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Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Bureau Cuypers / Archief
Periode:
1851-1958
Archiefbloknummer:
CUBA
Omvang:
198,33 meter
Archiefbewaarplaats:
Het Nieuwe Instituut
Archiefvormers:
Cuypers, Petrus Josephus Hubertus
Cuypers, Josephus Theodorus Joannes
Stuyt, Jan
Cuypers, Pierre Jean Joseph Michel (jr.)
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd.
U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal doen.
Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste
éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden
volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Bureau Cuypers / Archief, nummer toegang
CUBA, inventarisnummer ...
VERKORT:
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Bureau Cuypers / Archief (CUBA), inv.nr. ...
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Het archief is openbaar
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief van het Bureau Cuypers werd tussen 1962 en 1976 in verschillende
delen geschonken door P.J.J.M. (Pierre) Cuypers, een zoon van J.Th.J. Cuypers en
dus kleinzoon van P.J.H. Cuypers, aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
(RDMZ) en in het bijzonder aan het Nederlands Documentatiecentrum voor de
Bouwkunst (NDB), de voorloper van het Nederlands Architectuurinstituut
(NAi).Het betrof archiefmateriaal gevormd door zowel P.J.H. (Pierre) Cuypers
(1827-1921) als door J.Th.J. (Joseph, zoon van Pierre) Cuypers (1861-1949). Dat
waren dus de archieven van het bureau in Roermond, van het bureau in
Amsterdam en van de kunstwerkplaats Cuypers en Co. (voorheen Cuypers,
Stoltzenberg en Co.) in Roermond. Hieraan werden de archieven, die reeds in
het bezit waren van het Rijk en zich bevonden in het Rijksmuseum te
Amsterdam, toegevoegd. Het betrof hier voor een groot deel tekeningen en
andere documenten van het bouwbureau van het Rijksmuseum. Ook na 1976
zijn er nog kleine aanvullingen gekomen. In 2000 en 2002 werd het deel van
het bouwarchief dat nog berustte in kasteel De Haar overgebracht naar het
NAi.HerkomstP.J.H. Cuypers begon in 1851 een architectenbureau en een
kunstwerkplaats in Roermond. In 1865 verhuisde zijn architectenbureau naar
Amsterdam. De kunstwerkplaats in Roermond bleef voortbestaan. Van enkele
grote opdrachten is het bekend dat Cuypers daar ter plekke een bouwbureau of
werkplaats had. Dit was zeker zo bij het Rijksmuseum in Amsterdam en bij
kasteel De Haar in Haarzuilens. Op al deze plaatsen werd archief
gevormd.J.Th.J. Cuypers trad in 1885 bij het bureau van zijn vader in dienst.
Van 1900 tot 1908 associeerde hij zich met architect J. Stuyt. Ook tijdens de
associatie bleef hij verbonden aan het bureau van zijn vader. In 1921 na het
overlijden van P.J.H. Cuypers in 1921 nam hij het Amsterdamse bureau over.De
eerste bruikleenovereenkomsten stammen uit de jaren dertig van de vorige
eeuw. Zowel het Rijksmuseum als J.Th.J. Cuypers stonden toen boeken,
correspondentie, tekeningen en voorwerpen af aan het Gemeentelijk Museum
in Roermond.Vanaf de jaren zestig werd er begonnen met het veiligstellen van
de verschillende archiefdelen. Er waren grofweg vier archiefdelen te
onderscheiden:A. In 1963 werd het archief van het Cuypers' bureau en de
kunstwerkplaats in Roermond overgebracht naar de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg in Den Haag. Dit deel was afkomstig uit de panden aan de
Pieter Cuypersstraat in Roermond. Bij de overbrenging speelde de
rijksrestauratiearchitect C.J.M. van der Veken een rol. Hij was werkzaam bij het
architectenbureau Huis in 't Veld - Deltrap, dat sinds 1957 de rechtsopvolger
was van het bureau van Joseph en zijn zoon Pierre Cuypers in Roermond. Het
archief verhuisde eind jaren zestig met de Rijksdienst naar Voorburg. Het ging
in 1969 voor bewerking naar Nijmegen en werd in 1971 naar het Nederlands
Documentatiecentrum voor de Bouwkunst in Amsterdam (onderdeel van de
RDMZ) overgebracht.B. Het archief van het bouwbureau van het Rijksmuseum
was op de zolder van het Rijksmuseum in Amsterdam opgeslagen in het
zogenaamde Cuypers-depot. Het bouwbureau heeft onder de
verantwoordelijkheid van J.Th.J. Cuypers tot 1920 voortbestaan. Dit deel
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berustte tot 1969 in het Rijksmuseum. Het raakte daar aangevuld (en deels
vermengd) met andere architectenarchieven, onder andere die van K.P.C. de
Bazel en J.J., M.A. en J. van Nieukerken. Dit deel werd ook in 1969 voor
bewerking naar Nijmegen gebracht en vervolgens naar het NDB.C. In 1973
schonk kleinzoon P.J.J.M. Cuypers het door hem bewaarde deel van het archief
van het Amsterdamse bureau aan het NDB.D. In de jaren zeventig werd bij de
voorbereiding van een tentoonstelling over P.J.H. Cuypers nog een aanzienlijk
archiefdeel aangetroffen op een zolder van het voormalige woonhuis van
Cuypers in Roermond. Zowel de Roermondse gemeentelijke museuminstelling
als de Rijksoverheid maakten aanspraak op dit archiefdeel. Uiteindelijk kwam
het (gefaseerd)bij het NDB.Toen in 1993 de hele collectie verhuisde van
Amsterdam naar Rotterdam, waar het nieuwe NAi als opvolger van het NDB
was gehuisvest, werd daarmee ook het hele Cuypers-archief overgebracht. In
1993, 2000 en 2002 volgden de laatste aanwinsten.Eerdere bewerkingenDe
eerste bewerking van het Cuypers-archief werd geïnitieerd door de
Amsterdamse hoogleraren C. Peeters en C.A. van Swigchem. Hiervoor werd het
archief in 1969 overgebracht naar de bibliotheek en het documentatiecentrum
van de Katholieke Universiteit (KDC) in Nijmegen.Het te bewerken archief
bestond uit twee delen. Deel A (zie hiervoor) was afkomstig van de RDMZ en
bestond uit 15 kratten met bundels tekeningen, 13 grote en middelgrote
portefeuilles en diverse plaatwerken. Deel B (zie hierboven) was afkomstig uit
het Cuypers-depot in het Rijksmuseum en was opgeslagen in 25 wasmanden, 8
grote portefeuilles, 20 grote schuifsleden en bevatte ook los materiaal. Dit deel
omvatte naast stukken van het in deze inventaris beschreven dossier van het
Rijksmuseum ook de archieven van architecten K.P.C. de Bazel, J.J., M.A. en J.
van Nieukerken.Deze beide archiefdelen werden van 1969 tot 1971 door de
studenten F. Asselbergs en H. van Crimpen bewerkt. Uit die tijd stamt de eerste
toegang die bestaat uit fichekaarten. De kaarten werden indertijd gemaakt met
de bedoeling een standaardomschrijving te geven van alle projecten die in het
archief aanwezig waren. Op de fichekaarten werden de volgende gegevens
genoteerd: plaats, soort gebouw, soort opdracht, opdrachtgever, datum en
architect. Vervolgens is nagegaan van welke projecten er tekeningen,
correspondentie en documentatie werd aangetroffen. Daarna werden de
nummers van de verpakkingen ook op de kaarten genoteerd. Deze nummers
fungeerden sindsdien als aanvraagnummers.De kaarten zijn op verschillende
manieren geordend, op topografie, op soort gebouw, op jaar en op
mapnummer. Ook werden in een aparte catalogus tekeningen beschreven van
andere architecten. De kaartenbakken konden zo tot 1991 als toegang op het
archief gebruikt worden.Deze bewerking is echter nooit helemaal voltooid. Niet
al het materiaal is op de fichekaarten beschreven en het niet-projectgebonden
materiaal is helemaal niet beschreven. Na de bewerking verhuisde het archief
in 1971 van Nijmegen naar Amsterdam, alwaar het archief werd beheerd door
het NDB. Een deel met vooral het persoonsgebonden materiaal bleef voor
studie bij Asselbergs achter en werd in 1992 bij het overige archief gevoegd en
als supplement globaal beschreven.Toen in 1988 de oprichting van het NAi een
feit was, werd het archief voorbereid voor de verhuizing naar Rotterdam.
Hiertoe voorzag men de verschillende onderdelen van het archief van codes:
CUYP, CUYX en CUCO.Het archief van P.J.H. (Pierre) Cuypers met code CUYP
betrof de bureauarchieven van Roermond en Amsterdam met een omvang van
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ongeveer 250 strekkende meter.In 1993 zijn de fichekaarten die in de
kaartenbak geordend waren naar topografie, als basis gebruikt voor een
inventaris. Deze topografische toegang bestond uit zes ringbanden:Deel
I:Correspondentie en fotoplaten;Deel II a + b:Ontwerpen
(tekeningen);Supplementen (allerlei; met name ongeordend deel van het
archief);Deel III:Negatieven;Bijlage I:Nadere toegangen op het dossier van het
Rijksmuseum in Amsterdam;Bijlage II:Nadere toegang op het dossier van
kasteel De Haar in Haarzuilens;Indexen:Indices op toponiem en trefwoord op de
kopieboeken (zowel algemeen als die van het Rijksmuseum);Lijst van chefs van
de kunstwerkplaats;Inventaris van Cuypers' boekerij.Het archief van J.Th.J.
(Joseph) Cuypers met code CUYX, gedateerd van 1880 tot 1958 en met een
omvang van ongeveer 12 strekkende meter. Het betrof slechts een deel van
het hele archief dat gevormd is door Joseph. Het overgrote deel bevond zich in
CUYP vanwege de samenwerking met zijn vader. In CUYX was ook het archief
van P.J.J.M. Cuypers (zoon van Joseph Cuypers) opgenomen.Het archief van
kunstwerkplaats Cuypers, Stoltzenbergen Co. met code CUCO, omvang
ongeveer 150 strekkende meter, gedateerd van 1852 tot 1907.In 1992 werd op
het NAi de tijdelijke collectie archief negatieven en dia's met code CAND
gevormd. Hierin werden 293 glasnegatieven ondergebracht afkomstig uit CUYX
en 564 glasnegatieven afkomstig uit CUCO.
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Cuypers, Petrus Josephus Hubertus

