NIEUWSBRIEF - 003 WWW.CUYPERSJAAR.NL
Aan de trouwe bezoekers en nieuwsbrieflezers van www.cuypersjaar.nl
Geachte lezers,
In de recente papieren uitgave van het Cuypersgenootschap,
'Cuypersbulletin' (jaargang 12, nummer 2 - augustus 2007), was de
vermelding van de nieuwe allesomvattende website over het Cuypersjaar
al te vinden: www.cuypersjaar.nl is van start. Het nadeel van een
printuitgave is dat de ontwikkelingen soms zo snel gaan, dat er al weer
nieuw nieuws komt terwijl u nog gezellig aan het lezen bent in de papieren
nieuwsbrief. Gelukkig is er dan deze elektronische nieuwsbrief in de
digitale tijd.
Nieuwe rubriek
Afgelopen week startten wij met een nieuwe rubriek van Wies van
Leeuwen: 'Biografie'. Daar geeft Wies alvast een voorproefje van zijn werk
en... enige nieuwtjes, zoals de vondst van een uniek
industrieel ontwerp van Pierre Cuypers, het ontwerp van
de voormalige (gesloopte) fabriek van Dericks & Geldens
te Druten:
"De band tussen Pierre Cuypers en Druten was hecht te noemen. In
tal van Cuypers' gebouwen is bijvoorbeeld materiaal van D&G
verwerkt. In het Cuypersarchief in het NAi bevindt zich een
vervaagde potloodschets van een industrieel ogend gebouw. Een
bakstenen gebouw met boogramen en een flauw hellend dak. Ik
legde de link tussen deze tekening en de steenfabriek Dericks en
Geldens in Druten. Het is een van de zeldzame ontwerpen van
Cuypers voor een industrieel gebouw. Deze steenfabriek is gesticht voor het bakken van
de stenen voor de kerk van de H.H. Ewalden in Druten, een van de mooist bewaarde
Cuyperskerken. Het bedrijf heeft doorgewerkt tot ver na de Tweede Wereldoorlog en
leverde bijzondere steensoorten, profiel- en vormstenen, die nog steeds in het
straatbeeld in Nederland zijn terug te vinden. Ook de schets is bijzonder. Het is een van
de befaamde voorstudies die Cuypers overdag of in de avonduren maakte, op goedkoop
papier. Aan de hand van dergelijke schetsen konden zijn tekenaars volledige sets van
bestektekeningen en details maken, die natuurlijk nog wel ter goedkeuring aan de oude
bouwmeester voorgelegd werden.
Uit deze tekening blijkt Pierre Cuypers in hoogst eigen persoon de fabrieksgebouwen in
Druten indertijd te hebben ontworpen!
Jammer dat dit unieke complex in Druten is gesloopt. Wat rest is de karakteristieke
bedrijfswoning op Kerkeland."

Presentatie biografie
De presentatie van de Cuypersbiografie van Wies van Leeuwen vindt NIET plaats op
zaterdag 15 september, maar op

ZONDAG 16 SEPTEMBER
in de Munsterkerk te Roermond.

Het is de bedoeling dat het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Pierre Cuypers, en
het tweede aan Prof. Dr. Vladimir.Stissi, voorzitter van het Cuypersgenootschap.
De Munsterkerk is een van de meest omstreden restauraties van Cuypers. De architect
heeft dit gebouw zijn leven lang gekoesterd en er al zijn gotische verlangens in
uitgeleefd. Vier rijzige torens, reconstructie van de ornamenten en beschildering van het
inwendige. Daarom is deze kerk uitgekozen voor de presentatie van de biografie Pierre
Cuypers architect (1827-1921) op zondag 16 september 2007. Tegelijk wordt ook de
tentoonstelling Pierre Cuypers, vernieuwer van het verleden geopend. Dan verschijnt ook
nog Schoonheid als hartstocht, het boek van Ileen Montijn over Cuypers. De Munsterkerk
heeft in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw alle Cuypersschilderingen verloren,
maar het interieur is nog steeds indrukwekkend. Cuypers heeft met zijn enorme
vindingrijkheid de Amsterdamse Posthoornkerk gemaakt tot een verbeterde Munsterkerk:
slanke torens, rijzige galerijen en tot het uiterste gereduceerde bogen, pijlers en
gewelven. Wie de ijle koepel van deze kerk vergelijk met de koepel van de Munsterkerk
realiseert zich het ruimtelijke en constructieve vernuft van deze ‘meester van het werk.

