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Complete lijst van werken van Cuypers gepubliceerd!
Sinds afgelopen zondag is er eindelijk een compleet overzicht van alle
werken van Pierre Cuypers beschikbaar, dankzij Wies van Leeuwen. U
treft het overzicht op de website onder Laatste Nieuws: klik HIER naar
het overzicht.
Gepubliceerd met vriendelijke toestemming van de auteur op www.cuypersjaar.nl
Niets van de tekst mag worden gebruikt of verveelvoudigd
zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur Wies van Leeuwen.

Schoonheid als hartstocht. Pierre Cuypers 1827-1921
Ileen Montein geeft een voorproefje van haar
nieuwe boek op de website: een heel
hoofdstuk als smaakmaker.
En voor de leden van het Cuypersgenootschap
zijn er de voordelen van het lidmaatschap. Uw
Genootschap weet er meer van!

Cuypersjaar zet ook Roermond op kaart
Roermond - Rembrandt, Vondel, Rubens en De Ruyter moesten minstens
400 jaar wachten op een eigen jaar.
Roermondenaar Pierre Cuypers hoefde slechts 180 jaar geduld te hebben,
omdat de gemeente Roermond zichzelf op de kaart wilde zetten. Het
Cuypersjaar is echter niet enkel een marketingtruc voor Roermond. Een
groot aantal gebeurtenissen dit jaar rond de Roermondse bouwmeester
rechtvaardigt het jaar vinden zowel de gemeente Roermond als het
Cuypersgenootschap. Inmiddels is het Cuypersjaar geopend.

'Redenen genoeg voor een
Cuypersjaar'
Een directe aanleiding voor een
Cuypersjaar is er niet, erkent
woordvoerster Magda Looij van
het landelijk
Cuypersgenootschap. „Hij is
inderdaad geen kroonjaar dood
of jarig. Maar er gebeurt dit jaar
ontzettend veel rond de
Roermondse architect Pierre
Cuypers (1827-1921) dat een
eigen jaar rechtvaardigt."
Een voormalig secretaris van
het Cuypersgenootschap neemt
het woord marketing in de
mond. „Roermond wilde meer
naamsbekendheid en had
bedacht dat een Cuypersjaar
wel op zijn plaats was. Wij
waren meteen enthousiast,
want Cuypers verdient dat."
Volgens woordvoerder René
Roosjen van de gemeente
Roermond zijn er heel goede
redenen geweest om 2007 tot
Cuypersjaar uit te roepen:
„Aanleiding is het gereedkomen
van de inventarisatie van
Cuypers’ werk door het
Nederlands Architectonisch
Instituut (NAI). Maar er is meer,
ik noem de restauratie van zijn
graf en toevallig blijkt dat 2007
precies 180 jaar na zijn
geboortedatum is. Cuypers en
Roermond horen bij elkaar, dus
redenen te over om die twee de
nodige aandacht te geven.
De Projectgroep Cuypers heeft bedacht om alles rond Cuypers extra
aandacht te geven. Het is een zwaan-kleef-aanverhaal dus, waarvoor
niemand persoonlijke eer opstrijkt." Looij van het genootschap bevestigt
dat. „Toen Roermond aanklopte, was iedereen meteen reuze-enthousiast.
Het NAI in Rotterdam, de Nederlandse Spoorwegen, wij en de VVV." Ze
somt enkele Cuypershoogtepunten op: de biografie verschijnt, het archief

is opengesteld, het grafmonument is vorig jaar gerestaureerd, kasteel de
Haar in Haarzuilen wordt gerestaureerd, net als het Amsterdamse centraal
station. Dat is zoveel Cuypers, dat het wel tijd is hem op de kaart te
zetten." Ineens was het idee van het jaar er, vertelt Ridsert Hoekstra, lid
van de Werkgroep Pierre Cuypers in Roermond. „Van het een kwam het
ander. De grote expositie in het stedelijk museum, de musical. En zeg
zelf. Iemand als Vondel is vergeten, terwijl de beroemdste
Roermondenaar op veel plekken in Nederland dankzij zijn bouwsels
voortleeft."
Wat is Roermond na al het Cuypersgeweld in 2007 van plan in 2027? Het
jaar dat Cuypers zijn tweehonderdste verjaardag viert? Hoekstra:
„Houden we gewoon weer een Cuypersjaar."
Bron: de Limburger

Cuypers op de buis
Het Cuypersjaar is zondag in Roermond geopend met de tentoonstelling in
het Stedelijk Museum over het leven en werk van architect Pierre Cuypers
(1827-1921) en een boek om van te smullen!
Kijk nog eens terug naar de uitzending van L1: klik HIER!

Inktvlek
Het werkt, praten en schrijven over Cuypers. Ook in Gelderland pakken de
media het Cuypersjaar meer en meer op. En zo gaat het verhaal verder,
zwaan kleef aan. Niet alleen de Cuyperianen maar ook de 'gewone
mensen' beginnen anders naar hun kerk te kijken, naar de mooie
bakstenen in het station, en noem maar op. Wij vernamen zelfs van een
idee bij een woningstichting om de prachtige bakstenen van Derricks &
Geldens weer te gaan (her)gebruiken in een nieuw te bouwen pand!
Nog veel meer informatie over het Cuypersjaar en alles wat daar mee
annexis is treft u
op www.cuypersjaar.nl

Heeft u nieuws over Pierre Cuypers, over het Cuypersjaar of foto's van de
festiviteiten?
Stuur uw bericht dan svp naar de webmaster

www.cuypersjaar.nl