CUYPERS, PETRUS JOSEPHUS HUBERTUS
(verkorte versie Bonas Essay)
Pierre Cuypers, periode 1850-1865
Petrus Josuphus Hubertus Cuypers werd op 16 mei 1827 geboren in Roermond.
Pierre kreeg zijn eerste tekenlessen van zijn vader, maar aan het Koninklijk
Kollegie werd ook tekenles gegeven, tweemaal in de week door Hendrik
Linssen. Het vak was niet verplicht, maar kon gekozen worden en bestond uit
het oefenen van lijntekenen, de bouworden, handtekenen en versieringen.
Tekeningen van leerlingen werden eens per jaar in het stadhuis tentoongesteld
en bleven gedurende drie dagen te bezichtigen. Victor de Stuers meldde dat
Cuypers' tekenresultaten zodanig waren dat hij enige tijd als assistent van
Linssen werkte.
De Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen
Pierre Cuypers verbleef van 1845 tot 1849 in Antwerpen en studeerde aan de
Academie voor Schone Kunsten voor architect en meubelontwerper. Voor zijn
praktische scholing was hij werkzaam bij de bureaus van respectievelijk de
architecten P. Dens en Ferdinand Beckmans. Deze laatste verzorgde eveneens
bouwkundig onderwijs aan de Academie. Vanaf 1841 waren er vijf afdelingen
aan de Academie van Schone Kunsten te vinden, te weten schilderen,
beeldhouwen, grafische technieken, scheepsbouw en architectuur. Het
architectuuronderwijs was, net als de andere disciplines, verdeeld in drie

10

Bureau Cuypers / Archief

CUBA

niveaus: 'élémentair', 'moyen' en 'universitair'. De overheersende stijl aan de
Academie was eclectisch-classicistisch, maar in het midden van de jaren dertig
was de neogotiek aan de Antwerpse Academie geïntroduceerd door Ferdinand
Berckmans. Antwerpen groeide onder de enthousiaste leiding van Berckmans
zelfs uit tot één van de centra van de neogotiek.
Pierre Cuypers nam geen deel aan de tekenlessen gedurende zijn eerste jaar in
Antwerpen, omdat deze grotendeels overeenkwamen met de lessen die hij in
Roermond reeds bij Hendrik Linssen had gevolgd. Wel werkte hij in de
architectuurpraktijk, waarschijnlijk als tekenaar, bij architect G. Dens, die
hulpleraar was aan de Academie. In zijn tweede studiejaar volgde Pierre het
vak kunstnijverheid bij Fr. Durlet, dat bestond uit decoratie en timmerwerk.
Elders in Europa was het vak kunstnijverheid vaak nog niet erkend, waardoor
gesteld kan worden dat Antwerpen voorop liep in vergelijking tot andere
academies. In 1848, tijdens Cuypers' derde studiejaar, werden de vakken
monumentale gebouwen en woonhuizen ontwerpen, houtsnijwerk en
meubelmaken gedoceerd. Dit laatste was zeker niet Cuypers' sterkste kant,
want hij behaalde met zijn meubelontwerpen in de beoordeling de laatste
plaats.
Na vier jaar was er de mogelijkheid eindexamen te doen aan de Academie,
maar dit was niet verplicht en veel studenten namen hieraan dus niet deel.
Voor hen volstond het om één of meerdere jaren lessen te volgen. Zonder
diploma was het echter niet mogelijk om naar de functie van bijvoorbeeld
stadsarchitect te solliciteren. Op 6 mei 1849 studeerde hij af aan de Academie
te Antwerpen en werden zijn ontwerpen bekroond met de Prix d'Excellence.
De kunstwerkplaatsen
Op 31 oktober 1852 werd in Roermond het atelier voor 'gewijde
beeldhouwkunst' opgericht door stadsarchitect Pierre Cuypers, textielfabrikant
en handelaar in kerkbenodigdheden François Stoltzenberg en beeldhouwer
Eduard Fr. Georges.
Mede door het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie was het atelier
Cuypers & Stoltzenberg een enorm succes. Wat eveneens zeker heeft
bijgedragen aan de goede zaken is het feit dat Roermond een bisschopsstad is,
waardoor er een extra grote markt was voor kerkattributen. Cuypers zelf was
echter de belangrijkste voorwaarde voor het succes van de ateliers. Zijn
enigszins autoritaire handelsvisie en enorme inzet voor zijn bedrijf vormden
vanaf het begin de drijvende kracht achter de kunstwerkplaatsen.
De ambitieus opgezette beeldhouwerswerkplaats was nieuw voor Nederland,
want niet een beeldhouwer maar een architect bepaalde wat er gemaakt zou
worden. De beeldhouwkunst was ondergeschikt aan de architectuur en de
architect nam de belangrijkste positie in bij het bepalen van de vormgeving en
de plaatsing van de beelden. De betekenis van de werkplaats voor Roermond
was enorm, niet alleen op artistiek maar ook op economisch gebied. Er werd in
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1852 gestart met negentien beeldhouwers en er werd, naast de neogotiek,
gewerkt in alle stijlen. Zo werd er gekeken naar vroegmiddeleeuwse Italiaanse
kunst, maar als een opdrachtgever dat wilde werkte men net zo lief in een
neobarokke stijl. Een hele reeks van bedrijven op het gebied van de
kunstnijverheid vestigde zich vervolgens in Roermond, voor onder andere
orgels, glas, meubels, beeldhouwerij en paramenten.
Het principe van een opleiding binnen de werkplaats is geschoeid op
middeleeuwse leest, maar kwam in deze periode ook voor in België en
Duitsland. Binnen de werkplaats gingen de ambachten en beroepen vaak over
van vader op zoon. Het atelier was internationaal bekend en kon eenvoudig
aan leerjongens komen; de opleiding stond kennelijk zo goed bekend dat
sommigen zelfs uit Duitsland kwamen. Zo ontstond er een gesloten groep van
goed geschoolde werkers, die niet alleen Cuypers maar ook andere architecten
ten dienste stonden.
De periode 1850-1865
De betekenis die Cuypers toekende aan historische bouwwerken vormde een
rode draad door zijn hele oeuvre. Steeds weer liet hij zich inspireren door
historische voorbeelden en was er sprake van een voortdurende wedijver,
waarbij hij meende zijn voorbeelden te verbeteren en overtreffen. De
Munsterkerk was voor hem de tegenhanger van de ideale kathedraal van
Viollet-le-Duc, één van de fraaiste voorbeelden van de middeleeuwse
kerkenbouw. Enkele decennia later benadrukte Cuypers dat sinds de bouw van
de Munsterkerk Roermond een middelpunt van kunstontwikkeling was
geworden. In zijn zoektocht naar de ideale stadskerk, die bijvoorbeeld op een
relatief klein perceel toch veel gelovigen moest kunnen herbergen, paste hij
meerdere keren de plattegrond van de Munsterkerk in aangepaste vorm toe.
In het jaar 1865 verhuisde Pierre Cuypers met zijn bouwbureau van Roermond
naar Amsterdam. De kunstwerkplaatsen bleven te Roermond. Amsterdam lag
voor de hand, als meer wereldlijke en centraler gelegen omgeving en
bovendien was het de woonplaats van zijn vriend Alberdingk Thijm, die hem de
verhuizing had aangeraden. Ook zijn grote voorbeeld Viollet-le-Duc had hem de
verhuizing geadviseerd. Cuypers was een zuiderling die vreemd aankeek tegen
het Hollandse calvinistische klimaat, hij arriveerde echter in een tijd waarin de
katholieken zich maatschappelijk meer gingen roeren. De ongeschiktheid van
de oude schuilkerken enerzijds en de stadsuitbreiding anderzijds gaven
aanleiding tot de bouw van nieuwe kerken. Cuypers' reusachtige bouwactiviteit
verdubbelde het aantal Amsterdamse bouwvakkers tussen 1859 en 1889 en
resulteerde in onder andere zes kerken, een belangrijke architectonische en
stedenbouwkundige prestatie voor Amsterdam.
Slot
De beslissing om van Roermond naar Amsterdam te verhuizen bleek een juiste
stap te zijn en gaf een positieve impuls aan Cuypers' carrière. Zijn verblijf in de
hoofdstad zou onder andere resulteren in de bouw van maar liefst zes
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neogotische kerken. Hij begon bovendien voor de buurt waarin hij terecht was
gekomen al snel plannen te ontwikkelen, die tenslotte zouden leiden tot de
realisatie van de Vondelstraat. Al spoedig kwam hij in contact met vele
vooraanstaande Amsterdammers en het was in deze periode dat hij Victor E.L.
de Stuers leerde kennen, die later van groot belang zou blijken voor het
verdere verloop van zijn carrière als architect. Zijn landelijke bekendheid steeg
dan ook enorm vanaf de jaren zeventig.
Gedurende de eerste vijftien jaar van zijn loopbaan speelde Pierre Cuypers met
name in het zuiden van Nederland een belangrijke rol binnen de bouw en
restauratie van katholieke kerken. Zijn materiële bijdrage aan de religieuze
kunsten werd nog eens vergroot door het atelier voor 'gewijde kunsten' dat hij
in 1852 had geopend te Roermond. Toch zijn er geen aanwijsbare redenen om
er vanuit te gaan dat Cuypers zelf diepgelovig was.
Vast staat dat de architect zich bewust was van de waarde van historische
herinneringen die kerkelijke en burgerlijke Monumenten van Geschiedenis en
Kunst verschaften. De opvatting van de geschiedenis en het historische aspect
dat men wilde benadrukken was echter bepalend voor de wijze van
restaureren. Deze - in de twintigste eeuw veel verguisde - opvatting maakte
historiserende toevoegingen en wijzigingen mogelijk die het monument
omtoverden tot een driedimensionaal historiestuk. Restaureren betekende
volgens Cuypers en zijn grote voorbeeld Viollet-le-Duc dan ook het brengen van
een gebouw in een toestand die 'nimmer in het leven verscheen', een ideale,
superieure verschijningsvorm. Het restaureren ontwikkelde zich op deze wijze
tot een negentiende-eeuwse vinding en kreeg een nieuwe betekenis: de aard
van de ingrepen werd bepaald door de historische waarde die aan een gebouw
werd gehecht. Cuypers was gedurende zijn hele leven verwikkeld in een
wedijver met het verleden. Hij zou in de volgende decennia pogen de
maakbaarheid van het verleden aan te tonen, waarbij hij zijn eigen ontwerpen
als bewijs beschouwde.
Opleiding:
Koninklijke Akademie Antwerpen/1845-1849
Nevenfuncties:
Roermond/stadsarchitect/1851;Vondelcommissie/lid/1865;Amsterdamsch
Leesgezelschap 'De Vioolstruik'/lid/1870 (omstreeks);College van
Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en
Kunst/lid/1874;Architect der Rijks
Museumgebouwen/adviseur/1877;Normaalschool voor
Teekenonderwijzers/leraar/1880
(omstreeks);Kunstnijverheidsschool/leraar/1880 (omstreeks);Amsterdamse
Gemeenteraad/lid/1890 (omstreeks);Commissie van toezicht op het middelbaar
onderwijs/raadslid/1890;Commissie van bijstand Publieke
Werken/raadslid/1891;Commissie tot het opmaken en uitgeven van een
inventaris voor eene beschrijving van de Nederlandsche Monumenten van
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Geschiedenis en Kunst/voorzitter/1903-1918;Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg/voorzitter/1918
Ereblijken:
Prix d'Excellence Antwerpen/1848;Architect Bisdom Haarlem/1865;Architect
der Rijks Museumgebouwen/1877
Cuypers, Josephus Theodorus Joannes

