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PIE JESU, DOMINE, 

DONA EI REQUIEM SEMPITERNAM 

t 
HUBERT CUYPERS 

COMPONIST EN DIRIGENT 

Ridder in de Orde v•o S. Grcgonus Magnus. 

Officter in de Orde v~n Oraoj(.·~assau. 

Ridder tD de Orde van htt Ugion d'Hoootur. 

Officier io de Kroonorde \'.ln Belgii. 

Op het Kerstfeest van het jaar 1873 werd 

hij te Baexem geboren, als zoon van Frans 

Cuypers ('18J3 t 1886) en Elisabeth Peeters 

(' I8J6 t 1909). Te Amsterdam trad hij 

op 1 Juli 1897 in het huwel•jk met Anna 
Mathilde Fuchs. 

Gesterkt door de genademiddelen der H . Kerk 

overleed hij. na een kortstondige ziekte, op 

22 februari 1960. Bij zip1 vrouw, die hem in 

1946 was ontvallen, is hij op z6 februari ter 
ruste gelegd in het familiegraf op het R.K. 

kerkhof Buitenveldert te Amsterdam. 

In het rustieke Limburgse dorp van zijn ge· 

boorte kreeg hij de eerste muzieklessen van 

zijn vader. Snel rijpte, in Aken en Amsterdam, 

zijn muzikaal talent, waarvan hij in zijn lange 

leven ontelbaar velen heeft laten genieten. 

Zijn leven was muziek, vol blijheid en muzikale 

vroomheid. De grote gaven die hiJ had ontvan. 
gen, heeft hij in zijn religieuze werken aan. 

gewend om anderen dichter tot God te brengen. 

Als dirigent en leermeester zal hij voor velen 

onvergeteliJk blijven, vooral voor de telkens 

nieuwe generaties jongenskoren die onder zijn 
leiding stonden. Hun zingen bracht den hemel 

op aarde. 
Als vertrouwd en altijd blijmoedig vriend zal 

hij door tallozen gemist worden. 
Als vader en grootvader, die zich vooral in de 

laatste rustige jaren geheel kon geven aan zijn 

famJliekring. heeft hij een grote leegte achter· 

gelaten. 
Zijn leven werd gedragen door de overtuiging: 

IN TE DOMINE SPERAVI, 

NON CONFUNDAR IN AETERNUM 