Het laatste nieuws:
Willemijn Thijssen van het NAi was zo vriendelijk om ons het complete
overzicht van wat het NAi tot nu toe op stapel heeft staan in verband met
Cuypers te zenden.
Wij zullen de activiteiten uiteraard meteen opnemen in de agenda op
www.cuypersjaar.nl. Inwoners van Druten, Sneek, Veghel e.d. weten
dan in ieder geval waarom er een nieuwe 'beeldenstorm' in hun kerken
dreigt. Het NAi gaat al dat moois an Cuypers aan de rest van de wereld
laten zien!
Dit weekend zullen wij ook
Heeft u nog nieuws voor ons? Stuurt u het dan svp naar: labora@planet.nl
en het wordt meteen in de agenda opgenomen.
Vriendelijke groeten,
Peter J. Fontijn
webmaster www.cuypersjaar.nl
E labora@planet.nl
W www.cuypersjaar.nl

NAi-activiteiten rond Cuypers voor jong en oud
September
Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
Grootste overzicht ooit:
'Cuypers. Architectuur met een Missie'
Eerste grote overzichtstentoonstelling van het werk van Pierre Cuypers in het NAi
Rotterdam en Maastricht
van 22 september 2007 tot en met 6 januari 2008
Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie waarin de complete oeuvrelijst van
Cuypers' werk voor het eerst wordt gepresenteerd.
Het boek wordt uitgegeven door NAi Uitgevers. Voor meer informatie kijk op
www.naipublishers.nl
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met het team Marketing
en Communicatie van het NAi:
Anouk Glaudemans 010 4401255/ 06 54375266, of Willemijn Thissen, 010 4401323, Email: press@nai.nl, Website: www.nai.nl

Oktober
Rondje Cuypers door Amsterdam
6, 13, 20 en 27 oktober, 14.00 uur
De stadswandeling door Amsterdam begint bij de Vondelkerk. De wandelingen duren
anderhalf uur. Maximaal aantal deelnemers per rondleiding: 20
Entree: Euro 15,- inclusief een drankje
Met dank aan Stadsherstel die de rondleiding door de Vondelkerk mogelijk maakt.
Vakantieworkshop
13 t/m 27 oktober, 14.00-16.00 uur
Vakantieprogrammering voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Debatten:
4 en 11 oktober, 20.00 uur
Twee debatten in het kader van de tentoonstelling 'Cuypers. Architectuur met een missie'
over de rol die architectuur kan spelen in religieuze en sociaal-maatschappelijke
emancipatie van migranten in Nederland i.s.m. MEMAR.DUTCH architects.
4 oktober 20.00 uur BAAS IN EIGEN MOSKEE
Architect Cuypers (1827-1921) speelde een cruciale rol in het 19e-eeuwse debat over de
verhouding tussen architectuur, politiek en religie. Nu is deze discussie opnieuw actueel.
Met vertegenwoordigers uit de architectuur, maar ook rap en stand-up comedy wordt
gediscussieerd over de rol van architectuur van Nederlandse moskeeën in de acceptatie
van de islam in de samenleving.
Entree gratis
11 oktober 20.00 uur KASBAHS ACHTER DE DIJKEN
Nieuwe Nederlanders bepalen steeds meer de stedelijke werkelijkheid. Wat betekent dat
voor de vormgeving van de stad? Moeten architecten zich laten inspireren door de
diversiteit van de samenleving? Vertegenwoordigers uit de vakwereld, overheid en de
projectontwikkeling debatteren over 'pluricultureel' bouwen en maatschappelijk
bewustzijn.
Entree gratis

SCHATTEN VERSIEREN VOLGENS VOORSCHRIFT
25 oktober 15.00 uur
Curator Decoratieve Kunsten van Museum Boijmans Van Beuningen, Mienke Simon
Thomas, haalt voor deze lezing fraaie ornamenttekeningen uit het archief van architect
Cuypers. Tijdens deze lezing kan het publiek de tekeningen van dichtbij bekijken.
In het kader van de tentoonstelling 'Cuypers. Architectuur met een missie'.