CUYPERS, JOSEPHUS THEODORUS JOANNES
J.Th.J. Cuypers (1861-1949)
Josephus Theodorus Joannes (Jos) Cuypers was de zoon van P.J.H. Cuypers. Hij
werkte bij zijn vader, en enige tijd samen met Jan Stuyt. Hij bouwde onder
meer de St. Bavo kathedraal te Haarlem, vele dorpskerken, een kathedraal te
Rangoon, en te Amsterdam het R.K. Gymnasium, de Effectenbeurs, en de
Boerhave kliniek. Als stedenbouwkundige maakte hij o.a. een uitbreidingsplan
voor Maastricht en het gewestelijk bebouwingsplan voor Zuid-Holland.
De Effectenbeurs te Amsterdam
In de tweede helft van de negentiende eeuw geeft de industriële revolutie in
Nederland een flinke impuls aan de handel op de Beurs in Amsterdam. Het
Beursgebouw van J.D. Zocher (1791 1870) uit 1845 blijkt al snel te klein en niet
praktisch. Ook de effectenbeurs neemt rond 1880 een hoge vlucht, wat een
eigen ruimte voor de effectenhandel noodzakelijk maakt. Met de komst van de
Beurs van Berlage aan het Damrak in 1903 krijgt de effectenhandel een eigen
beursvloer ter beschikking. Ook deze ruimte blijkt niet voldoende en het
bestuur van de Vereniging voor de Effectenhandel besluit in 1910 om zelf een
eigen beurs te laten bouwen. Architect Joseph Cuypers wordt aangesteld om
een ontwerp te maken. Cuypers sluit met zijn ideeën aan bij de wensen en
behoeften van zijn behoudende opdrachtgevers. De Effectenbeurs is een
classicistische compositie geworden, samengesteld uit verschillende
historische bouwvormen en rijk gedecoreerd. Ook het interieur moest wat het
bestuur betreft een rijke uitstraling hebben en het betrouwbare imago van de
effectenhandel benadrukken. Joseph Cuypers past daarom geglazuurd
keramiek toe, een kostbaar afwerkingsmateriaal, dat afkomstig is van fabrieken
als De Porceleyne Fles en W.C. Brouwer. Hiermee geeft hij het beursgebouw de
grandeur van een bankgebouw uit de Verenigde Staten, de jonge,
veelbelovende handelsnatie waar in deze periode hele wolkenkrabbers worden
bekleed met rijk geornamenteerd terracotta. Het gebruik van dure tropische
houtsoorten en marmer sluit hierbij aan. De luxe uitstraling is met het
toepassen van verschillende stijlen als Art Nouveau, neorenaissance, neogotiek
en oosterse accenten extra benadrukt.
De Effectenbeurs wordt op 22 december 1913 feestelijk ingehuldigd. Nieuwe
ontwikkelingen hebben verbouwingen noodzakelijk gemaakt, die echter steeds
met respect voor de traditie van het complex tot stand zijn gebracht. Het
gebouw heeft zo de komst van nieuwe informatietechnologie en de euro en het

14

Bureau Cuypers / Archief

CUBA

samengaan van de effectenbeurs, de optiebeurs en de agrarische termijnmarkt
kunnen doorstaan.
NB: het oeuvre van J.Th.J. Cuypers is niet (volledig) geïnventariseerd.
Ereblijken:
H.C. member RIBA/;ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw/;ridder in de
orde van Gregorius de Groote/;erekruis Pro Ecclesiae et Pontifice/;zilveren
erepenning van de stad Roermond/
Stuyt, Jan

STUYT, JAN
Curriculum vitae van Jan Stuyt (1868-1934)
Geboren 21-08-1868 te Purmerend
Overleden 11-07-1934 te Den Haag
Ervaring:
1883-1891 Werkzaam bij A.C. Bleys
1891-1900 Samenwerking met Jos Th. J. Cuypers op bureau P.J.H. Cuypers
1900-1909 Bureau met Jos Cuypers
Na 1909 Zelfstandig architect
Bekende werken:
* St. Pancratius te Sloten (nu Amsterdam)
* St. Willebrordus te Berkel bij Tilburg
* St. Agneskerk te Amsterdam
* Heilige Land Stichting te Nijmegen
* St. Bavo te Harmelen
* Rozenkranskerk, J. Obrechtstaat, Amsterdam
* Seminarie Hageveld te Heemstede
Vader van Giacomo Stuyt.
Cuypers, Pierre Jean Joseph Michel (jr.)

CUYPERS, PIERRE JEAN JOSEPH MICHEL (JR.)
Pierre J.J.M. is de zoon van Jos. Th.J. Cuypers en dus de kleinzoon van Pierre J.H.
Cuypers.
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45815
45816
45738
Roermond
Amsterdam
Académie des Beaux-Arts, Antwerpen
Kunstnijverheidsschool Quellinus, Amsterdam
Cuypers, Petrus Josephus Hubertus
Stolzenberg, F.
Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel
Cuypers, Josephus Theodorus Joannes
Stuyt, Jan
Bazel, Karel Petrus Cornelis de
Lauweriks*), Johannes Ludovicus Matheus
Cuypers, Pierre Jean Joseph Michel (jr.)
Cuypers, Pierre Jean Joseph Michel (jr.)
Stuers, Victor Eugène Louis de
Alberdingk Thijm, Josephus Albertus
Bereik en inhoud

Bereik en inhoud
Het materiaal dat de handelingen van het bureauarchief documenteert, bestaat
voornamelijk uit projectdossiers. Van de bureauadministratie is slechts een
klein deel bewaard gebleven, dit betreft vooral financiële administratie. Dit is
een gemis. De administratie die wel bewaard is gebleven in de dossiers van het
Rijksmuseum en van kasteel De Haar is indrukwekkend te noemen en
veronderstelt een goed geolied bedrijf. Het is daarom spijtig dat de
administratie van het architectenbureau niet bewaard is gebleven.
De projectdossiers bestaan uit tekeningen, geschreven stukken, documentatie,
foto's en glasnegatieven.
Naast de bureauadministratie en de projectdossiers werd er ook nog materiaal
van anderen en niet projectgebonden materiaal aangetroffen.
Van een deel van de foto's in het archief is de fotograaf niet bekend. Wel werd
van o.a. de volgende fotografen werk aangetroffen: W.G. Bauer, Berk (Dongen),
Bezemer (Alphen), E.A. van Blitz en Zoon (Utrecht), Breinich & Leesink
(Arnhem), A.M. Bruglemans (Rozendaal), J. David (Parijs), Disdéri, A. Favier
(Amsterdam), Edm. Fierlants, D. Freuler, A. Greiner (Amsterdam), Gust. H.H.
van Groeningen (Amsterdam), Van de Haar en Van Doorn (Soest), C. Henning,
With. Ivens (Nijmegen), Gebr. Janssen (Venlo), C. Jochman (Utrecht), Th. Koch
(Roermond), C. Kömmet (Cochem), J.G. Kramer (Groningen), P. Kramer
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(Groningen), Atelier De Kruijs (Gouda), Werner Mantz en Karl Mergenbaum, C.
Marcussen, A.T. Rooswinkel (Amsterdam), M.F.N. Rotteveel, N.H.W. Scholte
(Amsterdam), H. van der Schoot (Tilburg), P. Siewers & Zn. (Hilversum),
A. Schreurs (Den Bosch, Breda), Ph.G. Starke (Apeldoorn), C.J. Steenberghe
(Amsterdam), N.V. Vereenigde Foto-bureaux (Amsterdam), A.C. Verhees, J.H.C.
Vermeulen (Rotterdam), C.G. Weers (Roermond), Wegner & Mottu (Leuven), Ch.
Weijers, P. Weijnen ('s-Hertogenbosch), J.H. van Wentzel (Amersfoort), H. de
Werd (Tilburg), R. v.d. Werf (Haarlem), W.J. van Zanen (Gouda), S. Zoest
(Kampen).
Van de volgende (tuin)architecten, aannemers, bouwkundigen, tekenaars en
vakgenoten van Cuypers werd werk aangetroffen: Th. Asseler, A.J. Bartels,
K.P.C. de Bazel, G. Bekhuis,
J.H. Berbers, P.S.W. Bilsen, F.P. Bilsen, J.W. Boerbooms, A.C. Bolsius, Borgen, H.
Copijn (tuinarchitect), G.F. la Croix, B. Cruyff, Ed. Cuypers, A.P. van Dam, Van
Dijkstra, F.C.J. Dingmans, Dumont, J. Duynstee, H.A. Ezermans, C. Franssen,
Galesloot, C.P. van Genk, P.J. van Genk,
J. van Gils, H.H. van Gogh, A. van Gogh, J. Graf, J. van Groenendael, H.
Groenewegen,
C. Hardeman, L.C. Hezenmans, W.G. Hezenmans, C. de Hoog, C.A. Huygen, G.
Huisintveld,
J. Hurk, Hurlings, P.H. Huysers, P.E. Iversen, E. Jensen, J. Kayser, R. Kirchman,
J.G. Klomp, D.E.C. Knuttel, W. Kromhout, J.J. van Langelaar, A. Lans, Leerlaub, H.
Leeuw, A.B. van Liefland, Ch.J. van Liempd, J. van Lith, Eug. Lücker, C.L.H.
Luyten, Marèche (tuinarchitect), C.J. Maks,
B.L. Melinck, C.J. Meerendonk, J. de Meyer, N. Molenaar, Th. Molkenboer, J.W.
Mols, A. Mulder,
C. Muysken, F. Nicolas, F.J. Nieuwenhuis, Op ten Noord, J. Oomen, E. Orval
(Brussel), J.C. Pâris, Rademaker, W. Ramakers, W. te Riele, J.C. Rijn, R. Rijnja, J.
Rouleau, J. Ruiters, Van der Schaar, W.C.L.A. Scheepens, N. van de Schuit, J.
Seelen, J. Singels, G.C. Six, J.H. Sluimer, W. Spreneger, Stadler, A. van der
Steur, J.J. Stevens, J. Stuyt, W. Tap, A. Tepe, D.F. Tersteeg (tuinarchitect),
H.J. Tiemens, H.W. Valk, Jos. Verbist, H.G. Vergouwen en G. Horsten, Verheul,
J.A. Vermeulen, J.N. Vermeulen, L. Vervoort, J.M. Vreeswijk, J.H. Vorden, R.L. van
Zoelen, B. Zuithof.
Manier van ordenen

