelfabriek Schiedam
Josephs bemoeienis tot op uitvoeringsniveau 
blijkt ook uit het toepassen van door hem voor-
geschreven tegels voor het winkelpand van 
Geraerdts op de hoek van de Hamstraat en de 
poortdoorgang naar het Munsterplein zuidzij-
de. Hiervoor had hij de architect opgedragen 
doffe, zwart verglaasde tegels en gouden strips 
van de tegelfabriek Schiedam te gebruiken. 
Na korte tijd bleek dat de roomkleur al door 
de goudlaag van de strips scheen. Dat bleek 
ook het geval toen Joseph de proef op de som 
nam door met een doek over een nieuwe strip 
te wrijven. Omdat hij als supervisor deze tegels 
had voorgeschreven, voelde hij zich verplicht 
deze fabriek aan te schrijven met het verzoek 
mee te werken aan een onderzoek naar de 
deugdelijkheid. Snel daarna stuurde hij deze 
fabriek een goudstrip van de firma Baat te 
Amsterdam voor de prijs van fl. 0,15. Hij wees 
erop dat de eigenaar Geraerdts naar zijn me-
ning recht had op een schadevergoeding, om-
dat de tegels niet in de gevel konden worden 
gehandhaafd.53 Volgens de fabriek was het 
echter onmogelijk om een strip zo goedkoop te 
leveren. Het bedrijf stelde dat de toegezonden 
strip niet voor buitenwerk geschikt was en ont-
kende dat het goud van de eigen tegels na het 
wrijven met een doek kon verdwijnen, tenzij er 
eerst een schuurmiddel gebruikt was. Mogelijk 
was dat gebeurd bij het voegen van de gevel 
met cement. Daarna stopt de correspondentie, 

zodat de afloop van deze kwestie niet bekend 
is. Maar het maakt wel duidelijk dat Joseph 
Cuypers zich ook nog na de realisatie met de 
kwaliteit van de panden bezighield en ervoor 
zorgde dat de producent werd aangesproken 
bij een tegenvaller over door hem geadviseer-
de materialen.54

De hoogte en vorm van de Munsterpoort
Medio 1927 schreef Joseph twee brieven aan 
de gemeente over de hoogte en de vorm van 
de Munsterpoort. In de eerste brief aan de 
directeur Publieke Werken kwam hij terug op 
zijn eigen ontwerp als onderdeel van het recto-
raat en de kapelanie naast de sacristie van de 
Munsterkerk. Hij ergerde zich steeds meer aan 
de hoge aanzetten van de door hem geteken-
de ellips en gaf aan dat de autobussen van de 
Roermondse firma Nedam ook maar 3 meter 
hoog waren, zodat een minimale hoogte van 
3,25 meter aan de zijkant van de poort hoog 
genoeg was. Hij verzocht de directeur zijn in-
zicht hierover te wijzigen. Deze stemde in met 
een doorrijhoogte van 3,50 meter en 3 meter 
bij de trottoirband, maar dan wel met een door-
rijbreedte van 4,50 meter of nog beter 4,80 me-
ter.55 Blijkbaar was de burgemeester nog niet 
overtuigd van de nieuwe plannen, want in juli 
schreef de architect hem dat een doorrijhoogte 
van 4 meter in het midden en 3,70 meter aan 
de zijkanten bij een doorrijbreedte van 4,80 m 
meer dan genoeg was. Temeer daar het viaduct 
naar Amsterdam CS westzijde maar een door-
rijhoogte had van 3,70 meter en het Zeeburg-
viaduct 3,64 meter.56 Joseph kreeg zijn zin; de 
gerealiseerde boog is niet zo hoog en kent een 
zeer flauwe hellingshoek. 

Openbare ruimte Abdijhof 
Eind 1928 was in de raad opgemerkt dat de 
muren van de percelen Schreurs en Kirchner 
niet contrasteerden met de Abdijhof. Burge-
meester en wethouders vroegen daarom aan 
Joseph of deze muren met groen konden wor-

13. Joseph Franssen.
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den gemaskeerd en of er voor de al aanwezige 
poortjes een uitwegvergunning moest worden 
verleend, omdat de raad die niet vond pas-
sen.57 De supervisor antwoordde dat er inder-
daad heesters en klimplanten tegen deze ach-
termuren moesten worden geplant en dat één 
poortje moest worden verplaatst en het andere 
donkergroen geschilderd.58 

Overige adviezen aan de gemeente
De supervisor van het Munsterterrein werd 
door het gemeentebestuur ook gevraagd over 
andere zaken te adviseren. Zo werd Joseph 
in de projecttijd van het Munsterterrein door 
de gemeente ingeschakeld om mee te denken 
over een schoonheidscommissie. Hij deed mee 
aan een conferentie hierover in het stadhuis 

en bezorgde via zijn contacten ook een veror-
dening voor een schoonheidscommissie van 
Maastricht.59 Joseph had rond die tijd erva-
ring opgedaan bij de schoonheidscommissie 
van Heemstede, waarvan hij tot de Tweede 
Wereldoorlog lid zou blijven.60 Roermond zal 
daarvan graag gebruik van hebben gemaakt. 
Een tweede voorbeeld is de overbrugging van 
de Luifelstraat, waarschijnlijk ten behoeve van 
de uitbereiding van de winkel Van Laer aan de 
Markt. De bewoners van de naastgelegen pan-
den hadden de raad verzocht hieraan niet mee 
te werken, waarna het college Joseph Cuypers 
om advies vroeg, dat al enkele dagen daarna 
volgde.61 Hij liet weten de vrees van burge-
meester en wethouders niet te delen voor de 
esthetische gevolgen van een overbrugging 

vanwege het uitzicht op de toren van de Chris-
toffelkathedraal. Joseph vond wel dat hier-
voor een aantrekkelijk ontwerp nodig was, 
zodat het weggevallen zicht op de gevels van 
de Kraanpoort, Neerstraat en Luifelstraat ge-
compenseerd zou worden. Die gevels misten 
volgens hem toch elke architectonische aan-
trekkelijkheid. Aan het slot merkte Joseph op 
dat het gemeentebestuur de volgende keer be-
ter over dit soort zaken advies kon vragen aan 
de provinciale schoonheidscommissie, hoewel 
hij die opmerking in een tweede briefversie 
schrapte.62 Zou hij zich bedacht hebben?

4. ARCHITECT RECTORAAT EN 
KAPELANIE
De positie van Joseph in Roermond wordt ook 
geïllustreerd door zijn optreden als architect 
van het rectoraat en de kapelanie. Hij was niet 
alleen supervisor van het project, maar ook lid 
van het kerkbestuur. Voorts had hij een goede 
ingang bij het gemeentebestuur. Vermenging 
van de functies van opdrachtgever als lid van 
het kerkbestuur en van opdrachtnemer als ar-
chitect van een kerkelijk gebouw loste hij bin-
nen de familie op.

Het begin van het project
In het eerder aangehaalde concept van 5 juli 
1925 met de voorwaarden van Joseph Cuy-
pers om het supervisorschap van het Munster-
terrein te aanvaarden, is opgenomen dat ‘de 
onmiddellyke aanbouw aan de sacristy door 
een openbaar lichaam zal worden ter hand 
genomen, terwijl deze bouw, ook in het ge-
val de Gemeente zelve de uitvoering doet, 
door ondertekende geheel wordt ontworpen’. 
Op dat moment was dus nog niet bekend dat 
het kerkbestuur, waar hij deel van uitmaakte, 
op die plek een rectoraat wilde bouwen. Wel 
stuurde Joseph op 24 juli aan rector Willem 
Rhoen een begroting voor een rectoraat en een 
kapelanie voor in totaal fl. 29.500, maar dat 
kan ook bedoeld zijn geweest voor een andere 

14. Munsterpoort. 

Foto: auteur.
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kavel. Korte tijd later was de locatie wel duide-
lijk. De bouwmeester schreef aan Rhoen dat de 
aanbouw aan de Munsterkerk meer vaste vorm 
kreeg, dat hij hier overleg over had gevoerd 
met mr. Frans Bolsius en dat hij de algemene 
leiding zou krijgen over het Munsterterrein. 
Zo zou de uitvoering door het architectenbu-
reau Cuypers de zaak zeer vereenvoudigen. 
Hij merkte ook op dat hij volgens kerkelijke 
voorschriften, vanwege zijn lidmaatschap van 
het kerkbestuur, niet zou kunnen optreden als 
architect, maar dat zijn zoon dan als officiële 
uitvoerder zou fungeren. Gezien hun goede ar-
beidsrelatie  was dat volgens hem makkelijk te 
realiseren. In de loop van het project blijkt dat 
Joseph het werk deed en dat de in Amsterdam 
werkzame Pierre vooral op officiële momen-
ten optrad.63 Gedurende het hele project hield 
de architect frequent contact met Bolsius, die 
evenals hij lid was van het kerkbestuur, als met 
de rector.

