
Zie ik daar de 
meester zelf?

In het Rijksmuseum zijn 
veel decoraties van Pierre 

Cuypers in ere hersteld.

Misschien gaat bij de naam Pierre Cuypers niet meteen 
een belletje rinkelen. Toch kent iedereen het werk van 
deze architect. Flip van Doorn bezoekt enkele beroemde 
gebouwen en ziet niet alleen de hand, maar ook het gezícht 
van de meester. Tekst Flip van Doorn | Foto’s Wim Lanser, Cuypershuis, Kasteel de Haar
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Naar het Rijksmuseum
Route Vanaf het Centraal Station in Amsterdam rijden de trams 2 en 5 
en bussen 170 en 172 naar het Rijksmuseum. In de directe omgeving is 
betaald parkeren beperkt mogelijk. Aanrader Op 13 april vindt de Grand 
Opening van het verbouwde Rijksmuseum plaats. Daags daarna gaan 
om 12 uur de deuren open voor het publiek. Adres Jan Luijkenstraat 1, 
Amsterdam. www.rijksmuseum.nl 

IN HET 
 SPOOR VAN… 

Eigenzinnige bouwmeester
Alle Nederlanders zijn vertrouwd met 
de architectuur van Pierre J.H. Cuypers, 
zelfs degenen die nog nooit van de man 
hebben gehoord. 
Cuypers (1827-1921) tekende niet al-
leen voor het beroemde Rijksmuseum, 
het Centraal Station in Amsterdam en 
kasteel De Haar in Haarzuilens, hij 
bouwde en restaureerde ook meer dan 
honderd kerken. 
Cuypers stond bekend om zijn eigen-
zinnige manier van restaureren. Hij 
deinsde er niet voor terug om elemen-
ten toe te voegen of ingrijpende wijzi-
gingen aan te brengen. De Munsterkerk 
in zijn geboortestad Roermond was 
 bijvoorbeeld na de verbouwing onher-
kenbaar  veranderd. 
Van Friesland tot Zuid-Limburg verrezen 
door Cuypers ontworpen gebouwen; 
de meeste in neogotische stijl. Daar-
naast ontwierp hij onder meer de ko-
ninklijke troon in de Ridderzaal, de 
 fontein op het Binnenhof en de ver-
sierselen die horen bij de Orde van 
Oranje-Nassau. Zonder Cuypers had 
Nederland er simpelweg heel anders 
uitgezien.

IJdel was hij wel, Pierre Cuypers. 
Ik herken zijn gezicht in een van 
de reliëfs op de voorgevel van het 
Rijksmuseum en ook op andere 
plekken in en aan het gebouw. 
Toch wilde Cuypers de bezoekers 
van het Rijksmuseum bovenal 
iets leren. Ze moesten vervuld 
van trots en vaderlandsliefde 
naar buiten komen, als betere 
mensen. Daarom versierde hij het 
gebouw met wandschilderingen, 
allegorische voorstellingen en 
moralistische spreuken. Maar in 
de jaren vijftig en zestig werden 
zijn versieringen weggekwast, wit-
gepleisterd, weggebikt zelfs. 

Luilekkerland
Wanneer ik alvast een kijkje mag 
nemen in het verbouwde museum, 
weet ik niet wat ik zie. Het Rijks-
museum is zelf weer een kunst-
werk geworden. 
“Dit is hoe Cuypers het bedoelde”, 
zegt kunsthistorica Bregtje Vier-
gever. “Hier in de voorhal zijn alle 

oorspronkelijke decoraties terug.” 
Voor haar is deze ruimte al een 
luilekkerland. Ze blijft wijzen. 
Op de mozaïekvloer van Italiaans 
marmer waarin de elementen, de 
sterrenbeelden en de seizoenen 
zijn afgebeeld. Op de details die de 
booggewelven sieren, op de sym-
boliek in de wandschilderingen, de 
glas-in-loodramen. 

De Nachtwacht
Het museum voelt als een ka-
thedraal. “Dat kan niet missen”, 
vindt Viergever terwijl we door de 
eregalerij wandelen. “Het is een 
tempel voor de kunsten. En het 
altaarstuk is De Nachtwacht.” 
Terwijl vóór de verbouwing de 
kunstwerken centraal stonden, 
wordt nu mijn blik constant naar 
de plafonds getrokken, naar de 
steunbalken en pilaren. Eigenlijk 
zou ik het  museum twee keer 
 moeten bezoeken. Eén keer voor 
de kunst en één keer voor het 
 gebouw zelf…

Rijksmuseum, Amsterdam
Tempel voor de kunsten
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In het Cuypershuis 
konden klanten ter 

plekke trapspijlen en 
ornamenten kiezen. 

Tientallen stippen. Ze staan verspreid 
over de kaart van Nederland die hangt 
in de kelders van het Cuypershuis, aan 
het begin van de vaste expositie. De 
gele stippen geven panden en objecten 
aan die Pierre Cuypers ontwierp en 
bouwde. De zwarte stippen markeren 
de verbouwingen. De ongekende pro-
ductiviteit van de man die in dit pand 
woonde en werkte, ik word er duizelig 
van. Alleen al ten noorden van de grote 
rivieren staan meer dan tachtig stip-
pen. Vanzelfsprekend zijn ook Brabant 
en Limburg rijk bedeeld. 