Manier van ordenen
Het Cuypers-archief was toegankelijk en raadpleegbaar. Echter in de praktijk
bleek dat voor (wetenschappelijke) onderzoekers, (restauratie)architecten,
tentoonstellingmakers en de geïnteresseerde studiezaalbezoeker van het NAi
raadpleging lastig was.Factoren die de raadpleging van het archief
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bemoeilijkten waren:De omvang van de (deel)archieven en dossiers;De
toegangen waren onnauwkeurig, onvolledig en vaak niet correct;Materiaal dat
één project documenteerde, bevond zich in verschillende
deelverzamelingen;Het niet-projectgebonden materiaal was niet beschreven,
evenmin als de aanwinsten van na 1973;Het oorspronkelijk seriematige
karakter van de tekeningen en de geschreven stukken was niet meer intact;Er
was in het verleden materiaal van andere architecten in het archief terecht
gekomen.De materiële staat van grote delen van het archief was slecht,
raadpleging en beschikbaarstelling was daarom in veel gevallen eigenlijk
onverantwoord.De verwachting was dat de vraag naar een heldere en
verantwoorde inventaris in de nabije toekomst zou toenemen. Dit werd mede
ingegeven door de verbouwing en restauratie van twee van Cuypers' grootste
projecten: het Rijksmuseum in Amsterdam en het Kasteel De Haar in
Haarzuilens en de daarmee samenhangende wetenschappelijke en
bouwkundige onderzoeken. Ook was er hoop dat een goede inventaris op dit
kolossale archief zou kunnen bijdragen aan een, nog ontbrekende, monografie.
De betekenis van de negentiende-eeuwse architectuur was in eerdere
publicaties al onderstreept. Studie van het bronnenmateriaal zou de kwaliteit
van het debat hierover kunnen bevorderen.Gezien de staat waarin de
archieven verkeerden, de kwaliteit van de toegangen en de behoefte aan een
goede inventaris, is in 2000 besloten de bewerking van het Cuypers-archief
opnieuw ter hand te nemen. Begonnen werd met de inventarisaties van het
bouwdossier van Kasteel De Haar (code HAAR) en dat van het Rijksmuseum
(code RYKS) Respectievelijk in 2001 en 2002 afgerond.De Rijksdienst
Monumentenzorg heeft de eerste inventarisatie grotendeels gefinancierd. Voor
de financiering van de inventarisatie en de conservering/restauratie van het
dossier van het Rijksmuseum heeft de Rijksgebouwendienst zorg gedragen.In
2002 kende het Getty Grant Program van het Getty Center uit Los Angeles een
subsidie toe aan het NAi voor de inventarisatie van het overige Cuypersarchief. Met deze bewerking is in 2003 begonnen. Als eerste is het dossier van
het Centraal Station (code CENT) ter hand genomen. Daarna is begonnen aan
het Cuypers Bureauarchief (code CUBA) en het archief van de Cuypers
Werkplaats (code CUCO).Als laatste zijn de persoonsgebonden stukken
geïnventariseerd (code CUYP) met daarin het omvangrijke fotoarchief. Eind
2007 kon het gehele project worden afgerond.VERANTWOORDING VAN DE
INVENTARISATIE VAN CUYPERS' BUREAU-ARCHIEFGebouwdossiersIn 1999 is
begonnen met de inventarisatie van het hele Cuypers-archief. Als eerste
werden de dossiers van drie topprojecten bewerkt: dat van Kasteel De Haar,
het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Deze projecten
vormen uiteraard een onderdeel van Cuypers' bureauarchief maar de dossiers
zijn vanwege hun omvang en complexiteit, in aparte inventarissen beschreven
en voorzien van eigen codes (HAAR, RYKS, CENT).B u r e a u a r c h i e f / p e r s
o o n s g e b o n d e n a r c h i e v e nIn de archieven van P.J.H. Cuypers en zijn
zoon J.Th.J. Cuypers werd zowel materiaal aangetroffen dat projecten van hen
beide documenteert als materiaal dat hun persoonlijk leven en activiteiten
gerelateerd aan hun beroepsleven weerspiegeld. De keuze om het
projectgebonden materiaal te scheiden van het persoonsgebonden materiaal
was voor de hand liggend.De persoonsgebonden archieven (CUYP) van beide
architecten omvat onder andere persoonlijke correspondentie, correspondentie
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met tijd- en vakgenoten, schets- en aantekenboekjes, reisschetsen, diploma's
en onderscheidingen, verzamelde foto's etc. Hetmeter vormt de neerslag van
de handelingen van het architectenbureau Cuypers .F a m i l i e b e d r i j
fTijdens het vooronderzoek naar het projectgebonden-archief bleek alras dat
aan veel projecten in verschillende jaren gewerkt was. Zo begon P.J.H. Cuypers
bijvoorbeeld met de bouw van een kerk, droeg zijn zoon J.Th.J. Cuypers later
zorg voor de uitbreiding en de herinrichting van de kerk en weer later
restaureerden J.Th.J. Cuypers in samenwerking met zijn zoon P.J.J.M. Cuypers
bijvoorbeeld de gevel. Een project bleef als het ware zestig jaar lang in de
familie. Het lag voor de hand zo'n project in al zijn facetten met al het
beschikbare materiaal te documenteren. Hiertoe werd materiaal betreffende
het project dat, tijdens een vorige bewerking, ondergebracht was in de
verschillenden archieven van vader en zoon, gelicht en ondergebracht in het
Cuypers' bureauarchief.Bij de inventarisatie werd het belangrijk geacht om in
de ordening van het projectgebonden-archief de ontwikkeling van het oeuvre
en van de organisatie van het architectenbureau zichtbaar te maken. Dit idee
kreeg gestalte dankzij de opgedane kennis tijdens de inventarisaties van de
topprojecten en het voortschrijdende inzicht in het oeuvre, de werkwijze en de
organisatie van het architectenbureau. Met een chronologische ordening van
het projectgebonden materiaal zou de inventaris een goed beeld geven van het
organisatievermogen van Cuypers om de voortdurende stroom van opdrachten
aan te kunnen en het zou bijvoorbeeld inzicht geven in het aantal projecten
waaraan hij gelijkertijd werkte.De projecten gerealiseerd door het familiebedrijf
Cuypers zijn gedateerd van 1850 tot 1958 en alle beschreven in het Cuypers'
Bureauarchief. Er zijn uiteraard over deze periode van een eeuw cesuren aan te
wijzen. Zo was de verhuizing van het architectenbureau van Roermond naar
Amsterdam in 1866 belangrijk omdat de verhuizing ook een uitbreiding van het
werkterrein inhield. Limburg, en Roermond in het bijzonder, bleef voor het
bureau van groot belang omdat de kunstwerkplaats wel steeds daar gehuisvest
was en zich ontwikkelde tot een bloeiend bedrijf. Een andere cesuur vormde
het jaar 1885 waarin J.Th.J. Cuypers bij zijn vader op het bureau kwam werken
en 1900 waarin J.Th.J. Cuypers zich voor een aantal jaren associeerde met J.
Stuyt. Ook 1921, het jaar waarin P.J.H. Cuypers overleed, is te beschouwen als
cesuur.P r o j e c t e n e n a d v i e z e nOp de kaartjes van de eerder genoemde
kaartenbak was ook informatie te vinden over de aard van het project: het kon
nieuwbouw zijn, een verbouwing, een uitbreiding of een advies. In theorie leek
deze laatste categorie: de adviezen een vreemde eend in de bijt. Al eerder was
immers besloten een onderscheid te maken tussen bureau- (en dus
project)gebonden activiteiten en persoonsgebonden activiteiten. Het geven
van adviezen leek eerder een persoonsgebonden activiteit gerelateerd aan de
beroepspraktijk, dan een bureaugebonden activiteit. Als Cuypers gevraagd
werd een advies uit te brengen over bijvoorbeeld een restauratie werd hij
waarschijnlijk gevraagd vanwege zijn expertise als deskundige, bovendien werd
hem naar zijn mening gevraagd. Als zodanig is het gebouw waarover zijn
advies werd ingewonnen niet te beschouwen als een project van Cuypers. In
eerste instantie werd dan ook verondersteld dat de adviezen eerder in het
persoonsgebonden archief hoorden dan in het projectgebonden deel. De
praktijk van Cuypers strooide echter roet in het eten: aan deze adviezen zaten
verschillende kanten. Zo kwam het voor dat er na advisering restauratie- en/of
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bouwactiviteiten volgden: alsof van het een het ander kwam. Bovendien zal
Asselbergs de adviezen waarschijnlijk met reden tussen de ontwerpactiviteiten
geplaatst hebben.Nader onderzoek naar de aard van de adviezen maakte het
er niet eenvoudiger op. Het bleek niet alleen om adviezen van Cuypers als
particulier architect te gaan.Vanaf 1874 werd Cuypers lid van het College van
Rijksadviseurs voor deMonumenten van Geschiedenis en Kunst. Dit college
werd door de regering opgedragen advies uit te brengen over verbouwingen en
restauraties van Nederlandse monumenten. Toen hij in 1876 ook nog benoemd
werd tot rijksarchitect van de museumgebouwen raakte Cuypers betrokken bij
diverse verbouwingen en nieuwbouwprojecten van rijkswege evenals bij
rijksgesubsidieerde restauraties door derden. Aan het einde van zijn leven
noemde Cuypers het indrukwekkende aantal van 732 adviezen die hij
uitgebracht had voor de rijksoverheid. Het archivistische probleem bleef
bestaan. Door de adviezen tussen de projecten te plaatsen zouden we
meewerken aan de mythevorming rond Cuypers' enorme oeuvre. Anderzijds is
het heel geforceerd om een scheiding aan te brengen tussen rollen en functies,
die in de negentiende eeuw niet zo gescheiden waren. Bovendien geeft de lijst
van Cuypers' uiteenlopende werkzaamheden wel een beeld van onder andere
zijn ontembare werklust, van zijn onmiskenbaar grote invloed door zijn
bemoeienis met alles en van zijn opvattingen over de ethische kant van zijn
beroep.Vanwege het argument zoveel mogelijk aan te willen sluiten bij
Cuypers' taakopvatting, bij zijn praktijk van alle dag en bij zijn tijd, is er voor
gekozen zijn advieswerkzaamheden tussen de projecten te plaatsen. In de
inventaris zullen de adviezen overigens door middel van de lay out duidelijk te
onderscheiden zijn van de projecten.De opvatting dat Cuypers zijn
verschillende functies en rollen van particulier architect, tot rijksadviseur en
rijksarchitect niet beschouwde als drie afzonderlijke gebieden waarop hij zich
professioneel manifesteerde maar meer als natuurlijke onderdelen van zijn
optreden als architect in de brede zin van het woord wordt ondersteund door
de manier waarop hij zijn brieven ondertekende, door de verschillende aard
van de brieven in de kopieboeken en door zijn optreden bij verschillende
kwesties.I n d e l i n g e n b e s c h r i j v i n gI AlgemeenAdministratie en
seriesZoals eerder gezegd is er nauwelijks bureauadministratie bewaard
gebleven. De stukken die wel bewaard zijn, zijn beschreven in I Algemeen, 1.2
Stukken betreffende de bureau-organisatie. Bovendien zijn in I Algemeen de
series van uitgaande stukken ondergebracht evenals de financiële stukken en
de foto-albums.II ProjectenProjectdossiersIn 1993 is de kaartenbak met fiches
op topografie uitgetypt; de uitgetypte lijst vormde de basis voor de inventaris
op het Cuypers archief die tot 2002 in gebruik was. Voor deze inventaris is
weer gebruik gemaakt van de fiches; echter nu de fiches op chronologie.De
rubriek Projecten is verreweg het omvangrijkst en vormt de ruggengraat van
het archief. Er zijn drie periodes te onderscheiden:1 Periode 1850-1885 Periode
P.J.H. Cuypers alleen2 Periode 1885-1921 Periode P.J.H. Cuypers en anderen3
Periode 1921-1949 Periode na P.J.H. CuypersEen project(dossier)beschrijving
bestaat uit de volgende onderdelen:Datering: de jaartallen voor de
projectbeschrijving geven uitsluitend de periode aan, die gemarkeerd wordt
door de datering van het oudste en jongste archiefstuk. Zij vormen vaak een
indicatie wanneer er bijvoorbeeld met de bouw van een project begonnen is of
wanneer het gebouw opgeleverd is. Bij het ontbreken van jaartallen op de
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archiefstukken, is er geprobeerd door middel van de literatuur of door middel
van de kaartjes van Asselbergs' kaartenbak het project te dateren. Deze
jaartallen zijn dan tussen vierkante haken [ ] geplaatst. Indien de datering van
een project niet te achterhalen was, is het project voorzien van 'z.j.': zonder
jaar. Vaak is een ongedateerd project door het gebruikte handschrift wel te
periodiseren. Dan is het project aan het einde van de periode geplaatst.In de
projectbeschrijving is opgenomen: de typologie van het project (kerk,
woonhuis, raadhuis etc.), de aard van de handeling (nieuwbouw, verbouwing,
uitbreiding etc.), de locatie van het project, eventueel de architect(en) en
opdrachtgever(s).Onder de toelichting vanhet project worden, indien bekend,
de verschillende bouwfasen van het project beschreven, met de
verantwoordelijke architect en eventueel met vermelding van
besteknummer.De aard van de documenten met de daarbij behorende
aanvraagnummers vermelden wat voor soort documenten het project
documenteren: tekeningen, geschreven stukken, foto's, glasnegatieven of
documentatie met de respectievelijke aanvraagnummers voor de raadpleging
van het materiaal. Om de tekeningen uit het voorbeeld hieronder te kunnen
raadplegen volstaat de code van het archief: CUBA en het aanvraagnummer: t
63.De toelichting van het projectdossier geeft per documentsoort informatie.Bij
de tekeningen wordt beschreven wat voor tekeningen het project
documenteren (algemene tekeningen, bestektekeningen, detail- en/of
decoratietekeningen etc.), door wie een tekening is ondertekend of
geparafeerd, stempels en/of nummers op de tekening, vermelding van teksten
op de tekening, datering en schaal.De geschreven stukken en de documentatie
worden beschreven en waar mogelijk gedateerd.De afbeeldingen op de foto's
en de glasnegatieven worden beschreven, het ontwikkelprocedé van de foto en
de naam van de fotograaf wordt, indien bekend, vermeld.Ten slotte wordt er
incidenteel verwezen naar te raadplegen literatuur en/of andere archieven
waar zich aanvullend materiaal over het project bevindt.VoorbeeldProject
Nieuwbouw en decoratie van een gasthuis en een kapel, voormalig
Bernardinusgesticht, aan de Gasthuisstraat in Veghel.Toelichting
projectNieuwbouw door P.J.H. CuypersDocumenten
AanvraagnummersTekeningen t 63Geschreven stukken
63ToelichtingTekeningen Gasthuis (57 bladen): Versie A (20 bladen):
Plattegronden, doorsneden en gevels, ondertekend door P.J.H. Cuypers, met
stempels van P.J.H. Cuypers archief met negatiefnummers 820, 855, 856, 857,
858, 859, 860, 864, 865, datering 1869, schaal 1 op 100 ellen; Versie B (37
bladen): Plattegronden, doorsneden, gevels en details (onder andere van de
kap, schoorsteen), ondertekend door P.J.H. Cuypers, met een stempel van P.J.H.
Cuypers archief met negatiefnummer 866, schaal 1 op 100. Kapel (2 bladen):
Doorsneden en gevel en een detail van een triomfkruis met een stempel van
Cuypers & Co en nummer 4474.Geschreven stukken Begrotingen van kosten en
correspondentie, 1870, 1871.Materiaal van anderenHet materiaal van anderen
wordt, waar mogelijk, bij het project beschreven. Vaak is het materiaal dan te
beschouwen als retro-acta. Het komt zeer regelmatig voor dat Cuypers
betrokken is bij bijvoorbeeld de uitbreiding van een gebouw en dat er
tekeningen aangetroffen worden van een andere architect van het ontwerp van
het gebouw. Bij de ordening van zo'n project worden de jaartallen op Cuypers'
materiaal als criterium gebruikt. De tekeningen van het ontwerp kunnen
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immers beschouwd worden als voorlopers van Cuypers' ontwerp.Van een
aantal tekeningen van anderen is het verband met Cuypers' projecten
onduidelijk. Deze tekeningen zijn beschreven in de rubriek III Materiaal van
anderen. Het is niet altijd duidelijk waarom deze tekeningen in het Cuypersarchief terecht gekomen zijn. Misschien gebruikte Cuypers deze als voorbeeld,
referentie of inspiratiebron. Wellicht zijn er leerlingen van Cuypers die
materiaal aan hem voorgelegd hebben ter beoordeling of ter advisering.
Bekend is echter dat ook materiaal ten onrechte in het Cuypers-archief terecht
gekomen is. Zo is in het verleden het archief van Cuypers, toen het nog op de
zolder van het Rijksmuseum lag , vermengd geraakt met het archief bestaande
uit de inzendingen van verschillende architecten voor de
Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 25 jarig koningsschap van
Koningin Wilhelmina. Omdat de inzendinglijst voor deze tentoonstelling
teruggevonden is kon dit archief worden gereconstrureerd (zie collectie TJUB)en
zijn de stukken weer uit het Cuypers archief gehaald.Het is echter mogelijk dat
andere stukken waarvan we de herkomst niet meer kunnen achterhalen in het
archief zijnachtergebleven.Fraai, fraaier, fraaist……Een aantal projectdossiers,
tekeningen en/of foto's hebben de toevoeging (fraai) van de bewerkers
gekregen. Veel presentatietekeningen waarmee Cuypers de opdrachtgever
moest zien te overtuigen zijn zeer fraai. Evenals schetsjes, ontwerptekeningen
en de vele decoratietekeningen. Maar ook de ver doorgevoerde detaillering bij
een aantal werktekeningen is indrukwekkend te noemen. Het subjectieve
karakter van deze toevoeging is wellicht misplaatst en zeker tegenstrijdig met
het streven naar een zo objectief mogelijke beschrijving van dit archief. Toch
hebben we gemeend deze lofzang te mogen toevoegen. Het is een eerbetoon
aan het vakmanschap van Cuypers en het kan gezien worden als handreiking
aan de gebruikers die het archief bij tentoonstellingen en andere presentaties
bij een breder publiek bekend maken. Ten slotte is het archief behalve een
verzameling bronnenmateriaal ook een museale collectie met een grote
esthetische waarde. Al tijdens de eerdere bewerking heeft Asselbergs een
verhuld 'fraai' aan tekeningen toegekend door bijzondere tekeningen op de
achterzijde te voorzien van een stempel en de geselecteerde tekeningen te
laten fotograferen.Conservering en restauratie van tekeningenTijdens het
inventarisatieproject zijn bijna alle tekeningen gezien en zonodig behandeld
door papierrestaurator Peter Kipp. De algehele conditie van de tekeningen was
redelijk goed te noemen. Voor het behoud van de tekeningen werden alle
tekeningen met een handzaam formaat vlak geborgen. Dat wil zeggen dat de
opgerolde tekeningen uitgerold werden en de gevouwen tekeningen indien
mogelijk uitgevouwen. Vervolgens werd beoordeeld of de conditie van het
papier verbeterd moest of kon worden. Bij de beoordeling hiervan speelde de
(kunst)historische- en administratieve waarde van de tekening een
doorslaggevende rol. Zo kreeg bijvoorbeeld een zeer gedetailleerde tekening
van een ornament meer zorg dan een uit de hand getekende werktekening. In
de loop der tijd heeft het papier een veroudering ondergaan waar de
verschillende papiersoorten in meer of mindere mate op reageren. De meest
voorkomende problemen waren: het verbrokkelen van het papier (oorzaak:
veroudering), het scheuren van het papier (oorzaak: veelvuldig gebruik) en ten
slotte was het papier soms zeer vervuild (oorzaak: slechte
bewaaromstandigheden).De tekeningen zijn op verschillende manieren
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behandeld. Het oppervlak van de (plaatselijk) zeer vervuilde tekeningen is
droog gereinigd. Grote scheuren, die in de toekomst de tekening verder kunnen
beschadigen, zijn hersteld. Indien verder uitscheuren voorkomen kon worden,
werden complexe scheuren vastgezet (geborgd). Bij scherpe vouwen die het
risico van scheuren in de toekomst vergroten, werden de vouwen gevlakt.
Tekeningen waarvan het papier zeer verouderd is en grote tekeningen die niet
in de gangbare portefeuilles op te bergen waren (de zogenaamde
reuzenbladen) kregen een melinex hoes. Deze hoezen zorgen voor een
volledige bescherming van de tekening. Het papier wordt in zo'n hoes op zijn
plaats gehouden waardoor het dan niet nodig is scheurvorming te herstellen.
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Binnenlandse Zaken, archief afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875 - 1918.
Voor de raadpleging van de (bouw)dossiers van Cuypers' drie topprojecten:
Kasteel De Haar, het Rijksmuseum en het Centraal Station zie
achtereenvolgens de inventarissen van de archieven met de codes HAAR, RYKS
en CENT. Voor de persoonsgebonden archieven van P.J.H. Cuypers en J.Th.J.
Cuypers is een inventaris beschikbaar onder de code CUYP en het archief van
de Kunstwerkplaats onder de code CUCO. Voor aanvullingen op de
projectdossiers, zie eventueel ook het kerk- en /of parochiearchief van de
betreffende plaats (zie dus de gemeentelijke archiefdiensten, de
streekarchieven en/of de Rijksarchiefdiensten). Voor de werkzaamheden van
Cuypers als rijksadviseur en rijksarchitect zie ook: Den Haag, Nationaal Archief,
archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, archief afdeling Kunsten en
Wetenschappen 1875-1918.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
CUBA.110379115 Algemeen

