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Aankondigingen en Mededelingen
‘Reizende Ideeën’. Symposium van Werkgroep De Negentiende Eeuw
Datum: 24 november 2007
Plaats: Uitgeverij Verloren, Torenlaan 25, 1211 JA Hilversum
Kosten: 25 euro (inclusief lunch) te voldoen ter plekke
Aanmeldingen: Uitgeverij Verloren, kantoor@verloren.nl
Nederland was geen eiland in de negentiende eeuw. Cultuur, politiek, wetenschap en maatschappij ontwikkelden zich in samenspraak met het buitenland. Op het symposium wordt nagegaan langs welke wegen het buitenland invloed had op vernieuwingen in Nederland. Meer in het
bijzonder gaat het om persoonlijke contacten die belangrijke ontwikkelingen in Nederland op
gang brachten.
Programma:
10.00 Inloop met koffie en thee
10.30 Opening door prof. dr. Marita Mathijsen (Universiteit van Amsterdam)
10.35 Inleiding op het thema door prof. dr. Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam)
11.05 Prof. dr. Wessel Krul (Rijksuniversiteit Groningen), ‘Twee typen van culturele uitwisseling. Het tijdschrift De Banier’
11.40 Dr. Helleke van den Braber (Radboud Universiteit Nijmegen), 'Internationaal theaterverkeer aan het einde van de negentiende eeuw: de casus-Marie Kalff'
12.15 Lunch
13.30 Dr. Nico Randeraad (Universiteit Maastricht), 'Het valies met dromen van Jan Ackersdijck. Economie en statistiek in 19de-eeuws Europa'
14.05 Dr. Jozef Vos (Universiteit Utrecht), 'Tastbare betrekkingen. De introductie van het brailleschrift in Nederland'
14.40 Thee
15.10 Christian Bertram MA, 'Isaac Warnsinck, Karl Friedrich Schinkel en de hervorming van
de Nederlandse architectuur rond 1840'
15.45 Dr. Christianne Smit (Rijksuniversiteit Groningen), ‘ “O tint'le ook in ons dat hoog gevoel!”.
De weldadige hand der Toynbee-beweging’
16.20 Afronding door dagvoorzitter prof. dr. Henk te Velde (Universiteit Leiden)
16.40 Overdracht voorzitterschap
16.45 Borrel
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Tentoonstellingen op het gebied van de negentiende eeuw
– 15/9/2007 – 2/12/2007: Haagse Hofmode. Kledingstukken uit de achttiende, negentiende en
twintigste eeuw van de Haagse beau monde, onder meer de garderobe van Jonkvrouw
Henriette van de Poll (1853-1946), hofdame van koningin-moeder Emma. Haags Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41 Den Haag, tel. 070-3381111, e-mail: info@gemeentemuseum.nl.
Geopend di. t/m zo. 11-17 uur. Zie ook: www.gemeentemuseum.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, Andersonweg 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@naimaastricht.nl; geopend di.t/m zo. 11-17 uur.
– 29/9/2007 – 2/3/2008: Op bezoek bij de Koning. Het stalbedrijf van het Koninklijk Huis en
andere aanzienlijke families. In de Stallen van Paleis Het Loo worden de aanspanningen van
het Koninklijk Huis en van enkele aanzienlijke Nederlandse families voor het eerst gecombineerd getoond. Ze geven een beeld van de staltradities van rond 1900. Paleis Het Loo
Nationaal Museum, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn, tel. 055-5772400, e-mail:
info@paleishetloo.nl. Geopend di. t/m zo. 10-17 uur. Zie ook: www.paleishetloo.nl.

De Navorscher
Het Joods Historisch Museum presenteert van eind september 2009 tot begin januari 2010 een
tentoonstelling over leven en werk van de kunstschilder Meijer de Haan (1852-1895). Eenieder
die beschikt over werk van deze kunstenaar of over relevante informatie wordt verzocht contact
op te nemen met de projectleider van de tentoonstelling, Jelka Kröger, tel. 020-5310322/386,
e-mail jelka@jhm.nl.