Schetsontwerp en grondkosten
Er bleek veel tijd nodig om tot een schetsont-
werp voor rectoraat en kapelanie te komen, 
mogelijk omdat de beoogde locatie te klein 
was. Waarschijnlijk had men in eerste instantie 
alleen de kavel tot de Munsterpoort in gedach-
te en pas later ook het deel boven die poort. 
Eind 1925 schreef Joseph aan Rhoen dat de 
plannen voor de kapelanie qua ruimte tegen-
vielen en dat dringend overleg met de overige 
leden van het kerkbestuur was gewenst. Hij 
had hen de tekeningen alvast toegezonden.64 
Daarna bleef het stil tot mei 1926, het moment 
waarop Bolsius het voorstel deed om de grond 
rond de poort naar het Munsterplein te kopen 
of in erfpacht te verwerven en hiervoor geld 
te lenen. Dit zou worden gefinancierd door de 
verkoop van de huidige gebouwen. Hij vroeg 
de architect om een opzet hiervoor en een 
raming.65 Bolsius stuurde ook nog een schets-
plan, waarvan Joseph liet weten er met grote 
belangstelling kennis van te hebben genomen. 

Hij vond de verdeling ingenieus, al vroeg hij 
zich af of het rectoraat niet te klein zou wor-
den.66 Een maand later al meldde Joseph aan 
Rhoen dat het overleg tussen Pierre en Bolsius 
de ruimteverdeling van de kapelanie aanzien-
lijk had verbeterd en dat de kosten werden ge-
raamd op fl. 25.000.67 Het blijkt dus dat Bolsius 
zeer betrokken was bij het ontwerp en dat Pier-
re op sommige momenten ook participeerde. 
Twee weken later zond Joseph de situatiete-
kening naar de directeur Publieke Werken met 
de vraag naar de grondkosten, met name die 
voor het mogen overbouwen van de poort.68 
Daarna was het lange tijd stil. Mogelijk waren 
de grondkosten een probleem, want pas negen 
maanden later schreef Bolsius aan Joseph dat 
hij de voorzitter van de raadscommissie had 
gesproken over de grondprijs en de grondruil. 
De bestemming van het gebouw boven de 
poort liet de voorzitter onverschillig. Het ach-
terliggende motief de grond toch aan de kerk 
te gunnen, was echter dat de ruimte boven de 
poort alleen toegankelijk was vanaf het kerke-
lijk terrein. Vijf dagen later vroeg Bolsius aan 
Joseph om een nieuwe schets van hem te be-
oordelen. Het plan voor een kapelanie boven 
de poort was logisch, omdat dit een vorstelijke 
ruimte voor het rectoraat mogelijk maakte en 
zou kunnen rekenen op de goedkeuring van 
de bisschop.69 Kort daarna kwam Pierre weer 
in beeld. Hij schreef aan Rhoen over een ge-
sprek dat deze met zijn vader had, dat de bouw 
boven de poort fl. 6.000 kostte en dat er, van-
wege lange afwezigheid van Joseph, nog geen 
overleg met de gemeente was geweest over de 
aankoopvoorwaarden.70 Pas in mei 1927 kwam 
er schot in de zaak. Bolsius had een en ander 
rechtstreeks met het college besproken, dat het 
terrein voor duizend gulden aan de kerk wil-
de afstaan en er niet over twijfelde dat de raad 
hiermee akkoord zou gaan.71 Enige dagen later 
feliciteerde Rhoen Joseph met de Dr. Cuypers-
viering – de honderdste geboortedag van Pier-
re senior – en berichtte hem dat de bisschop 

niet geestdriftig was over de plannen voor de 
kapelanie boven de poort, maar ‘Nochtans wil 
Z.D.H. [de bisschop, GvK] vrede nemen met 
het besluit van het kerkbestuur, mits vaststaat 
dat de kerk er goed van afkomt’. Voorts vroeg 
hij de architect of er met deze constructie geen 
geweldig risico werd genomen. Onduidelijk is 
op welk risico Rhoen doelde, omdat het aan-
bod van de gemeente royaal lijkt. Zou hij het 
toch onvoldoende hebben gevonden?72

De bouw begint met een kleine vertraging
Eind mei raamde de bouwmeester de kosten 
van het rectoraatgebouw – dus inclusief de ka-
pelanie – op fl. 28.000 en daarnaast fl. 2.000 
voor toezicht en fl. 2.000 voor de architect.73 
Toen wilde Bolsius de zaak versnellen. Hij 
schreef aan Joseph dat hij van Rhoen de beves-
tiging had gekregen dat de bisschop de bouw 
had goedgekeurd en aan de raad een verkla-
ring van aanvaarding van het bod was verzon-
den. Op het stadhuis was hem verzekerd dat 
Joseph nu kon aanbesteden en dat het niet no-
dig was op de grondoverdracht te wachten.74 
Joseph zette zijn paraaf op de brief, waarna 
Pierre enkele dagen later Rhoen informeerde 
dat hij en zijn vader de zaak met de meeste 
spoed zouden afwerken.75 Dat ging Rhoen te 
snel: hij liet Pierre per omgaande weten dat 
de gemeenteraad nog niet besloten had over 
de overdracht van de grond en dat hij zich niet 
kon herinneren enige bevestiging van de bouw 
aan zijn architect te hebben gegeven. Hij ver-
zocht Pierre uitdrukkelijk op generlei opdracht 
in te gaan anders dan van de ‘voorzitter van het 
kerkbestuur’ (hijzelf dus) of van de vakkundige 
zijde van Joseph.76 Het is duidelijk dat de rec-
tor zich door Bolsius ingehaald voelde. Maar in 
augustus was de zaak blijkbaar definitief rond. 
Nadat Pierre nog in juli moest melden dat de 
boog vanwege twee zijpoortjes fl. 500 duurder 
werd, kon hij op 9 augustus aan de regionale 
kranten de aanbestedingsadvertentie sturen.77 
De bouw kon beginnen. Als mosterd na de 
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maaltijd stuurde Rhoen aan Pierre nog het be-
richt dat de goedkeuring van de bisschoppelij-
ke bouwcommissie binnen was.78

5. VORMGEVER VAN DE DIRECTE 
OMGEVING VAN DE MUNSTERKERK
Bij het onderdeel van de vormgeving in dit 
project door Joseph Cuypers komen andere 
kwaliteiten naar voren. In de discussie rond de 
vrijlegging van de Munsterkerk komt hij stevig 
over en laat hij geen twijfel bestaan over zijn 
standpunt, waarbij hij gebruikt maakt van zijn 
positie als zoon van Pierre Cuypers. Die fami-
lierelatie was ook van belang bij de plaatsing 
en onthulling van het Dr. Cuypersmonument 
naast de kerk en voor het imago van het  archi-
tectenbureau Cuypers. Voor de inrichting van 
de tuin was hij niet alleen bezig met het alge-
mene ontwerp, maar ook met de plantkeuze.