CUBA.110379115 ALGEMEEN
CUBA.110379116 Series van uitgaande brieven

CUBA.110379116 SERIES VAN UITGAANDE BRIEVEN
CUBA.110379117
Cahiers met kopieën van verzonden brieven (missiven) naar de
minister van Binnenlandse Zaken.
1876-1881

CUBAg2000
CUBAg2001
CUBAg2002
CUBAg2003

Toelichting Voor een topografische- en trefwoordenindex op de cahiers zie bijlage
3.
Verwijzing Voor de conceptmissiven voor de periode 1878-1891, zie CUBA g 2004
- g 2007
Periode Cahiernummers Briefnummers Aanvr.nr.
1876-1878 1 t/m 9 1-425 g 2000
1878-1880 10 t/m 16 426-795 g 2001
1880-1881 17 t/m 23 796-1040 g 2002
1881 24 t/m 30 1041-1217 g 2003
cahiernummers 1 t/m 9, briefnummers 1-425
1876-1878, 1 omslag
cahiernummers 10 t/m 16, briefnummers 426-795
1878-1880, 1 omslag
cahiernummers 17 t/m 23, briefnummers 796-1040
1880-1881, 1 omslag
cahiernummers 24 t/m 30, briefnummers 1041-1217
1881, 1 omslag

