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Pierre Cuypers wijst iets aan in het atelier.               Afbeelding: STEDELIJK MUSEUM ROERMOND 

Honderd jaar geleden, op 3 maart 1921, vloog de streng katholieke 
architect Pierre Cuypers terug naar zijn schepper. Met achterlating van 
tenminste zeventig kerken en honderden markante gebouwen, zoals het 
Rijksmuseum en het Centraal Station, beide in Amsterdam. 

De Roermondse bouwmeester Pierre Cuypers liet een bijzondere erfenis na. Op het 

Binnenhof in Den Haag, op 17 maart weer het epicentrum van de Tweede 

Kamerverkiezingen, liet hij een imposante fontein ter nagedachtenis van Willem II, 

Roomsch Koning en Graaf van Holland, verrijzen, maar hij ontwierp ook de 

neogotische troon met baldakijn in de Ridderzaal, waarop de koning op de derde 

dinsdag in september de troonrede uitspreekt. 

 



Pierre Cuypers werd bij leven verketterd en vereerd, maar honderd jaar na zijn dood, 

op 3 maart 1921, wordt er vooral met eerbied gesproken over de 94 jaar geworden 

Roermondse bouwmeester. Hij was een geniaal kunstenaar en, op latere leeftijd, een 

machtig man. 

Herdenking 

‘Deze negentiende-eeuwse architect is bijna net zo bepalend voor Nederland geweest 

als water en wolken’, schreef het Historisch Nieuwsblad eerder. Door de coronacrisis 

zit een herdenking er niet in, maar die houdt de markante bouwmeester dan te goed. 

De streng katholieke en godsvruchtige Pierre Cuypers was in de eerste plaats architect 

van kerken. Hij ontwierp er meer dan zeventig, in binnen- en buitenland, maar ook 

kapellen en kloosters kregen op zijn tekentafel vorm. 

Daarnaast restaureerde Cuypers meer dan honderdvijftig middeleeuwse gebouwen. 

Alles in zijn typische neogotische stijl. Katholieke Neogotiek leunde het meest tegen 

zijn geloof aan. Nationale roem kreeg hij als architect van ‘wereldse’ bouwwerken als 

Kasteel de Haar in Haarzuilens en het Rijksmuseum en het Centraal Station in 

Amsterdam. 

Hij was trots op zijn katholieke achtergrond en liet dat duidelijk in zijn werk blijken. 

Dat bezorgde hem een gespleten imago. Veel protestanten vonden dat Cuypers 

Nederland met zijn bouwkunst wilde terugleiden naar de donkere middeleeuwen. Veel 

neogotische interieurs zijn in latere jaren welhaast stelselmatig verminkt. Maar de 

rooms-katholieken zagen in hem een halve heilige. 

 

De door Cuypers gerestaureerde en verder uitgebreide Munsterkerk in Roermond met zijn standbeeld. Foto: De 

Telegraaf 



Protestant 

Koning Willem III kon als protestant niet door één deur met Cuypers, die bovendien te 

boek stond als een lastige en eigenzinnige man. De vorst weigerde ook naar de 

opening van het Rijksmuseum te komen. ‘Het was geen museum, maar een 

aartsbisschoppelijk paleis’, vond de koning. Later zou koningin Emma ‘incognito’ het 

nieuwe museum gaan bekijken. Dat Pierre Cuypers als Rijksbouwmeester voor veel 

officiële openingen werd uitgenodigd, was ook tegen het zere been van Willem III. 

Historicus Pierre Cuypers Jr. vertelde in een radio-interview dat zijn overgrootvader 

voortdurend ruzie had met de koning. „Zo ook tijdens de opening van het 

Noordzeekanaal in 1876. Mijn overgrootmoeder en hij voeren mee op een schip dat 

plotseling aan de kant werd stilgelegd. De familie Cuypers werd verzocht van boord te 

gaan. Wat bleek? Er was enorme ruzie ontstaan over het feit dat mijn overgrootvader 

was uitgedost met de versierselen van de Orde van St. Gregorius de Grote, een hoge 

ridderorde van de Heilige Stoel.” 

Cuypers werd in 1863 toch bijna het Vaticaan uitgegooid, omdat hij zich tegenover 

een kardinaal laatdunkend had uitgelaten over de roomse barok. 

Pierre Cuypers, zoon van een kerkenschilder, is tweemaal getrouwd geweest. Zijn 

eerste huwelijk, met de Antwerpse Rosalia Vandevin, vond plaats in 1850. Ze kregen 

twee dochters, maar moeder en de tweede dochter stierven in 1855 aan tuberculose. 

Vier jaar later trouwde Cuypers met Antoinette Alberdingk Thijm, de muzikale en vijf 

talen sprekende zuster van de katholieke schrijver Joseph Alberdingk Thijm. Uit dit 

huwelijk werden twee zoons en drie dochters geboren, onder wie zoon Jos, die later 

eveneens een beroemd architect werd. 

Amsterdam 

 

Cupers ontwierp ook het Centraal Station in Amsterdam. Foto: STADSARCHIEF AMSTERDAM 



In 1865 verhuisde het echtpaar naar Amsterdam, dat hij een rooms-katholiek 
gezicht wilde geven. Op vaak onmogelijke hoekjes liet hij kerken verrijzen. Een 
uitzondering was de Vondelkerk, die Cuypers liet bouwen als middelpunt van een 
geheel door hem ontworpen straat, waar hij zelf ook woonde. Toen Antoinette in 
1894 overleed, kon Cuypers zes maanden lang niet werken. Hij keerde terug naar 
Roermond, waar hij elk jaar op haar sterfdag op bed ging liggen in de hoop 
eveneens te sterven. Pas op zijn 94ste werd die wens vervuld. 

Pierre Cuypers overleed in 1921 en ligt – in het habijt van de dominicaner 
lekenorde – begraven in het familiegraf op het oude kerkhof in Roermond, 
officieel Begraafplaats Nabij de Kapel in ’t Zand geheten. In 1858 was hij zelf nog 
verantwoordelijk geweest voor de herinrichting van de begraafplaats. De 
familiegrafkelder ligt vanzelfsprekend op een prominente plaats, centraal gelegen 
en in de nabijheid van de latere Bisschopskapel. Zijn goddelijke missie was 
volbracht. 

 