Vrijlegging van de Munsterkerk
De eerdere discussie over het vrijleggen van 
de Munsterkerk was opgelaaid door de plan-
nen voor de sloop van de abdijgebouwen, zo 
blijkt uit de eerder genoemde dissertatie van 
Erik Caris.79 In 1923 verscheen in De Maasbo-
de het artikel ‘De Munsterkerk te Roermond, 
haar uiteindelijke vrijlegging’. Het heeft een 
romantische ondertoon waarbij de auteur de 
stad binnenkomt voor een bedevaart naar de 
Kapel in ’t Zand en de nog jonge Pierre Cuypers 
de Munsterkerk restaureert. Na de geschiede-
nis van de abdij van graaf Gerard en de herbe-
stemming als kazerne, wordt opgemerkt dat, 
nu het garnizoen vertrokken is, de kazerne 
kan worden afgebroken en de wens van Pierre 
Cuypers om de kerk vrij te leggen, kan worden 
vervuld. Ook architect Frans Dupont had hier 
al situatietekeningen voor gemaakt, zo wordt 

gememoreerd. De schrijver eindigde het ar-
tikel hoopvol met de opmerking dat Eduard 
Cuypers, de bekende bouwmeester uit Amster-
dam, al drie schetsen voor de vrijlegging had 
gemaakt. Hij meldde dat ‘het gemeentebestuur 
ook aan ir. Joseph Cuypers had gevraagd zijn 
denkwijze in plannen weer te geven, die de-
zer dagen worden gepubliceerd en behandeld, 
waarbij ook ruimte is voor het Bisschoppelijk 
College, dat uitbreiding nodig heeft’. Dat Jo-
seph al een voorstel had ingediend, was de au-
teur kennelijk niet bekend.80 

Pas in 1925 reageerde Joseph op de toen blijk-
baar nog steeds actuele discussie met een in-
gezonden brief in De Nieuwe Koerier. Dat was 
ruimschoots na de keuze van de raad voor zijn 
plannen, waarin de kerk juist niet was vrijge-
legd, maar nog vóór de bouw van rectoraat en 
kapelanie tussen de kerk en de overige bebou-
wing. Op dat moment lag de kerk dus nog vrij 
aan de rand van het bouwterrein. Hij begon 
zijn brief met ‘De naam van Dr. Cuypers heeft 
in Roermond nog een betoverende invloed. 
Niemand kan dat hoger op prijs stellen, dan ik, 
zijn zoon. In de laatste weken wordt de indruk 
bij mij meer en meer bevestigd dat met de beste 
bedoelingen korte uitlatingen, schetsen of sche-
matische voorstellingen (…) worden gebezigd 
als machtspreuken, die moeten dienen om de 
zo gewenschte “vrijlegging” der Munsterkerk 
op al te radicale wijze te kunnen doorvoeren’. 
Hij vervolgde zijn brief met de stelling dat zijn 
plan ‘de gehele goedkeuring van mijn hoogge-
schatten Vader zoude hebben gekregen’. Hij 
illustreerde dat met voorbeelden uit de tijd 
van zijn vader waarbij de vrijlegging werd be-
treurd, zoals bij de Dom van Keulen, of juist niet 
werd uitgevoerd, zoals bij de onder leiding van 
Pierre Cuypers gerestaureerde Sint-Bavokerk 
in Haarlem en de Sint-Pancraskerk in Leiden. 
Joseph besloot zijn brief met een bevestiging 
van zijn eigen positie: ‘Ik meen door mijn sa-
menwerken op velerlei terrein met mijn Vader 
gedurende dertig jaren, het bewijs geleverd te 

15. Rectoraatsgebouw. 

Foto: auteur.
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hebben, dat in deze materie niemand beter dan 
ik zelf in staat is te achten, thans nog te beoor-
delen, hoe of Dr. Cuypers bij zijn leven over deze 
architectonische aangelegenheden zou hebben 
geoordeeld’.81 Hij was daarbij vergeten dat zijn 
vader in 1918 het eerdergenoemde plan voor de 
sloop van de kazernegebouwen aan de minister 
had gezonden met een geheel vrijgelegd kerk-
gebouw. Gezien de zeer hoge leeftijd van zijn 
vader, hij was toen 91, en de aanwezigheid van 
Joseph in Roermond, moet hij dit plan hebben 

gekend. De oorzaak dat de kerk niet meer zou 
worden vrijgelegd, lag niet aan het feit dat het 
kerkbestuur behoefte had om daar een recto-
raatsgebouw te bouwen. Al in de stukken van 
1924 was een poortgebouw op die plek aan de 
kerk gedacht, maar toen nog met een algemene 
bestemming of een museum. Misschien moeten 
we constateren dat Joseph twee tot drie jaar na 
de dood van zijn vader meer voor een eigen op-
lossing koos, maar daarvoor de waarheid wel 
geweld aandeed.

In 1925 kwamen de plannen voor de bouw van 
het rectoraat en de kapelanie, dus na de inge-
zonden brief. Toch vond Pierre Cuypers jr. het 
nog nodig om in juni 1927 – de feitelijke bouw 
was nog niet begonnen en de discussie over de 
grondoverdracht was nog niet definitief rond 
– aan burgemeester J.A.H. Steinweg een ar-
tikel te sturen uit De Nieuwe Koerier van april 
van dat jaar. Hierin staat: ‘En hoe moet nu hier 
de band worden gelegd tussen kerk en burger-
woonhuis? Op de meest natuurlijke wijze kan 

16. Ontwerp tuinaanleg Munsterkerk met beeld Dr. Cuypers. Rechts: 17. ontwerp sokkel Dr. Cuypersmonument. 

Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. 
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dit geschieden door een woning voor geeste-
lijken in onmiddellijke aansluiting te brengen 
met de sacristie’. Het artikel vervolgt met een 
uitgebreide beschrijving van het stratenplan, 
de noodzaak van de toepassing van poorten en 
het gedachte gebouw boven de Munsterpoort. 
Hoewel de schrijver nergens is vermeld, ligt 
het voor de hand aan Joseph Cuypers te den-
ken. Het artikel eindigt namelijk met de con-
statering dat Keulen en Aken ook niet op één 
dag zijn gebouwd, wat hij precies zo scheef in 
een brief aan een bouwpastoor over de bouw 
van de toren bij zijn kerk in Heemstede.82 De 
architect heeft dus tot het laatst de publieke en 
bestuurlijke opinie beïnvloed om zijn plannen 
uit te kunnen voeren.

Aanleg kerktuin en ontwerp sokkel Dr. Cuy-
persmonument
Uit 1929 zijn diverse tuinontwerpen voor de 
Munsterkerk bewaard gebleven; één is onge-
dateerd, maar is waarschijnlijk ook uit die tijd. 
Het uitgewerkt ontwerp voor de tuin ten zui-
den en oosten van de kerk uit juli 1929 kent 
een beplantingsplan en positionering van het 
Dr. Cuypersmonument.83 Blijkbaar was, mede 
vanwege de bouw van rectoraat en kapelanie, 
de tuin op dat moment nog niet aangelegd en 
werd dat noodzakelijk wegens de geplande 
onthulling van het monument. Waarschijn-
lijk had de architect voordien het idee om het 
beeld van zijn vader onder een koepel te plaat-
sen, te oordelen naar een ongedateerde teke-
ning met daarop een memoriekoepel.84 Dat de 
plannen in juli 1929 definitief werden, blijkt uit 
de door Joseph goedgekeurde tekening van het 
standbeeld, dat hij aan de beeldhouwer August 
Falise te Wageningen stuurde.85 In november 
1929 werden de bestektekeningen voltooid, 
waarvan een westelijk en een bovenaanzicht 
bewaard zijn, met daarop de namen van vader 
en zoon Cuypers.86 