CUBA.110379118
Conceptmissiven.
1878-1891

CUBAg2004
CUBAg2005
CUBAg2006
CUBAg2007

Verwijzing: Voor de cahiers met kopieën van de brieven voor de periode 18761881, zie CUBA g 2000 - g 2003
Periode Cahiernummers Aanvr.nr.
1878-1883 1-7 g 2004
1883-1886 8-15 g 2005
1886-1888 16-20 g 2006
1888-1891 21-25 g 2007
cahiernummers 1-7
1878-1883, 1 omslag
cahiernummers 8-15
1883-1886, 1 omslag
cahiernummers 16-20
1886-1888, 1 omslag
cahiernummers 21-25
1888-1891, 1 omslag

CUBA.110379119
Registers van ingekomen en uitgegane brieven.
1879-1901
Register Aanvraagnummers
Ingekomen brieven g 2008
Uitgegane brieven g 2009
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ingekomen brieven, 1 omslag
uitgegane brieven, 1 omslag

CUBA.110379120
Kopieboeken van verzonden brieven, met alfabetische
naamindices.
1880-1920

CUBAkb1
CUBAkb2
CUBAkb3
CUBAkb4
CUBAkb5
CUBAkb6
CUBAkb7
CUBAkb8
CUBAkb9
CUBAkb10
CUBAkb11
CUBAkb12
CUBAkb13
CUBAkb14
CUBAkb15
CUBAkb16

Toelichting: Deze boeken zijn erg kwetsbaar en zijn daarom verfilmd, zij zijn
raadpleegbaar op microfilm. De films bevinden zich in de studiezaal. De fiches
zijn voorzien van periode en het corresponderende aanvraagnummer en de
(oude en inmiddels vervallen) code CUYP.
Voor een topografische index op de kopieboeken zie Bijlage 3 in deze inventaris.
Voor een register op de uitgegane brieven zie: g 2009.
Boeknummer Periode Aanvraagnummers
1 (I) 17-06-1880 tot 28-11-1881 kb 1
2 (II) 28-11-1881 tot 16-07-1883 kb 2
3 (III) 16-07-1883 tot 30-10-1884 kb 3
4 (IV) 30-10-1884 tot 16-03-1886 kb 4
5 (V) 16-03-1886 tot 05-04-1887 kb 5
6 (VI) 09-04-1887 tot 14-12-1888 kb 6
7 (VII) 15-12-1888 tot 22-04-1891 kb 7
8 (VIII) 23-04-1891 tot 25-08-1893 kb 8
9 (IX) 25-08-1893 tot 22-06-1896 kb 9
10 (X) 23-06-1896 tot 22-02-1899 kb 10
11 (XI) 30-01-1899 tot 25-07-1901 kb 11
12 (XII) 26-07-1901 tot 19-07-1904 kb 12
13 (XIII) 27-07-1904 tot 21-06-1907 kb 13
14 (XIV) 22-06-1907 tot 04-03-1911 kb 14
15 (XV) 11-03-1911 tot 12-03-1915 kb 15
16 (XVI) 15-03-1915 tot 10-10-1920 kb 16
periode 17-06-1880 tot 28-11-1881, 1 omslag
periode 28-11-1881 tot 16-07-1883, 1 omslag
periode 16-07-1883 tot 30-10-1884, 1 omslag
periode 30-10-1884 tot 16-03-1886, 1 omslag
periode 16-03-1886 tot 05-04-1887, 1 omslag
periode 09-04-1887 tot 14-12-1888, 1 omslag
periode 15-12-1888 tot 22-04-1891, 1 omslag
periode 23-04-1891 tot 25-08-1893, 1 omslag
periode 25-08-1893 tot 22-06-1896, 1 omslag
periode 23-06-1896 tot 22-02-1899, 1 omslag
periode 30-01-1899 tot 25-07-1901, 1 omslag
periode 26-07-1901 tot 19-07-1904, 1 omslag
periode 27-07-1904 tot 21-06-1907, 1 omslag
periode 22-06-1907 tot 04-03-1911, 1 omslag
periode 11-03-1911 tot 12-03-1915, 1 omslag
periode 15-03-1915 tot 10-10-1920, 1 omslag

CUBA.110379121 Stukken betreffende de organisatie

CUBA.110379121 STUKKEN BETREFFENDE DE ORGANISATIE
CUBA.110379125
Catalogi, prospecti (soms met prijsopgaven), visitekaartjes van
binnenlandse en buitenlandse bedrijven,
1875- 1880, 1884, 1891, 1919 en z.j.
Aanvr.nr. d 2030
Toelichting Onder andere van:
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- J. Esten & Company, Cottage-Orgeln, Vermont, C.A. Goldschmeding,
Amsterdam, 1875-1876;
- Ribbink, Van Bork & Co., Electiciens der Kon. Ned. Marine, Amsterdam;
- Josef Neumüller’s Cementwaaren Fabrik, Nussdorf bei Wien;
- Bachem & Cie, Steinbruchs- und Steinhauerei-Gewerkschaft, Königswinter am
Rhein, 1878;
- Freiherr von Löwensternschen Glas-Mosaik & Marmotwaaren Fabrik, Oberalm
(Salzburg), 1878;
- Hüser & Cie, Gesellachaft für Cement-Stein-Fabrikation, Bonn, 1879;
- Maschinenbau-Actien-Gesellschaft Union, Essen;
- Maison Gourguechon, Parquets, Bruxelles ;
- Lambert Dscier, Laminoir, Liège ;
- Das Chemische Laboratorium für Thonindustrie, Berlin ;
- Kessel & Röhl, Marmorwaaren-Fabrik und Dampf Granitschleiferei, Berlin, 1877 ;
- Wed. Van Lookeren Campagne, Steenfabriek, Haaften, 1880;
- S.H. Haag & Zn, Meubelfabrikanten en Behangers, Amsterdam;
- Hermann & Schimmelbusch, Ketelfabriek Kaiserlautern, Vertegenwoordiger
voor Nederland: C.A. Huygen, Rotterdam, 1899;
- Villeroy & Boch, Terracotta-Febrik, Marzig a.d. Saar, 1891;
- Gebrüder Roeder A.G., Dampkkochanlagen, Kochherde für Grossküchen
wärmeapparate, Darmstadt;
- Silberling & Zoon, Gips- en Droogstuc-Ornament, Amsterdam;
- Th.J. Jansen, Groote kerk- of pijporgels, ’s-Hertogenbosch;
- A. Wicking & Cie, Westfälischen Kalk-Industrie, Recklinghausen
- L. Herzog, Steinmetz-Geschäft Mühlestein Fabrik, Hildesheim;
- De Lint & Co. Algemene Handel in Bouwstoffen, Rotterdam;
- Jacob Hilgers, Machinefabrik und Verzinkerei, Rheinbrohl;
- J.J. Arnd & Zonen, Kantoorboekenfabriek, Amsterdam;
- A. Redeing en P. van Cappelle, Machines voor electrische verlichting;
- Camera’s, E. Fischel Jr., Amsterdam;
- Fèvre & Cie, borchure met een ‘omschrijving der groeven, zagerijen en
werkplaatsen’, Parijs en Rotterdam, 1919.
- Emile Azan, Tourniquets-Compteurs, Paris.
documentatie, 1 omslag

CUBA.110379126
Rapporten getiteld: ‘Proeve van regeling der verdeling van de
Architectonische werken vanaf en nader vast te stellen datum’,
met opgave van verschillende categorieën werken: ‘ Onderhande
zijnde werken, Werken in voorbereiding op het bureau, Werken in
het vooruitzicht op onbepaalden tijd, Dubieuse werken, Werken van
vóór de combinatie of van Dr. P.C. particulier, Restauratiewerken’
en met opgave van de verdeling van de werken tussen J.Th.J.
Cuypers en J. Stuyt, voorzien van (financiële) aantekeningen.
1899-1909
CUBAg2025

Aanvr. nr. g 2025
documentatie, 1 omslag

CUBA.110379127
Bijlagen bij het grootboek.
1900-1903
CUBAg2031

Aanvr. nr. g 2031
Toelichting Het grootboek werd niet aangetroffen.
documentatie, 1 omslag
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CUBA.110379128
(Klad)aantekeningen en conceptbrieven ter kennisgeving van de
beëindiging van de samenwerking tussen Jos. Cuypers en Jan Stuyt.
1909
CUBAg2028

Aanvr. nr. g 2028
documentatie, 1 omslag

CUBA.110379129
Adressen
1924-1927
CUBAg2043

Aanvr. nr. g 2043
documentatie, 1 omslag

CUBA.110379130
Correspondentie met het Technisch Bureau Vereniging “Ons Limbug
“.
1924-1927

CUBAg2042

Aanvr. nr. g 2042
Correspondentie, met name over het Gezellenhuis te Lutterade, datering 19241929
documentatie, 1 omslag

CUBA.110379131
Architectuur in voorbereiding tussen de jaren 1925-1927.
1925-1927
CUBAg2041

Aanvr. nr. g 2041
Toelichting Correspondentie met diverse pastoors.
documentatie, 1 omslag

CUBA.110379132
Correspondentie van het Bureau te Amsterdam tussen de jaren
1925-1944.
1925-1944
Aanvr. nr. g 2032.1 (1925-1927) / g 2032.2 (1928-1944)
Toelichting: Diverse soorten correspondentie over diverse soorten
aangelegenheden en projecten en oa. dagorders van J.Th.J. Cuypers, datering
1925-1944
CUBAg2032.1 documentatie (1925-1927), 1 omslag
CUBAg2032.2 documentatie (1928-1944), 1 omslag

CUBA.110379133
Stukken betreffende het bureaupersoneel in de jaren 1935-1941.
1935-1941
CUBAg2033

Aanvr. nr. g 2033
documentatie, 1 omslag

CUBA.110379134
Onvolledige lijstjes in klad met opgave van plaatsnaam en/of
projectnaam, jaar (van 1872 tot 1894) en geldbedragen.
z.jr
CUBAg2029

Aanvr. nr. g 2029
documentatie, 1 omslag
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CUBA.110379135
Lijst met opgave van plaatsnaam, projectnaam, naam van de
architect P.J.H. Cuypers (dr. P), J.Th.J. Cuypers ( Jos) en J. Stuyt ( J.S.)
en jaar (van 1891 tot 1911), op de lijst is in een afwijkend
handschrift J.Kalf geschreven.
z.jr
CUBAg2026

Aanvr. nr. g 2026
documentatie, 1 omslag

CUBA.110379136
‘Lijst van monumenten in Noord-Limburg in tekeningen aanwezig
op het archief van de architecten Joseph Th.J. en Pierre J.J. M.
Cuypers te Roermond’.
z.jr

CUBAg2027

Aanvr. nr. g 2027
Toelichting De volgende projecten komen voor op de lijst: Raadhuis in Gennep,
rooms-katholieke kerk in Venray, rooms-katholieke kerk in Swolgen, roomskatholieke kerk in Lottum, rooms-katholieke kerk in Horst, rooms-katholieke
kerk(toren) in Sevenum, St. Maartenskerk, St. Nicolaaskerk en de
Franciscanerkerk in Venlo.
documentatie, 1 omslag

