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Ook de Stichting Cuyperiana heeft door de pandemie in het jaar 2020 niet de activiteiten kunnen 

uitvoeren die op het programma stonden. Het jaar stond daarom in het teken van werk op de 

achtergrond, anticiperend op activiteiten en projecten die in de nabije toekomst hun beslag moeten 

krijgen. 

 

OLV Hemelvaartkerk Oude Tonge 

De enige publieke presentie van de stichting dit jaar betrof de feestelijke afronding van de restauratie 

van een vroege kerk van Joseph Cuypers in Oude Tonge (1898), op 16 januari. Een bestuurslid van de 

stichting gaf bij deze gelegenheid een korte presentatie over het leven en werk van Joseph Cuypers en 

het belang van het behoud van dit belangrijke werk. 

 

Wetenschappelijke studies 

De stichting heeft in 2020 contacten onderhouden met auteurs die bezig zijn met het voorbereiden 

van wetenschappelijke publicaties over de architecten Joseph en Eduard Cuypers. Dit met het oog op 

eventuele ondersteuning bij de toekomstige publicatie en presentatie van de betreffende boeken. 

 

Samenwerking 

De stichting staat in verbinding met verwante instellingen met het oog op vormen van samenwerking. 

Te noemen zijn het Museum Cuypershuis in Roermond, de Katakombenstichting en het 

Openluchttheater in Valkenburg, het Streekmuseum te Stevensweert, kasteel Haarzuylens en het 

Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg. De stichting hecht tevens aan synergie met de vereniging en 

stichting Cuypersgenootschap, waartoe goede contacten bestaan. 

 

Schenkingen aan musea 

Door bemiddeling van de stichting is op 12 mei de leunstoel van Pierre Cuypers met een foto van hem 

op een glasplaat door de familie geschonken aan het Cuypershuis. 

Tevens is door bemiddeling van de stichting een opvouwbare biechtstoel uit Veghel, naar ontwerp van 

het atelier Cuypers, in bruikleen overgedragen aan het museum in Kranenburg. 

 

Voorbereiding jubileumjaar 

Op 3 maart 2021 is het 100 jaar geleden dat P.J.H. Cuypers overleed. Diverse instellingen waarvoor 

Cuypers van groot belang is bereiden activiteiten voor vanwege dit jubileum. De stichting ziet het als 

haar taak waar mogelijk coördinerend op te treden, en heeft hiervoor inventariserende contacten 

gelegd. 