Onthulling Dr. Cuypersmonument
De onthulling van het monument zou in 1930 
plaatsvinden; dit was aanvankelijk gepland 
voor 15 en 16 mei, maar werd uitgesteld naar 
10 juni. Over het verloop van de plechtigheden 
vroeg Joseph in maart 1930 inlichtingen aan 
mr. Georges baron Michiels van Kessenich, 
voorzitter van het Comité Dr. Cuypersmonu-
ment. Dit in verband met de maatregelen die 
hij moest treffen voor het onderbrengen van 
gasten. Voorts schreef Joseph dat de grond-
werken waren begonnen en dat de sokkel in de 
maak was. Blijkbaar was hij verantwoordelijk 
voor de realisatie van de tuin en het monu-
ment, waarvan het beeld van Falise al in het 
Atelier Cuypers en Co stond, maar had het co-
mité de regie voor de onthulling in handen.87 
Dat werd groots aangepakt. Aanwezig waren 

Prins Hendrik der Nederlanden, graaf De Mar-
chant et d’Ansembourg als vertegenwoordiger 
van de koningin, minister van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen mr. Terpstra, bisschop 
van Roermond Mgr. Schrijnen, commissaris 
van de Koningin in Limburg mr. E.O.J.M. ba-
ron van Hövell tot Westerflier, Kamerleden en 
leden van Gedeputeerde Staten. Prins Hen-
drik verrichtte de onthulling na een feestrede 
door Huib Luns over de positie en het leven 
van P.J.H. Cuypers. Daarna legde een zus van 
Joseph samen met zijn zoon Pierre een krans 
bij het monument en sprak Joseph zelf de 
dankrede uit.88 Blijkbaar werd er over de ont-
hulling ook internationaal geschreven. In het 
Cuypersarchief is een artikel uit een niet na-
der genoemd Franstalig blad bewaard met een 
foto, voorzien van het onderschrift ‘Joseph Th. 

18. Het leggen van de laatste steen bij de zuidtoren van de Nieuwe Bavo te Haarlem. 

Uit: Bernadette van Hellenberg Hubar, De Nieuwe Bavo te Haarlem.



60

SPIEGEL VAN ROERMOND 2020

Cuypers, architecte DNA (sic) en August Fali-
se, sculpteur’.89 Het zal duidelijk zijn dat P.J.H. 
Cuypers toen weer volop in de belangstelling 
stond, iets wat zeker niet ten nadele was van 
het architectenbureau Cuypers. Een geslaagde 
poging om het imago te versterken.

Na de onthulling
Ook na de onthulling ging de Cuypersverering 
nog door. In augustus kreeg Joseph een brief 
van Falise met de mededeling dat hij op ver-
zoek van het Comité Dr. Cuypersmonument 
vijf afgietsels had laten maken van het kleine 
kleimodel dat voor de vergroting dienst had 
gedaan. Daarvan had de gemeente er een be-
steld voor de kamer van de burgemeester en 
nu was er nog één over. Was dat misschien 
iets voor het bureau van Pierre in Amsterdam, 
suggereerde de kunstenaar? Joseph bestelde 
het inderdaad.90 Voorts liet de bouwmeester 
aan burgemeester en wethouders weten dat 
hij in opdracht van Henriette gravin de Ro-
chechouart et de la Rochejaquelein een bron-
zen palmtak aanbood met het verzoek deze 
te plaatsen aan het voetstuk van het Dr. Cuy-
persmonument. Joseph vond dat deze het bes-
te verticaal aan het oostvlak (de achterzijde) 
kon worden bevestigd en dat het college dan 
de zwarte plaquette met gouden letters beter 
elders kon plaatsen.91 Daar is de palmtak nu 
nog te vinden, terwijl de plaquette op de voor-
zijde vastzit. 

6. ARCHITECT EN ADVISEUR GODSHUIS
Schuin tegenover de Munsterkerk, op de hoek 
van het Munsterplein en de Pollartstraat, ligt 
het complex Godshuis-Louisahuis. Ook in de 
eerste dertig jaar van de vorige eeuw was dit 
een zorgcomplex, maar toen met een zieken-
huis. Uit het Cuypersarchief blijkt dat Joseph 
Cuypers daar al vanaf 1908 optrad als architect 
en dit bleef tot tenminste 1934. Daarnaast trad 
hij, samen met twee medici, op als adviseur 
in de nieuwbouwkwestie. Op de kwestie rond 
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dit advies wordt dieper ingegaan om duidelijk 
te maken in wat voor wespennest Joseph zich 
hiermee had gestoken. Het Godshuis was er 
gevestigd vanaf 1741, nadat het gebouw eerder 
de functie van Gouvernementspaleis had. In 
1858 werd daar het Louisahuis, een klein zie-
kenhuis, aan toegevoegd, vanaf 1899 met een 
operatiekamer.92 Op een ongedateerde platte-
grond is aangegeven welke delen van het Gods-
huis en het Louisahuis waren en wat gemeen-
schappelijk was. Het Godshuis nam een groot 
deel van het complex in beslag, met name aan 
het Munsterplein en de Munsterstraat, terwijl 
het Louisahuis in de gebouwen aan de Pollart-
straat huisde. Het daartussen gelegen gebouw 
werd gemeenschappelijk gebruikt.93 Het com-
plex stond onder leiding van een College van 
Regenten, waarin ook de eerdergenoemde 
Frans Bolsius een belangrijke rol speelde.

Ontwerpen van uitbreidingen 
Vanaf 1908 werden door Joseph ontwerpen 
gemaakt voor de uitbreiding van het Godshuis 
en het Louisahuis. Een fraaie ingekleurde te-
kening van de hoofdgevel met toegangspoort 
stamt uit dat jaar en is gesigneerd door de ar-
chitect met als plaats van vervaardiging Am-
sterdam.94 In 1910 maakte Joseph twee ont-
werpen voor de uitbreiding van het Godshuis 
aan de noord- en zuidgevel, gerealiseerd in 
1912.95 In de jaren twintig was er opnieuw be-
hoefte aan uitbreiding. De tekeningen uit die 
tijd – gesigneerd door Joseph en Pierre – be-
treffen een eerste verdieping en een oostgevel 
alsmede een – alleen door Joseph in 1924 ge-
signeerde – uitbreiding bij de noordgevel aan 
de tuinzijde.96 Deze werd gerealiseerd, want 
uit 1925 dateren de afrekening, die overigens 

meer dan het dubbele van de aanneemsom is 
geworden door meerwerk in opdracht van re-
genten, dokters en zusters, alsook de architec-
tendeclaratie, uiteraard ook met meerwerk.97

Van architect naar adviseur
Vanaf 1928 verschoof de rol van Joseph Cuy-
pers van architect naar adviseur. Het Louisa-
huis moest toen aangepast worden aan de ei-
sen die in die tijd aan een ziekenhuis werden 
gesteld. Op dat moment was er al veel geïnves-
teerd in het Louisahuis, zodat het onderzoek 
een zware politieke lading had. De oorzaak 
hiervoor kwam voort uit een aanbod van rector 
P.L. Driessen van de congregatie van de Klei-
ne Zusters van H. Joseph om een ziekenhuis te 
bouwen in de omgeving van de H. Hartkerk in 
de nieuwbouwwijk ’t Veld. De eerste plannen 
daarvoor dateerden al van 1918. Rector Dries-
sen werkte deze plannen in de loop van de ja-
ren verder uit; hij vroeg daarvoor geen bijdrage 
van de gemeente. Heel anders was de situatie 
bij het Louisahuis, waar de gemeente tekor-
ten moest aanvullen en middelen beschikbaar 
moest stellen voor investeringen. Dit veroor-
zaakte een complex web van belangentegen-
stellingen. De raad had er belang bij zo weinig 
mogelijk geld uit te geven aan het Louisahuis en 
vol in te zetten op de plannen van rector Dries-
sen. Dat viel niet in goede aarde bij de congre-
gatie die het Louisahuis beheerde, de Zusters 
van Liefde. Daarnaast leefde bij de katholieke 
geestelijkheid het verlangen de banden tussen 
de gemeente en het Louisahuis door te snijden 
om er een confessioneel ziekenhuis te maken, 
hoewel men daarvoor niet de middelen had. 
Ook zagen de gemeente en de regenten als ge-
zamenlijk probleem dat bij het opheffen van 
het Louisahuis alle investeringen met verlies 
moesten worden afgeschreven.98 Als onderdeel 
van dit complexe proces had de raad aan bur-
gemeester en wethouders gevraagd na te gaan 
hoe het Louisahuis in stand kon worden ge-
houden. Het college richtte zich op 6 juli 1928 

met een aantal vragen tot de regenten. Daarbij 
werd ervan uitgegaan dat ten oosten van de 
spoorbaan in ’t Veld een ziekenhuis met hon-
derd bedden of meer tot stand zou komen.99 De 
regenten vroegen een commissie onder leiding 
van Joseph om de casus te onderzoeken en de 
vragen van het college te beantwoorden. 