CUBA.110379122 Financiele stukken

CUBA.110379122 FINANCIELE STUKKEN
CUBA.110379137
(Proef)balansen met bijlagen.
1899-1914

CUBAg2010
CUBAg2011
CUBAg2012
CUBAg2013
CUBAg2014
CUBAg2015
CUBAg2016
CUBAg2017
CUBAg2018
CUBAg2019
CUBAg2020

Periode Aanvraagnummers
1 juli 1899 tot 1 juli 1900 g 2010
1 juli 1900 tot 1 juli 1901 g 2011
1 juli 1901 tot 1 juli 1902 g 2012
1 juli 1902 tot 1 juli 1903 g 2013
1 juli 1903 tot 1 juli 1904 g 2014
1 juli 1904 tot 1 juli 1905 g 2015
1 juli 1905 tot 1 juli 1906 g 2016
1 juli 1906 tot 1 juli 1907 g 2017
1 juli 1907 tot 1 juli 1908 g 2018
1 juli 1908 tot 1 juli 1909 g 2019
1 juli 1909 tot 1 juli 1910 g 2020
1 juli 1910 tot 1 juli 1911 g 2021
1 juli 1911 tot 1 juli 1912 g 2022
1 juli 1912 tot 1 juli 1913 g 2023
1 juli 1913 tot 1 juli 1914 g 2024
1 juli 1899 tot 1 juli 1900, 1 omslag
1 juli 1900 tot 1 juli 1901, 1 omslag
1 juli 1901 tot 1 juli 1902, 1 omslag
1 juli 1902 tot 1 juli 1903, 1 omslag
1 juli 1903 tot 1 juli 1904, 1 omslag
1 juli 1904 tot 1 juli 1905, 1 omslag
1 juli 1905 tot 1 juli 1906, 1 omslag
1 juli 1906 tot 1 juli 1907, 1 omslag
1 juli 1907 tot 1 juli 1908, 1 omslag
1 juli 1908 tot 1 juli 1909, 1 omslag
1 juli 1909 tot 1 juli 1910, 1 omslag
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CUBAg2021
CUBAg2022
CUBAg2023
CUBAg2024

1
1
1
1

juli
juli
juli
juli

1910
1911
1912
1913

tot
tot
tot
tot

1
1
1
1

juli
juli
juli
juli

1911,
1912,
1913,
1914,

1
1
1
1

CUBA

omslag
omslag
omslag
omslag

CUBA.110379123 Fotoalbums

CUBA.110379123 FOTOALBUMS
CUBA.110379138
Fotoalbums met foto’s van gerealiseerde projecten (kerken,
schoolgebouwen, woonhuizen en villa’s) door J.Th.J. en P.J.J.M.
Cuypers.
z.jr.
4 albums

CUBAf1

CUBAf2

Toelichting
Algemeen De albums zijn niet meer volledig, bij de beschrijvingen wordt het
aantal aangetroffen foto’s vermeld en tussen haakjes wordt het aantal
aangegeven dat ontbreekt. Voor de documenten die het project documenteren,
zie hoofdstuk II, Projecten.
Album: kerken, 100 stukken
Kerken
6 Foto’s van de St. Bavo in Haarlem (3 foto’s ontbreken);
4 Foto’s van de rooms-katholieke kerk van Sint Antonius Abt in
Scheveningen (2 foto’s ontbreken);
2 Foto’s van de rooms-katholieke kerk in Goorn (1 foto ontbreekt);
3 Foto’s van de rooms-katholieke Schipperskerk in Delfshaven (2
foto’s ontbreken);
3 Foto’s van de Heilige Familie kerk aan de Bergsingel in
Rotterdam (1 foto ontbreekt);
6 Foto’s van de rooms-katholieke kerk in Nispen;
6 Foto’s van de rooms-katholieke kerk in Rijssen;
4 Foto’s van de rooms-katholieke kerk in Lattrop;
3 Foto’s van de Stephanus kerk in Nijmegen;
4 Foto’s van de rooms-katholieke kerk in Bussum (1 foto
ontbreekt);
2 Foto’s van de rooms-katholieke kerk in Beverwijk;
1 Foto van de rooms-katholieke kerk in Heemstede (1 foto
ontbreekt);
1 Foto van de rooms-katholieke kerk in Zandvoort (1 foto
ontbreekt);
1 Foto van de Sint Salvius kerk in Limbricht (1 foto ontbreekt);
1 Foto van de rooms-katholieke kerk in Limbricht;
5 Foto’s van de rooms-katholieke kerk in Schimmert (1 ontbreekt);
4 Foto’s van de rooms-katholieke kerk in Lutterade (1 foto
ontbreekt);
1 Foto van de rooms-katholieke kerk in Altweert (1 foto ontbreekt);
3 Foto’s van de rooms-katholieke kerk in Kelpen-Oler (1
ontbreekt);
10 Foto’s van de basiliek van de Heilige Bartholomeus in Meersen,
fotograaf: Werner Mantz en Karl Mergenbaum (2 foto’s ontbreken);
8 Foto’s van de Willibrorduskerk in Hulst (1 ontbreekt);
1 Foto van de gemeentetoren in Sint Michielsgestel;
5 Foto’s van de Plechelmustoren in Oldenzaal.
Album: schoolgebouwen, 55 stukken
Schoolgebouwen
4 Foto’s van de Hagedoornschool in Amsterdam Zuid, (1 foto
ontbreekt);
1 Foto van een school in Bovenkarspel;
1 Foto van de rooms-katholieke school in Schermerhorn;

CUBA

CUBAf3
CUBAf4

CUBAf7
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2 Foto’s van de Peetersschool in Amsterdam Zuid;
3 Foto’s van het Sint Ignatiuscollege in Amsterdam Zuid (1 foto
ontbreekt);
1 Foto van de aula in Rolduc (4 foto’s ontbreken);
8 Foto’s van het noviciaat in Roosendaal (1 foto van de kapel
ontbreekt);
1 Foto van gebouw Wallich en Matthes in Amsterdam, (1 foto
ontbreekt);
2 Foto’s van een begraafplaats in heemstede (1 foto ontbreekt);
2 Foto’s van de zeevaartschool in Amsterdam;
2 Foto’s van een tankstation en hotel in Ginneken;
11 Foto’s van de Effectenbeurs in Amsterdam (2 foto’s ontbreken);
2 Foto’s van de kweekschool in Roermond, (fotograaf Th. Koch uit
Roermond);
Album: woningen en 3 losse foto's, 24 stukken
Album: villa's, 32 stukken
Villa’s
3 Foto’s van een landhuis in Aerdenhout (1 foto ontbreekt);
3 Foto’s van de tuinkamer van een villa in Bloemendaal;
6 Foto’s van de Witte Hoeve (Huis Rive) in Wassenaar;
2 Foto’s van een villa in Bennebroek;
2 Foto’s van het interieur van een villa in Aerdenhout;
4 Foto’s van villa Clematis in Aerdenhout;
1 Foto van een villa in Weert;
4 Foto’s van een villa in Roermond, (1 foto ontbreekt);
2 Foto’s van een weekendhuisje in Vierhouten (1 foto ontbreekt);
1 Foto van het weekendhuisje ‘onder ’t stroodak’ in Vierhouten;
1 Foto van woonhuis Hesita in Roermond, fotograaf: Th. Koch in
Roermond;
1 Foto van woonhuis Sprenkels in Roermond.
Losse foto's van kerken (oa Hulsberg, Mechelen, Dongen), 21 stuks
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CUBA.110379124 Projectgebonden materiaal

CUBA.110379124 PROJECTGEBONDEN MATERIAAL
CUBA.110379143 Periode 1850-1885

CUBA.110379143 PERIODE 1850-1885
CUBA.110379144 1850-1865

CUBA.110379144 1850-1865
P.J.H. Cuypers was werkzaam als particulier architect en als stadsarchitect van
Roermond, vanuit zijn architectenbureau in Roermond

CUBA.110379145
Nieuwbouw en verbouwing van het eigen woonhuis van P.J.H.
Cuypers en de kunstwerkplaatsen aan de Maastrichterweg in
Roermond.
1850-1933

CUBAt1

CUBAt1.1

CUBAph1
CUBAg1

CUBAd1

Toelichting project
1850-1852 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1906 Tuinaanleg door H. Copijn
1907 Verbouwing door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1907-1911 Technische installaties door J.Th.J. Cuypers
1931-1932 Verbouwing (bestek 564) tot H. Luyten – Dr. Cuypers museum door
J.Th.J. Cuypers
Woonhuis en ateliers, 88 tekeningen
Woonhuis en ateliers, 68 Bladen: plattegronden, doorsneden,
gevels en details van het woonhuis en kunstwerkplaatsen,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van stempels met *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummers 756, 757 en 758, datering
1906, 1907, 1924, 1925, schaal 1 op 10, op 20, 1 op 50, 1 op 100,
1 op 200;
Tuinontwerpen, gesigneerd door H. Copijn, voorzien van een
stempel met *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer 711,
datering 1906, schaal 1 op 50, 1 op 200;
Situatietekeningen en kadastrale kaarten van het woonhuis, de
kunstwerkplaatsen en omgeving, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
1910, 1920, schaal 1 op 200, 1 op 2500.
Museum, 20 bladen
Museum 20 Bladen: situatietekening, ontwerptekeningen,
bestektekeningen (bestek 564), en detailtekeningen, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, 1931, 1932, schaal 1 op 20, 1 op 50, 1 op
100, 1 op 200, 1 op 1000.
Straatbeeld; Maastrichterweg Roermond, 1 foto
(ontwikkelgelatinezilverdruk) van de Maastrichterweg met het
complex.
geschreven stukken
Geschreven stukken Correspondentie met bijlagen, beschrijvingen
van werkzaamheden, vergunningverlening door B&W voor de
verbouwing, bestek en voorwaarden, begrotingen (onder andere
van de verplaatsing van de schrijnwerkerij), datering 1907-1911,
1925.
documentatie
Documentatie Overdruk van een foto van het complex, afkomstig
uit: ‘Leven en werken van Nederlandsch grootsten bouwmeester
Dr. P.J.H. Cuypers’, 1917, plaat 1.

CUBA.110379151
Woonhuis aan de Swalmerstraat 49 in Roermond
1851
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Aanzicht voorgevel, 1 foto
(daglichtcollodiumzilverdruk) van de voorgevel van het eerste
door P.J.H. Cuypers in Roermond gebouwde woonhuis, in opdracht
van de apotheker Cloquet. Op het moment dat het huis
gefotografeerd is wordt het, blijkens het bord naast de voordeur,
bewoond door de arts Paulusse.
documentatie
Overdruk van een foto van de voorgevel van het huis.

CUBA.110379154
Decoratie van de Rooms-katholieke Mondulphus en
Gondulphuskerk in Berg en Terblijt.
1853
CUBAt4

tekening
Toelichting Hoogaltaar, gesigneerd door P.J.H. Cuypers met
toevoeging: ‘ Stoltzenberg, Roermond’, met vermelding van
serienummer 160, met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief*
met negatiefnummer 230, datering 1853.

