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Aankondigingen en mededelingen
‘Reizende Ideeën’. Symposium Werkgroep De Negentiende Eeuw
24 november 2007, Hilversum
Nederland was geen eiland in de negentiende eeuw. Maatschappij en cultuur, politiek en wetenschap ontwikkelden zich in samenspraak met het buitenland. Op ons jaarlijkse congres op 24 november in Hilversum wordt nagegaan langs welke wegen Nederland de contacten onderhield
met het buitenland.
De dag begint om 10.00 met thee of koffie en wordt om 10.30 geopend door de voorzitter,
prof. dr. Marita Mathijssen. Daarna volgt een inleiding op het thema door prof. dr. Joep Leerssen. Voor de lunch zijn er voordrachten van prof. dr. Wessel Krul over het tijdschrift De Banier
en dr. Helleke van den Braber over Marie Kalff, die als toneelspeelster een belangrijke intermediair was tussen het Franse en het Nederlandse toneel rond de voorlaatste eeuwwisseling.
Na de lunch volgen twee lezingen: dr. Nico Randeraad spreekt over de Nederlandse vertegenwoordigers van de congressen van de internationale statistische beweging en dr. Jozef Vos over
de introductie van het brailleschrift in Nederland.
Na de thee nog twee bijdragen, van Christian Bertram, MA over Isaac Warnsinck, Karl Friedrich Schinkel en de reform van de Nederlandse architectuur rond 1840 en dr. Christianne Smit
over de activiteiten van de Toynbee-beweging in Nederland.
Iedere lezing wordt gevolgd door een korte discussie. De dag wordt tegen half vijf afgesloten
door bestuurslid prof. dr. Henk de Velde, daarna een borrel.
Het volledige programma wordt aan het einde van de zomer via de uitgever van ons Tijdschrift
verspreid.

Tentoonstellingen op het gebied van de negentiende eeuw
– 13/4-28/10/2007: Tachtig jaar Thuis in Tetar. Museum Paul Tetar van Elven 1927-2007. Het
museum Paul Tetar van Elven, een kunstenaarshuis uit de 19de eeuw waarvan het oorspronkelijk karakter bewaard is gebleven, bestaat 80 jaar; ter gelegenheid daarvan wordt in een expositie
getoond hoe men, met ups en downs, erin geslaagd is het interieur door de jaren heen te bewaren
en open te stellen. Museum Paul Tetar van Elven, Koornmarkt 67 Delft, tel. 015-21242206,
e-mail tetar@hetnet.nl. Geopend di. t/m zo. 13-17 uur.
– 9/6-23/9/2007: Kleur en zon ! Kunstenaarskolonies aan Zee (Colour and Sun ! Artists’ Colonies
by the Sea). Domburg – Nidden / Nida – Ahrenshoop 1870-1930. De badplaats Domburg was
eind 19de/ begin 20ste eeuw in de zomer een internationaal kunstenaarscentrum. Bij de tentoonstelling verschijnt een Engels- en Duitstalige publicatie. Marie Tak van Poortvliet Museum,
Ooststraat 10a Domburg, geopend di. t/m zo. 13-17 uur. Zie: www.marietakvanpoortvlietmuseumdomburg.nl
– 15/9/2007-13/1/2008: Pierre Cuypers, vernieuwer vanuit het verleden. Tentoonstelling ter gelegenheid van het ‘Cuypersjaar’, om te vieren dat het omvangrijke archief van architect Pierre
Cuypers nu totaal is geïnventariseerd en gecatalogiseerd. Bij de opening van deze tentoonstelling verschijnt de biografie van Cuypers van de hand van dr. Wies van Leeuwen. Het huis van
Cuypers, thans museumgebouw, is een ‘gebouwd manifest’ van zijn architectuuropvattingen
en staat centraal in de expositie. Daarnaast komt Cuypers’ opleiding en de activiteit van zijn
werkplaats aan de orde. In het kader van het Cuypersjaar is tevens een programma samengesteld van wandeltochten, fietsroutes, concerten en lezingen. Stedelijk Museum Roermond, An-
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dersonweg 4 Roermond, tel. 0900-2025588, e-mail: museum@roermond.nl. Geopend di. t/m
vr. 11-17 uur, za. en zo. 14-17 uur. Zie ook: www.museum.roermond.nl
– 1/10- 31/12/2007: Uit het persoonlijk archief. Eveneens een tentoonstelling ter gelegenheid van
het Cuypersjaar. Persoonlijke documenten uit het Cuypersarchief, en modelboeken die gebruikt werden in zijn werkplaats. Gemeentelijk Archief, Swalmerstraat 12 Roermond. Geopend ma. t/m wo. 9-17 uur, do. 9-21 uur.
– 22/9/2007-6/1/2008: Pierre Cuypers. Meester van de negentiende-eeuwse architectuur. Ook
rond deze ‘Cuypersjaar’- dubbeltentoonstelling zijn activiteiten georganiseerd, zie: www.nai.nl/
agenda/activiteiten/cuypers_index.html. Nederlands Architectuur Instituut (Nai), Museumpark 25 Rotterdam, tel. 010-4401200, e-mail info@nai.nl, open di.-za.10-17 uur, zo. 11-17 uur,
en Nai Maastricht, Avenue Ceramique 226 Maastricht, tel. 0430-5303020, e-mail info@naimaas
tricht.nl; geopend di.t/m zo. 11-17 uur.