Advies
Een maand later legde Joseph zijn zorgen over 
het onderzoek voor aan Frans Bolsius, regent 
van het Godshuis, die ook zijn partner was 
bij de bouw van het rectoraat. Het onderzoek 
werd uitgevoerd door Joseph samen met de 
medici M.P van de Loo uit Eindhoven en A.H. 
Hintzen, directeur Calvariënberg Maastricht. 
Hun opdracht was om het Louisahuis te ver-
beteren terwijl er over vier jaar een nieuw zie-
kenhuis zou worden gesticht in ’t Veld. Dat zou 
inhouden dat er een nieuw Louisahuis nodig 
was van zestig bedden naast de twintig à dertig 
in de oudbouw, die dan over vier jaar naar het 
nieuwe ziekenhuis in ’t Veld konden. De kosten 
moesten worden beperkt tot fl. 190.000, om-
dat de gemeenteraad daarop rekende. Mocht 
het nieuwe ziekenhuis te laat klaar zijn, dan 
kon het Louisahuis nog worden uitgebreid 
door panden te kopen aan de Munsterstraat. 
Joseph vroeg het oordeel aan Bolsius over de 
keuze tussen een nieuwbouw van zestig bed-
den voor fl. 130.000 en een voor negentig bed-
den voor fl. 190.000, voordat hij het rapport 
zou schrijven.100  Pas in oktober werd het ad-
vies uitgebracht met een antwoord op de vier 
vragen van het college. Op de eerste vraag of 
het Louisahuis nog bestaansrecht had als er in 
het Roermondse Veld een groot ziekenhuis zou 
zijn gesticht, was het antwoord volmondig ‘ja’, 
vanwege de eigen rol in het volksleven, de er-
varing in andere steden met meerdere zieken-
huizen, de ligging, de geschiedenis en de per-
soonlijke verhoudingen. Het antwoord op de 
vraag, of de lokalen, gezien de huidige eisen, 
nog geschikt waren, was het antwoord ontken-

Boven: 19. plattegrond van het Godshuis met verdeling 

naar functies.

Onder: 20. ingekleurd ontwerp van Joseph Cuypers voor 

de hoofdgevel van het Godshuis. 
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nend. De ligging achter elkaar, het niet kunnen 
scheiden van de seksen, het ontbreken van vol-
doende dienstlokalen en de noodzaak dat te-
veel zieken samen moesten worden verpleegd, 
maakten ze ongeschikt. De commissie meende 
voorts dat de lokalen niet door wijziging bin-
nen het monumentale gebouw geschikt kon-
den worden gemaakt. Ze waren alleen bruik-
baar voor andere doeleinden in direct verband 
met de ziekenverpleging of huisvesting van de 
pleegzusters. Ombouw zou afbraak van het 
monumentale en historisch waardevolle ge-
bouw betekenen. De laatste vraag of op het ter-
rein een ziekenhuis te bouwen was dat aan de 
toenmalige eisen voldeed, werd wel beaamd. 
Door afbraak van de boerderij en ongeschikte 
lokalen zou er voldoende ruimte beschikbaar 
komen.101 Hierop volgde een kostenraming 
voor de nieuwbouw van fl. 225.000.102 

Veto van kardinaal Van Rossum
De bemoeienis van kardinaal Willem Marinus 
van Rossum CSsR compliceerde de zaak. Zijn 
secretaris, pater J. Drehmans, broer van raads-
lid H. Drehmans, verzocht rector Driessen zijn 
plannen voor een nieuw ziekenhuis in Roer-
mond te staken, met name vanwege de schade 
voor de positie van de Zusters van Liefde. Zijn 
antwoord was duidelijk: dat was niet mogelijk 
omdat de plannen al te ver gevorderd waren. 
De reactie van pater Drehmans was nog duide-
lijker met een stevige herhaling van zijn eerste 
verzoek. Hierop gaf rector Driessen zijn plan 
voor een nieuw ziekenhuis op.103 Dit viel bij 
de gemeente niet in de goede aarde en zelfs 
de katholieke raadsfractie nam afstand van 
de inmenging van de kardinaal. Na intensieve 
inmenging van burgemeester Steinweg kon de 
rector uiteindelijk toch zijn gang gaan en gaven 
de kardinaal en zijn secretaris hun verzet op.104 

Oordeel gemeenteraad
Kennelijk viel het door Joseph geschreven ad-
vies bij de gemeenteraad niet in goede aarde. 

De raad vond de conclusie ontstellend, nu 
duidelijk was geworden dat het Louisahuis 
alleen door een omvangrijke verbouwing ge-
schikt kon worden gemaakt en de zalen in het 
monumentale deel niet aanpasbaar waren. De 
bouwkosten waren hoog, terwijl het nieuwe 
ziekenhuis in ’t Veld niet voor rekening van de 
gemeente zou komen. Door de gemeenteraad 
werd het rapport daarom als ongevraagd en 
ongewenst van de hand gewezen.105 De raad 
schaarde zich in meerderheid achter de nieuw-
bouwplannen in ’t Veld en zat niet te wachten 
op dure plannen voor het Louisahuis. Zelfs de 
rol die het raadslid Drehmans via zijn broer 
had gespeeld, kwam – compleet met de stuk-
ken van de Zusters van Liefde en kardinaal Van 
Rossum – aan bod.106 De raad wees in meerder-
heid de variant die Joseph voorstelde, van de 

hand. De afloop is bekend. Al in 1931 werd het 
nieuwe ziekenhuis in ’t Veld geopend en ver-
loor het Louisahuis zijn ziekenhuisfunctie.107 
De Zusters van Liefde vertrokken en de open-
gevallen plaatsen werden opgevuld met hulp 
van rector Driessen. Hoewel hij zeker van deze 
controverse geweten moet hebben – alle dis-
cussies werden in het openbaar gevoerd – had 
Joseph Cuypers zich toch in dit wespennest 
gestoken. Uiteindelijk was in deze complexe en 
politieke zaak zelfs zijn gezag onvoldoende om 
de gemeenteraad te overtuigen. Mogelijk had 
Joseph zich toch aan dit advies gewaagd uit lo-
yaliteit aan Frans Bolsius, die hij ook als eerste 
hierover raadpleegde. Ook deze verliet eerloos 
het slagveld en vroeg om ontslag als regent per 
31 december 1928, gevolgd door alle andere 
regenten.108 

21. Luchtfoto van het nieuwe ziekenhuis en de Heilig Hartkerk in ’t Veld. 

Collectie GAR. Foto: KLM Aerocarto.
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Van adviseur weer naar architect
In 1934 pakte Joseph Cuypers zijn functie als 
huisarchitect van het Godshuis weer op met 
de verbouwing van het administratiegebouw. 
Opvallend hierbij is de bepaling dat al het bij 
de sloop vrijgekomen materiaal moest worden 
hergebruikt in de nieuwbouw. Zelfs de vrij-
komende stenen moesten worden schoonge-
maakt en nieuwe onderdelen moesten worden 
uitgevoerd overeenkomstig het oude werk.109 

7. ADVISEUR, ARCHITECT EN 
INTERMEDIAIR VOOR HET 
BISSCHOPPELIJK COLLEGE
In het laatste Roermondse voorbeeld staan de 
activiteiten voor een spoedige totstandkoming 
van het Bisschoppelijk College centraal. Dit 
project kende een aantal vertragende factoren, 
waarbij de hulp van Joseph werd ingeroepen. 
Hij fungeerde daarbij als architect van de te 
herbestemmen kazernegebouwen, waarde-
ringsdeskundige voor de overname van die 
gebouwen van de gemeente aan de onderwijs-
instelling, intermediair om vertragingen op te 
lossen, en opnieuw als waarderingsdeskundi-
ge om de juiste compensatie vanwege de tegen-
vallende bouwkundige toestand vast te stellen.