Wonen in een showroom
Tijdens de Cuyperswandeling door het 
compacte centrum van zijn geboorte-
stad Roermond krijg ik een indruk van 
zijn bouwstijl. Gebouwen die Cuypers 
ontwierp of restaureerde, zijn geboor-
tehuis en zijn graf liggen allemaal langs 
de route. Zelf kijkt de bouwmeester toe

vanaf zijn sokkel bij de Munsterkerk. 
In 1853 liet Pierre Cuypers aan de rand 
van Roermond een complex bouwen 
dat diende als woonhuis, atelier en 
werkplaats. En als visitekaartje. “In 
zekere zin was het gebouw een winkel-
tje”, zegt museumgids Peter Beerens. 
“Binnen zie je overal verschillende 
ornamenten, de trapleuning heeft 
steeds andere spijlen. Klanten konden 
ter plekke hun keuze maken; ze wezen 
gewoon aan welke stijlvariant hun 
voorkeur had.” In de museumtuin laat 
hij de Kruisweg zien. De tuin staat vol 
heiligenbeelden en kerkdecoraties. 
“Meneer pastoor kon iets uitkiezen en 
meteen bestellen.” 

Frivole raamkozijnen
Tientallen ambachtslieden werkten in 
de ateliers achter het huis. In het teken-
lokaal liggen de bouwtekeningen die 
ze tot in de kleinste details uitwerkten. 
Het bedrijf was een geoliede machine, 
een kleine gemeenschap. Buiten kijk ik 
nog eens goed naar de raamkozijnen in 
de voorgevel. Aan de ene kant van de 
voordeur zijn ze strak, aan de andere 
kant frivoler. Zelfs hier konden de op-
drachtgevers hun keus maken. 

Naar het 
Cuypershuis
Route Het Cuypershuis 
ligt op loopafstand van het 
station, aan de rand van het 
centrum van Roermond. Er is 
beperkte parkeerruimte.
Aanrader De Cuyperswan-
deling voert door de binnen-
stad en langs het Cuypers-
huis. Een beschrijving is voor 
€1,50 te koop bij de VVV 
en bij het Cuypershuis. 
www.vvvmiddenlimburg.nl 
Vanaf 8 juni is een wissel-
expositie aan Cuypers en het 
Rijksmuseum gewijd. Hoe 
sleepte de bouwmeester 
deze prestigieuze opdracht 
in de wacht?
Adres Pierre Cuypersstraat 
1, Roermond. www.
cuypershuisroermond.nl

Het Cuypershuis, Roermond
Een levensgroot visitekaartje

Gereedschap, mallen, 
onvoltooide beelden: 
de werkplaats ziet eruit 
alsof de ambachtslieden 
even pauze hebben.
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Pierre Cuypers ontwierp nagenoeg alles 
in Kasteel de Haar. Het gebouw zelf, 
het interieur, de vloeren, de plafonds, 
de meubelen, de kapel. Hij bemoeide 
zich met de aanleg van de tuinen en 
zelfs met het ontwerp van de unifor-
men van het personeel. 

Zomerhuis van de baron
Het werd zijn magnum opus. Hij to-
verde de ruïne van het stamslot van de 
familie Van Zuylen van Nyevelt van de 
Haar in Haarzuilens om tot een sprook-
jeskasteel. Geld speelde geen rol. 
Volgens gids Emiel Bransen wilde de 
baron met zijn kasteel in de eerste 
plaats indruk maken. “Het was eigen-
lijk een vakantiehuis. De familie ver-
bleef hier meestal maar een maand per 
jaar, aan het einde van de zomer, en 
ontving dan belangrijke gasten.” 
Dat indruk maken is gelukt; overal in 
het kasteel is de hand van de mees-
ter zichtbaar. Aan de tegeltjes en 
de trapleuningen, maar ook aan de 

 middeleeuwse spokenvangers (kleine, 
naar beneden wijzende punten aan het 
plafond) in de ridderzaal. Anders dan 
in het Rijksmuseum bleven zijn creaties 
in dit kasteel wel intact. 

Sausje van neogotiek
De centrale hal, op de plek van de 
 vroegere binnenplaats, is misschien 
wel het mooiste voorbeeld. Ook hier is 
het alsof ik een kathedraal binnen ga. 
Galerijen, beeldhouwwerken, glas-in-
loodramen, alles overgoten met een 
sausje van neogotiek. 
Hoog op de balustrade zie ik stenen 
beelden van muzikanten. De dirigent 
herken ik: dat is Cuypers zelf.  Naar Kasteel de Haar 

Route Bus 127 vanaf station 
Vleuten of uit Kockengen naar 
Haarzuilens, dan nog 15 minu-
ten lopen. Betaald parkeren kan 
op het ruime parkeerterrein. 
Kijk voor de route per auto op 
de website.
Aanrader Het hele jaar organi-
seert Kasteel de Haar Cuypers-
rondleidingen, met aandacht 
voor de bijzondere samenwer-
king tussen de architect en de 
kasteelheer.
Adres Kasteellaan 1, 
Haarzuilens.  
www.kasteeldehaar.nl

Op de balustrade 
van het kasteel 
staan beelden van 
muzikanten. 
De dirigent 
herken ik: dat is
Cuypers zelf.

Cuypers hield zich aan de 
opdracht van de baron: 

bouw een kasteel dat 
indruk maakt.

De centrale hal 
van Kasteel de 
Haar heeft wel 
wat weg van 
een kathedraal.

Kasteel de Haar, 
Haarzuilens
Zijn magnum opus
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