SCHATTEN DE WERELD BINNEN HANDBEREIK
25 november 15.00 uur
In het archief van architect Cuypers bevinden zicht unieke foto's. Hoofd Collecties van
het Nederlands fotomuseum, Loes van Harrevelt, toont bijzondere afdrukken in haar
lezing 'De wereld binnen handbereik. Fotografie in het archief van P.J.H. Cuypers'. In het
kader van de tentoonstelling 'Cuypers. Architectuur met een missie'.
November
Studiedag
3 november, 11.00-14.00
Studiedag "Cuypers" georganiseerd door de Vrije Academie voor Kunsthistorisch
Onderwijs in het auditorium van het NAi
Gedurende de gehele tentoonstellingsperiode:
Theatrale, interactieve rondleiding
Elke zondag in de periode 23 september 2007 t/m 6 januari 2008
Een bijzondere ontmoeting voor de hele familie. Gezinnen met kinderen tussen de 4 en
12 jaar kunnen kennismaken met Jos Cuypers, de zoon van de oude meester. Jos is in
1877 16 en wil net als zijn vader architect worden. Jos neemt kinderen en hun ouders
mee langs de meubels en tekeningen van zijn vader en vertelt hoe zijn leven in de
negentiende eeuw eruit ziet. Deelname is gratis en inschrijven kan via
www.nai.nl/inschrijven.
PDA voor jongeren
23 september 2007 t/m 6 januari 2008
Stap in de wereld van Cuypers
In 1877 wordt een jonge leerling door Cuypers naar Amsterdam gehaald om mee te gaan
werken aan het Rijksmuseum. De leerling vertelt over zijn ervaringen in de tekenloods en
zijn kennismaking met de grote stad Amsterdam en brengt op die manier de wereld van
Cuypers opnieuw tot leven. Deze multimedia tour is ontwikkeld voor jongeren, maar
zeker ook geschikt voor volwassen bezoekers. De tour is voor 2,00 euro verkrijgbaar bij
de balie.
Rondleidingen op aanvraag
23 september 2007 t/m 6 januari 2008
Instaprondleiding
Elke zondagmiddag van 14.00-15.00 uur.
Maastricht
In het NAi Maastricht worden in het kader van Cuypers elke 2e donderdag van de maand
lezingen georganiseerd.