Waarderingsdeskundige: de eerste schat-
ting
Joseph schreef in april 1924 aan L. Wagemans 
van Openbare Werken, voorzitter van het trio 
van waarderingsdeskundigen, dat hij bereid 
was als ‘schatter’ voor het terrein van het Bis-
schoppelijk College deel te nemen.110 Het der-
de lid was ir. Kuijlaars van Publieke Werken. 
De aan te kopen kavel had Joseph door het 
verschuiven van de Graaf Gerardstraat ten be-
hoeve van deze school in het stratenplan opge-
nomen. Hierop stonden nog enkele gebouwen 
die door herbestemming als onderdeel van 
het schoolcomplex geschikt konden worden 
gemaakt, zodat naast een grondprijs ook daar-
voor de waarde moest worden bepaald. In zijn 

overeenkomst met de gemeente had Joseph 
eind juni tevens bedongen dat hij bij de verbou-
wing van de kazernegebouwen tot Bisschoppe-
lijk College het alleenrecht voor dit ontwerp 
zou hebben. Feitelijk was hij dus de bedenker 
van de kavel, degene die mede de kavelprijs 
vaststelde, de architect voor de bestaande ge-
bouwen en het oliemannetje voor alle voorko-
mende problemen. Het is uit oogpunt van on-
afhankelijkheid en integriteit een onwenselijke 
vermenging van functies. Het voorstel van de 
schatters werd in juni 1924 door de gemeente-
raad overgenomen, na een lange discussie over 
de hoogte van de schatting en de samenstelling 
van het trio. De raad vroeg zich af of de schat-
ters wel voldoende kundig waren.111 Blijkbaar 
leverde de voorgestelde kavelprijs voor het Bis-

schoppelijk College geen problemen op, want 
al snel kwam het project in de ontwerpfase.

Ontwerpfase
Vervolgens liet Joseph aan J. Goessens, direc-
teur Bisschoppelijk College, weten dat hij de 
opdracht van burgmeester en wethouders had 
ontvangen om de bebouwing van het kazerne-
terrein in overeenstemming te brengen met het 
door de Rijkscommissie goedgekeurde plan. 
Hij zond twee blauwdrukken mee van de te 
herbestemmen kazernegebouwen en vroeg om 
overleg met de architect van de nieuwbouw.112 
Dit was ir. Joseph Franssen.113 In september 
1924 was er een intensieve briefwisseling 
met Joseph tussen de school, Franssen en de 
gemeente. Joseph deelde het college en de  

22. Gedeelte van de gevel van het Bisschoppelijk College (rechts) als achtergrond bij de onthulling van het Dr. 

Cuypersmonument (1930). Het ontwerp voor dit deel wordt weergeven in afbeelding 24. 

GAR Beeldbank.
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architect mee dat het bouwplan van Franssen 
afweek van zijn ontwerp voor de verbouwing 
en dat ook de rooilijn dat deed, die van belang 
was voor de welstandsindruk van het project.114 
De directeur van het college wilde zo snel mo-
gelijk met Joseph spreken om aan te tonen hoe 
belangrijk hun plannen waren. Het college gaf 
echter Cuypers gelijk. Het bevestigde dat van 
de rooilijn niet mocht worden afgeweken en 
zond de plannen van Cuypers naar de Rijks-
commissie. Mogelijk werd de kwestie tot ieders 
tevredenheid opgelost, daar de directeur van 
het college met groot genoegen constateerde 
dat de kwestie van de rooilijn was opgelost; hij 
toonde zich dankbaar voor de welwillendheid, 
zodat nu de koop kon worden gesloten om in 
juli 1925 klaar te zijn.115 Joseph leverde daarop 
aan de directeur en Franssen snel een herziene 
geveltekening. Later prentte hij Franssen in dat 
voor een spoediger verloop zijn aanwijzingen 
moesten worden gevolgd, die betrekking had-

den op het toepassen van glas-in-lood zonder 
kozijnen in de trapvensters, bogen boven de in-
gang, het metselwerk en de voegen. Kennelijk 
ontbrak het nog aan de afwerking.116 Aangeno-
men mag worden dat het bouwproject daarna 
in de aanbesteding- en bouwfase kwam, maar 
ook dat toen de problemen met de te herbe-
stemmen gebouwen zichtbaar werden, die 
zouden leiden tot een aanzienlijke vertraging.

Funderingsproblemen
Hoe serieus de problemen waren, blijkt uit een 
raming van architect Joseph Franssen en uit-
voerder G. Dirks voor het herstel van de aan-
getroffen slechte fundering van stal en kanti-
ne van de kazernegebouwen ter grootte van  
fl. 5.335. Dit waren de kosten voor steuncon-
structies van ijzeren balken tijdens het herstel, 
het uitgraven tot 3,5 - 4,0 meter diep, het ma-
ken van bekisting om zand tegen te houden 
en het aanbrengen van 15.000 metselstenen. 

Aan de hand hiervan zond het Bisschoppelijk 
College op 27 februari 1926 een brief aan de 
gemeente waarin werd gevraagd om de grond-
kosten van de paardenstal en de kantine te 
verlagen vanwege de slecht staat van de funde-
ring. Een voorstel daartoe werd door de raad 
afgewezen, zodat de school op 17 november 
het verzoek zou herhalen en een compensatie 
vroeg van het door Franssen en Dirks geraam-
de bedrag.117 De school argumenteerde dat 
deze gebouwen volgens het gemeentelijk be-
sluit moesten worden geschat met het oog op 
hun toekomstige bestemming, maar dat schat-
ters niet zulk een slechte fundering hadden 
kunnen vermoeden.

Waarderingsdeskundige: de tweede schatting
Pas in februari 1927 zijn er nieuwe ontwik-
kelingen. Joseph nam toen het initiatief en 
schreef zijn medeschatters Kuijlaars en Wage-
mans dat er naar zijn idee twee standpunten 
mogelijk waren waarover de gemeente zijns 
inziens om uitsluitsel gevraagd moest wor-
den. Bij het eerste was niet na te gaan welke 
besparing er met de bestaande bebouwing 
voor de nieuwbouw kon worden bereikt en 
was er dus geen grond voor compensatie. Bij 
het tweede was het uitgangspunt dat de raad 
op ethische gronden het Bisschoppelijk Col-
lege wilde steunen; de gemeente mocht deze 
rijksgesubsidieerde instelling weliswaar geen 
directe subsidie geven, maar had dit in eerde-
re jaren toch gedaan door een gebouw aan te 
bieden en via korting op de huur ervan.118 Kuij-
laars meende dat zij als schatters de opdracht 
hadden de waarde vast te stellen van de over te 
dragen terreinen en gebouwen, de laatste met 
het oog op de toekomstige bestemming.119 De 
schatters constateerden gezamenlijk dat zij bij 
hun eerdere advies ervan waren uitgegaan dat 
de fundering in orde was en dat ze hoogstens 
zetscheuren hadden gezien. Dat gold niet voor 
het kantinegebouw dat al ernstig gescheurd 
was, waarmee al wel rekening was gehouden. 

23. Ontwerp pleinzijde Bisschoppelijk College met signatuur van Joseph Cuypers. 

Het Nieuwe Instituut, Rotterdam.
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Volgens Joseph Franssen kon op de slechte 
fundering geen bovenbouw gerealiseerd wor-
den; hij adviseerde een korting ter grootte van 
fl. 4.065.120 Dit advies werd overgenomen. De 
twee gezichtspunten die Joseph in zijn brief 
noemde, speelden geen rol meer, maar blijk-
baar waren de schatters genegen het Bisschop-
pelijk College grotendeels tegemoet te komen.

8. HUIDIGE SITUATIE
Het is de vraag of Joseph Cuypers de omgeving 
waar hij zoveel werk had verricht, nu nog zou 
herkennen. Een groot deel van de nieuwbouw 
uit zijn tijd is alweer afgebroken en vervangen 
door gebouwen uit de jaren zeventig en tachtig 
van de afgelopen eeuw. 

Munsterterrein en rectoraatgebouw
Naast het rectoraatsgebouw is alleen nog een 
aantal panden aan de Hamstraat redelijk gaaf be-
waard gebleven, uitgezonderd de winkelpuien.  

Aan de Abdijhof 3 en 5 staan tegenover de 
Munsterkerk nog de woonhuizen van de archi-
tect Joost Klaarenbeek sr. (1877-1961).121 Aan 
de kant van de kerk, ook aan de zijde van de 
Hamstraat is er sprake van vervanging. Aan de 
andere, naar de kerk toe gerichte, zijde van de 
Abdijpoort is een deel van het blok winkelpan-
den van de architect J.H. Berbers (1862-1937) 
bewaard gebleven.122

Directe omgeving van de Munsterkerk
Vergelijking van de situering van beeld en tuin, 
zoals ontworpen door Joseph, met de huidige 
situatie laat zien dat de structuur van die aan-
leg nog aanwezig is. Het Cuypersmonument is 
inclusief de bronzen palmtak en de plaquette 
op de sokkel bewaard gebleven. De verbinding 
van de kerk met de overige gebouwen via rec-
toraatgebouw en Munsterpoort is nog in stand, 
zodat de kerk ook nu niet geheel vrij ligt. 

Godshuis
Voor een groot deel van de bebouwing van 
Joseph is in de jaren zestig nieuwbouw in de 
plaats gekomen, die recent weer is vervangen. 
Ook qua structuur van het terrein is stevig 
ingegrepen, zodat behoudens het gouverne-
mentspaleis met enkele andere onderdelen 
sprake is van complete nieuwbouw.

Bisschoppelijk college
Zowel de door Joseph Cuypers herbestemde 
delen van het kazernecomplex als de toen-
malige schoolnieuwbouw van architect Cas-
par Franssen zijn afgebroken voor een groot 
nieuwbouwcomplex met winkels en een wa-
renhuis voor Vroom & Dreesmann, dat nu leeg 
staat. Ook aan de achterzijde van het waren-
huis, aan de Graaf Gerardstraat, is sprake van 
complete vervanging.

9. SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Uit de vijf behandelde casussen blijkt dat Jo-
seph Cuypers enorm veel invloed heeft gehad 
op de omgeving van de Munsterkerk. Zijn 
opdrachtgevers, het gemeentebestuur van 
Roermond, de rector van de Munsterkerk, de 
directeur van het Bisschoppelijk College en de 
regenten van het Godshuis hadden een groot 
vertrouwen in hem, omdat hij voor hen niet 
alleen optrad als architect, maar ook werd in-
geroepen als adviseur en intermediair. Dat kon 
hij doen, omdat hij steeds ook bij andere partij-
en zoveel vertrouwen genoot en op die manier 
kon bemiddelen. Voorbeelden zijn de bemid-
deling over de rooilijn en de compensatie voor 
de fundering van het Bisschoppelijk College 
alsmede de grondtransactie en de poort voor 
het rectoraatgebouw. Zeker bij het gemeen-
tebestuur valt het vertrouwen in hem op. Hij 
werd ingeschakeld als adviseur bij de sloop van 
het abdijcomplex, de kwestie van de vrijleg-
ging van de Munsterkerk, de contacten met de 
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, de 
herinrichting van het vrijkomende Munsterter-

24. Abdijhof 3-5. 

Foto auteur.
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rein en bij de waardebepaling van de kavel van 
het Bisschoppelijk College, nog naast adviezen 
voor het instellen van een schoonheidscom-
missie en bouwwerken elders in de stad.
Joseph heeft het vertrouwen niet beschaamd. 
Hij reageerde snel en uitgebreid op vragen om 
advies, met goed leesbare teksten en zo nodig 
met tekeningen; zijn adviezen werden steeds 
overgenomen. Net als in zijn artikelen komt hij 
over als een goed schrijver die zijn gedachten 
goed kon formuleren. Die eigenschap en zijn 
inzicht maakten dat hij bij partijen gezag ge-
noot; om die reden werd hij in overleggen over 
moeilijke kwesties, zoals bijvoorbeeld de kwes-
tie van de sloop van de monumentale abdij-
poort, door burgemeester en wethouders naar 
voren geschoven. Het advies voor nieuwbouw 
van het Godshuis vormde een uitzondering. 
Hier toonde Joseph teveel loyaliteit aan de re-
genten, onder wie zijn vriend Bolsius. Hoewel 
het college dit advies nog wel in de gemeen-
teraad bracht, had hem van te voren duidelijk 
moeten zijn dat daar geen draagvlak voor was.
De vraag is wat dit grote vertrouwen zegt over 
de waardering voor Joseph in die tijd. Telkens 
opnieuw worden gevraagd, is zeker een be-
langrijke vorm van waardering. Bij veel van 
dit werk is hij meer organisator en intermedi-
air dan een architect die nieuwe scheppingen 
realiseert. Zowel bij de nieuwbouw van het 
Bisschoppelijk College als bij het Godshuis 
ging het om aanpassing en uitbreiding van be-
staande gebouwen terwijl ook het stratenplan 
voor het Munsterterrein vooral een optelsom 
van noodzakelijke voorzieningen was. Een 
uitzondering vormt het rectoraatsgebouw met 
tuin en Dr. Cuypersmonument, waar Joseph 
een geslaagde overgang realiseerde tussen de 
historische Munsterkerk en de nieuwe winkel-
straten. Terecht heeft hij niet voor complete 
vrijlegging van de kerk gekozen, maar door 
poorten de omgeving van de kerk transparan-
ter gemaakt. Ook stemde hij de materiaalkeuze 
voor de panden rond de kerk daarop af. Toch 

moet geconcludeerd worden dat hij bij deze 
projecten vooral werd ingeschakeld om zijn 
organisatiecapaciteiten, gezag in de stad en 
snelle werkwijze.
De rol van Joseph bij de sloop van het abdijcom-
plex en met name bij het op zijn verzoek slopen 
van het nog resterende poortgebouw aan de 
Hamstraat wordt op dit moment zeker anders 
beoordeeld dan in zijn tijd. Destijds was er in 
Roermond weinig weerstand tegen het gedrag 
van Joseph en landelijk was die onvoldoende 
gebleken om de sloop te staken, ook niet naar 
aanleiding van de bezoeken van Jan Kalf. Het 
is zelfs nog maar de vraag of Joseph hem steeds 
op de hoogte heeft gehouden van bij de sloop 
aangetroffen vondsten. Het is onverklaarbaar 
waarom hij de sloop ook na die ontdekkingen 
heeft doorgezet, zeker gezien zijn inzet voor 
restauraties elders en voor de Rijkscommissie 
voor de Monumentenzorg. Te oordelen naar 
de orderportefeuille van het architectenbureau 

op dat moment is het niet waarschijnlijk dat hij 
dit deed uit financiële overwegingen. Mogelijk 
is dit voortgekomen uit te grote loyaliteitsge-
voelens ten opzichte van het gemeentebestuur, 
dat daar nieuwe ontwikkelingen wilde. Die 
grootscheepse sloopactiviteiten – zeker die van 
het poortgebouw – worden nu zonder meer ne-
gatief beoordeeld. Ook het argument dat zijn 
vader een tegenstander van het vrijleggen van 
de Munsterkerk zou zijn geweest, terwijl die 
daar in een bij Joseph bekende brief aan de 
Minister van Oorlog in 1918 juist voor pleitte, 
draagt niet bij aan de geloofwaardigheid en het 
oprecht handelen van Joseph in dit dossier.
Er is van Joseph geen algemene visie op het 
stratenplan of gewenste architectuur voor het 
Munsterterrein bekend. Wel hanteerde hij al-
gemene architectuurbegrippen, waarover hij 
al eerder gepubliceerd had. Misschien heeft 
hij zijn eigen rol goed gekarakteriseerd toen hij 
in 1938 bij het aanvaarden van een opdracht 