Bruikleengevers:
Stedelijk Museum Roermond
Kerken (HH Ewalden Druten/Sneek/Veghel/St. Urbanus Ouderkerk/Haelen/Oeffelt)
Rijksmuseum
Kasteel de Haar
Utrechts Archief
Stadsarchief Amsterdam
Bibliotheek Wageningen
Nationaal archief
Universiteitsbibliotheek Leiden
Universiteitsbibliotheek Nijmegen
Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Bibliotheek
Samenwerkingspartijen
* Kasteel de Haar
Oktober/ november
Cuypers rondleidingen door Kasteel de Haar te Haarzuilens, nabij Utrecht
19 en 27 oktober, 2, 10 en 16 november en 8 december, 13.30 uur
Naar aanleiding van de tentoonstelling in Maastricht waar de ontstaansgeschiedenis van
Kasteel de Haar centraal staat, worden er exclusieve rondleidingen door het kasteel
georganiseerd. U kunt hier met eigen ogen zien hoe Cuypers' ontwerpen in werkelijkheid
gestalte hebben gekregen. Kijk mee met de conservator, zij wijst u op alle minutieuze
details, vertelt over de herbouw 100 jaar geleden en de restauratieproblematiek nu,
Cuypers en baron Van Zuylen en nog veel meer. En bij wijze van uitzondering wordt een
bezoek gebracht aan de kapel!
Voor deze rondleiding moet vooraf telefonisch gereserveerd worden bij Kasteel de Haar.
De rondleidingen starten bij een minimum aantal van 6 deelnemers per rondleiding.
Kosten per rondleiding Euro 15,- p.p.
Kasteel de Haar, Kasteellaan 1, 3455 RR Haarzuilens
Tel: 030-6778515 (kantooruren), informatie@kasteeldehaar.nl, www.kasteeldehaar.nl
* Stedelijk Museum Roermond
16 september 2007 t/m 13 januari 2008
Tentoonstelling Cuypers
De expositie 'Architect Pierre Cuypers (1827-1921), vernieuwer vanuit het verleden' vindt
plaats in het Stedelijk Museum Roermond. Dit gebouw is het Huis van Cuypers, het pand
dat Cuypers in 1853 realiseerde om er te wonen en te werken én om zijn ideeën over
architectuur en samenleving te tonen en te manifesteren. De basis van de expositie
vormt een uitgebreid en verhelderend onderzoek van cultuurhistorisch adviesbureau Res
Nova, in opdracht van Gemeente Roermond, naar het Huis van Cuypers. Digitale
projecties maken de plannen, die Cuypers had met gebouw en omgeving, zichtbaar in de
expositie. Zijn opleiding in Antwerpen en zijn culturele omgeving, belangrijke
inspiratiebronnen voor hem, krijgen er voor het eerst ruim aandacht. Het functioneren
van de kunstwerkplaatsen, een essentieel onderdeel van zijn kunstopvatting, wordt in
beeld gebracht. Bij deze expositie verschijnen twee langverwachte boeken over Cuypers.
Ileen Montijn schreef een standaardwerk over Cuypers, waarin ze zijn werk in de context
van zijn tijd plaatst. Wies van Leeuwen zorgde na jarenlang onderzoek voor de biografie
van Cuypers.
Actuele informatie over de publieksactiviteiten rond de expositie 'Architect Pierre Cuypers
(1827-1921), vernieuwer vanuit het verleden' kunt u vinden op
www.museum.roermond.nl
Een overzicht van alle activiteiten, die plaatsvinden in Roermond in het kader van het
Cuypersjaar, vindt u op www.cuypersroermond.nl.
Stedelijk Museum Roermond, Andersonweg 4, 6041 JE Roermond
Tel: 0475 - 333496

* Nationaal Archief
Zaterdag 13 oktober 10.00 - 17.00 uur
Lezing en rondleiding langs archieven van Cuypers in het Nationaal Archief
Het Nationaal Archief organiseert op zaterdag 13 oktober (de Landelijke Archievendag)
activiteiten rondom de architect Pierre Cuypers. Aanleiding hiervoor is de
overzichtstentoonstelling van het werk van deze beroemde architect gepresenteerd in
het Nederlands Architectuurinstituut (NAi). Het NAi beheert het archief van Cuypers,
architect van het Rijksmuseum, het Centraal Station Amsterdam en vele kerken. Ook het
Nationaal Archief beschikt over divers materiaal van en over Cuypers. U kunt deze dag
met een rondleiding een kijkje achter de schermen nemen in onze depots en op het
restauratieatelier. Daarnaast zijn er ook speciale rondleidingen en lezingen over Pierre
Cuypers.
De toegang gratis. Meer informatie en programma: www.nationaalarchief.nl
Het Nationaal Archief, Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag
Tel: 070-3315400
+ logo en doorlink naar Nationaal Archief

Exclusieve openstelling voor lezers van De Volkskrant
8 en 15 oktober in Rotterdam
22 oktober in Maastricht
Op deze data zal het NAi zijn deuren exclusief openstelling voor de lezers van de
Volkskrant. Mensen die zich via een bon opgeven bij de Volkskrant worden in het NAi
ontvangen met een kopje koffie of thee en krijgen een inleiding op de tentoonstelling
door de curator Linda Vlassenrood.
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met het team Marketing
en Communicatie van het NAi:
Anouk Glaudemans 010 4401255/ 06 54375266, of Willemijn Thissen, 010 4401323, Email: press@nai.nl, Website: www.nai.nl