25. Sloop van gebouwen van het Godshuis in de jaren zestig, waaronder die van Joseph Cuypers. 
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aan burgemeester en wethouders de bijna der-
tig werkzame jaren dat hij voor die gemeente 
actief was, als volgt beschreef: ‘de rustige ver-
houding waarin ondergetekende uw gemeente 
van advies heeft mogen dienen’.123 Het begrip 
rustig kan dan zowel worden opgevat als een 
continue lijn in zijn werk, zonder schoksgewij-
ze stappen, als een realistische aanpak, die vol-
deed aan de wensen van zijn opdrachtgevers.
Tegenwoordig wordt vreemd aangekeken te-
gen het net van functies waarin Joseph zich in 
Roermond gewaagd had. Combinaties als op-
drachtgever en de feitelijke architect van het 
rectoraatgebouw, adviseur over nieuwbouw 
en architect van het Godshuis, bepaler van de 
kavel, schatter voor de grondprijs en van de 
latere compensatie alsmede architect van de 
herbestemming van de kazernegebouwen voor 
het Bisschoppelijk College zijn nu op zijn minst 
ongebruikelijk, onwenselijk of zelfs verboden. 
Voor Joseph was dat echter niet ongewoon. 
Hij accepteerde veel functies waarvoor hij ge-
vraagd werd, en schuwde dus niet om in één 
project meerdere petten tegelijk op te hebben. 
Daarbij verkeerde hij wellicht in de veronder-
stelling dat met een dergelijke cumulatie van 
functies in één hand een project juist voorspoe-
dig zou kunnen lopen. Ook in zijn relatie met 
de rijksoverheid functioneerde het architec-
tenbureau Cuypers bij bijvoorbeeld restaura-
ties als opdrachtnemer en toezichthouder. Een 
voorbeeld in Limburg is de restauratie van de 
St.-Remigiuskerk in Klimmen, waarbij Joseph 
het project leidde en Pierre toezicht hield.124

In de relatie met andere architecten stond Jo-
seph stevig in zijn schoenen. Zijn adviezen aan 
hen waren zakelijk, maar lieten er geen twijfel 
over bestaan als er volgens Cuypers ondeug-
delijke ontwerpen werden aangeboden. Ook 
als het ontwerp al was gerealiseerd, moesten 
zo nodig alsnog verbeteringen worden aange-
bracht. Zelfs tegenover Joseph Franssen, die hij 
als jongen moet hebben meegemaakt, stelt hij 
zich zakelijk op en keurt hij waar nodig zaken 

af. Dat de andere architecten zijn gezag volle-
dig aanvaardden geeft weer welke positie hij 
innam.
Het oprichten van het Dr. Cuypersmonument, 
het gerenommeerde gezelschap bij de onthul-
ling en de aankoop van een kleine versie van 
het beeld van August Falise voor de kamer 
van de burgemeester zegt veel over de naam 
die zijn vader in Roermond in die tijd had. 
Die goede naam zal ongetwijfeld ook hebben 
bijgedragen aan de positie van Joseph in de 
stad. Die familieroem was op zich natuurlijk 
niet voldoende, als Joseph niet ook zelf goed 
werk leverde en met de vele partijen overweg 
kon die hem het vertrouwen schonken om veel 
functies te kunnen verwerven. Buiten zijn werk 
met vele petten in het centrum, maakte hij in-
dertijd ook de uitbreidingsplannen en het ont-
werp voor honderd woningen in ’t Veld.
Een paar decennia later was het roer geheel 
omgeslagen. De massale sloop van Josephs 
bouwwerken in de afgelopen vijftig jaar roept 
vragen op over de waardering voor zijn werk 
na de Tweede Wereldoorlog. Daarbij moet er 
wel rekening mee worden gehouden dat deze 
zich bevonden op economisch belangrijke ka-
vels in het centrum van Roermond, die dus 
voor projectontwikkeling en nieuwe bebou-
wing in aanmerking komen. Maar daarnaast 
zijn ook zijn naam en faam als supervisor van 
het Munsterterrein en architect van het recto-
raatgebouw verloren gegaan. In de beschrij-
ving van de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg wordt zowaar Eduard Cuypers genoemd 
als architect van het rectoraatsgebouw. In de 
Spiegel van Roermond is vrijwel geen aandacht 
besteed aan Joseph Cuypers. In het boek Roer-
mond Bouwkunst wordt, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de grote aandacht voor de bouw-
werken van zijn vader en van Frans Dupont, 
slechts één werk van Joseph beschreven, na-
melijk de kapel bij het pensionaat Sint-Ursula. 
Joseph Cuypers is kortom in Roermond geen 
begrip meer als vormgever van het centrum en 

evenmin als architect van zijn andere projec-
ten, zoals de uitbreiding van de Teekenschool, 
diverse woonhuizen, waaronder zijn eigen 
woonhuis ‘Nabij buiten’, een woningbouwcom-
plex van honderd huizen in ’t Veld in opdracht 
van woningbouwvereniging Sint-Jozef en uit-
breidingsplannen door de jaren heen. Joseph 
is in Roermond vooral bekend als de zoon van 
Pierre Cuypers, hoewel hij in die stad toch circa 
veertig jaar heeft gewoond en veel, en in zijn 
tijd zeer gewaardeerd, werk heeft verricht.
Een verklaring hiervoor kan worden gevonden 
door een vergelijking te maken met een van 
de andere gemeenten waar hij ook zulke func-
ties uitoefende. Daarbij kan gedacht worden 
aan Heemstede, waar Joseph als supervisor, 
stedenbouwkundige, architect en esthetisch 
adviseur fungeerde. Over de ontwikkeling van 
Heemstede van een landelijk dorp naar een 
grote forensengemeente wordt over de beteke-
nis van Joseph geschreven: ‘Wie op zoek gaat 
naar de mensen die daarin [de ontwikkeling] 
een cruciale rol speelden, stuit in elk geval op 
drie grote namen: burgemeester David Eliza 
van Lennep, arts en wethouder Eduard Droog 
en architect Joseph Cuypers’.125 Ter plekke 
heeft Joseph meer dan dertig jaar die verschil-
lende rollen gehad, maar ook een zichtbare 
erfenis achtergelaten met een uitbreidingsplan 
dat Heemstede een groene en comfortabele 
woonomgeving heeft gegeven, een nog goed 
functionerend monumentaal raadhuis, een 
opvallende en goed in een villawijk ingepaste 
katholieke kerk en een schilderachtig kerkhof-
complex. Juist aan dergelijke in het oog sprin-
gende en tastbare zaken ontbreekt het in Roer-
mond. Afgezien van de kapel bij het pensionaat 
Sint-Ursula en het rectoraatsgebouw waren 
zijn bouwwerken voor het Bisschoppelijk Col-
lege en het Godshuis mooi ingepast en goed 
uitgevoerd, maar niet opvallend. Zijn erfenis in 
Roermond is dus te weinig zichtbaar om aan-
dacht voor de ontwerper ervan te genereren.
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