CUBA.110379156
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Martinuskerk
in Wijck, bij Maastricht.
1853-1859

CUBAt5

CUBAph5
CUBAd5

Toelichting Project
1853-1856 Bouw van de kerk
1853-1859 Decoratie
tekeningen;, 9 stuks
Tekeningen Plattegronden, gevels (2 varianten, fraai), doorsneden
en details (2 voetstukken met nummer 1499, windportaal,
hoofdaltaar met een Cuypers & Co stempel en nummer 871),
geparafeerd en ondertekend door P.J.H. Cuypers, met stempels
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 804, 805, 806,
807, 811 en 1011, gedateerd 1856.
Een tekening van de Sint Maartenskerk is getekend en
ondertekend door de stadsarchitect van Maastricht G.I.W. [Pijtak,
moeilijk leesbaar], met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief*
met negatiefnummer 808, gedateerd juni 1853, [ter studie of
inspiratie van Cuypers].
Interieur; zicht naar koor, St. Martinuskerk in Wyck, 1 foto
Foto Interieur van de kerk met het zicht op het altaar.
documentatie
Documentatie Situatieplan (blauwdruk) van de St. Martinuskerk,
schaal 1 op 1000;
Fotokopie van een artikel over de geschiedenis van de parochie en
het kerkgebouw, door J.Th.H. de Win, datering 1958.

CUBA.110379161
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Salvatorkerk
in Oeffelt.
1853-1854
CUBAt6

tekeningen;, 9 stuks
Toelichting Plattegronden, gevels, doorsneden (fraai) en
detailtekeningen van het interieur (hoofdaltaar, kroonluchter en
console), gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met vermelding van het
ordernummer 104, met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief*
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met negatiefnummers 567, 568, 569, 570, 571, datering 1853,
schaal 1 op 20, 1 op 100.

CUBA.110379163
Restauratie en decoratie van de rooms-katholieke St.
Christoffelkathedraal in Roermond.
1854, 1871, 1907

CUBAt8

CUBAg8
CUBAph8.1
CUBAph8.2

Toelichting project
1854 Meubel in kathedraal door P.J.H. Cuypers
1871 Restauratie en decoratie van de kathedraal door P.J.H. Cuypers
1907 Restauratie van de doopkapel en het hoofdportaal van de kathedraal door
P.J.H. Cuypers
Verwijzing Zie ook CUCO, t 125.2
tekeningen;, 24 stuks
Tekeningen
8 Bladen: plattegronden, gevel, doorsneden en details van de
kathedraal en het hoofdportaal, met een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummer 763, met een stempel van
Cuypers & Co, vermelding van nummer 3474, schaal 1 op 10;
11 Bladen: plattegronden, gevels en doorsneden van de
doopkapel, schaal 1 op 20;
2 Ontwerptekeningen van een bisschopsstoel (fraai) met opgave
van nummer 127 en van een altaar (fraai), gesigneerd en
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van met een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 647 en 764,
datering 1854;
1 Ontwerptekening van de koorstoelen, schaal 1 op 10;
2 bladen: hekwerk rond het kerkhof, geparafeerd door A.C.B.
[Bleys ?], 1871 en een plattegrond van de begraafplaats.
geschreven stuk
gedateerd 1907
Interieur; aanzicht Sacramentskapel, 1 foto
Foto van het altaar
foto: -, 1 foto
interieurfoto (ontwikkelgelatinezilverdruk)

CUBA.110379168
Restauratie, decoratie en verbouwing van de abdijkerk en de
abdijgebouwen in Rolduc.
1854-1947
o.a. 369 tekeningen en 40 foto's
Toelichting project
1854 Restauratie van crypte en koor, plaatsing orgeltribune
1890-1902 Restauratie (bestek 36) door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
1891-1902 Decoratie door P.J.H. Cuypers
1891-1908 Restauratie en reconstructie Romaanse koorpartij door J.Th.J. Cuypers
1895-1896 Beschildering door W. Goebbels uit Aken
1918 Monument Heilig Hart gelegen voor de ingang van de kerk, uitgevoerd door
Cuypers & Co.
1923 Nieuwbouw boerderij, door Willem Tap.
1924 Aanbouw (bestek 282) van het klooster in Rolduc met een zusterhuis, door
J.Stuyt.
1928-1937 Opmeting en restauratie (bestek 453A-C) door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers
1930 Glasdecoratie door J.Th.J. Cuypers
1930 Meubeldecoratie door J. Klais
1930-1931 Restauratie (bestek 453I-G) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers

CUBA

CUBAt305.1

CUBAt305.2

CUBAt305.3

CUBAt305.13

CUBAt305.4
CUBAt305.5

CUBAt305.6

CUBAt305.7

CUBAt305.8
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1933-1934 Nieuwbouw (bestek 639) van een aula voor het theater in Rolduc
door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1938 Verbouwing (bestek 730) van de Oude Aula door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
1940 Verbouwing van bakkerij en scholen door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1941-1943 Verbouwing van abdijgebouwen door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
1946 Nieuwbouw (bestek 832) van de uitzichttoren
z.j. Ontwerp van een gedenkteken ter nagedachtenis van Mgr. Evers, door P.J.H.
Cuypers
Verwijzing Zie ook CUCO, t 55
Algemene tekeningen
1860, 1873, 1891-1902, 38 bladen
plattegronden, gevels en doorsneden, tekeningen van de toren,
werktekeningen gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met vermelding
van J.Th.J. Cuypers, met een blindstempel van P.J.H. Cuypers,
datering 1894.
Bestek tekeningen
1860, 1873, 1891-1902, 13 bladen
genummerde serie tekeningen (incompleet), met aanzichten,
plattegronden en doorsneden, gesigneerd en geparafeerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1892.
Decoratie tekeningen
1860, 1873, 1891-1902, 27 bladen
preekstoel, kruisweg, beeldhouwwerk voor het hoofdportaal,
hoofdaltaar, (zij)altaren, (graf)monumenten, restauratie van
crypte (fraai), kapiteel, vensters, vloer, wandschilderingen,
ornamenten, geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met Cuypers en Co.
nummer 3119, datering 1860, 1873.
tekeningen
1923, 3 blauwdrukken
plattegronden, doorsneden, gevel, fundering en riolering, met
vermelding van Willem Tap, datering 1923, schaal 1 op 20 en 1 op
100.
tekeningen
1924, 5 bladen
lichtdrukken (bestek 282), gesigneerd door J. Stuyt, datering 1924.
Algemeen en details
1927-1931, 37 bladen
plattegronden van het hele complex, boerderij (met als architect
Willem Tap), vensters, deur, torenkruis, orgel, en een
genummerde serie met opmetingstekeningen, met vermelding
van J.Th.J. Cuypers, datering 1913, 1924, 1929, 1931, 1932.
Bestek tekeningen
1927-1931, 75 bladen
genummerde serie bestektekeningen (bestek 453), gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1927-1931.
tekeningen (bestek 639)
1933-1934, 38 bladen (waarvan 14 blauwdrukken)
situatietekening, genummerde bestektekeningen (bestek 639) en
technische tekeningen (onder andere ten behoeve van de
verlichting), gesigneerd door Joseph en Pierre Cuypers, datering
1933-1934.
tekeningen (bestek 730)
1938, 17 bladen
ontwerptekeningen en genummerde bestektekeningen (bestek
730), geparafeerd en gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1938.
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tekeningen
1940, 8 bladen
genummerde bestektekeningen van de bakkerij en scholen,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1940.
CUBAt305.10 tekeningen
1941-1943, 87 bladen
volledige schadeopname, isometrische perspectieven, deels
genummerde ontwerptekeningen en bestektekening ten behoeve
van een verbouwing, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1941-1943.
CUBAt305.11 tekeningen (bestek832)
1946, 23 bladen
ontwerp- en bestek tekeningen (bestek 832), datering 1946.
CUBAt305.12 tekeningen
CUBAn48
Glasnegatief voorgevel aula abdij Rolduc
1933-1934, stuk
Glasnegatief van de voorgevel van de aula van abdij Rolduc nabij
Kerkrade.
CUBAn49
Glasnegatief voorgevel aula abdij Rolduc
1933-1934, stuk
Glasnegatief van de voorgevel van de aula van abdij Rolduc nabij
Kerkrade.
CUBAph305.1 Interieur; kerkzaal met zicht op het hoofdaltaar
z.jr., 1 foto
(ph 305.1, daglichtcollodiumzilver-druk)
CUBAph305.2 Interieur; zijaltaar
z.jr., 1 blad met foto
(ph 305.2, daglichtcollodiumzilver-druk)
CUBAph305.3 Interieur; detail zijaltaar
z.jr., 1 blad met foto
(ph 305.3, daglichtcollodiumzilverdruk)
CUBAph305.4 Interieur; gewelf gezien vanuit transept naar het westen
z.jr., 1 foto
(ph 305.4, ontwikkelgelatinezilverdruk)
CUBAph305.5 Vooraanzicht van de aula
z.jr., 1 foto
(ph 305.5, fotograaf: A. Peperkamp, Haarlem)
CUBAph305.6 Interieur; zaal, gezien naar balkonzijde
z.jr., 1 foto
(ph 305.6-ph 305.10, fotograaf: A. Peperkamp, Haarlem)
CUBAph305.7 Interieur; zaal, gezien vanaf balkon
z.jr., 1 foto
(ph 305.6-ph 305.10, fotograaf: A. Peperkamp, Haarlem)
CUBAph305.8 Interieur; zaal, gezien naar toneel
z.jr., 1 foto
(ph 305.6-ph 305.10, fotograaf: A. Peperkamp, Haarlem)
CUBAph305.9 Interieur; zaal, gezien naar toneel
z.jr., 1 foto
(ph 305.6-ph 305.10, fotograaf: A. Peperkamp, Haarlem)
CUBAph305.10
Interieur; toneel / podium
z.jr., 1 foto
(ph 305.6-ph 305.10, fotograaf: A. Peperkamp, Haarlem)
CUBAf305
genummerde serie foto’s met opnames van de situatie van de kerk voor en
tijdens de restauratie uit 1931/1932
z.jr., 24 stuks
f305-1: Deur naar binnenplaats, vleugel links van de Abdijkerk
(19okt1931)
f305-2: Kerktoren in de steigers (19okt1931)

CUBA

CUBAf305.1

CUBAf305.2
CUBAg305.1

CUBAg305.2

CUBAg305.3

CUBAg305.4

CUBAd305
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f305-3tm4: Diverse restauratiewerkzaamheden (4juli1931)
f305-5tm7: Diverse restauratiewerkzaamheden (7aug1931)
f305-8: Diverse restauratiewerkzaamheden (28juli1931)
f305-9tm10: Diverse restauratiewerkzaamheden (7aug1931)
f305-11tm14: Diverse restauratiewerkzaamheden (3sept1931)
f305-15tm17: Diverse restauratiewerkzaamheden (19okt1931)
f305-18tm21: Diverse restauratiewerkzaamheden (18dec1931)
f305-22tm24: Diverse restauratiewerkzaamheden (22jan1932)
foto’s van de bouw van de aula uit 1934 en 1935
z.jr., 5 stuks
f305.1-1: Stalen spantconstructie (5-nov-1934)
f305.1-2: Stalen spantconstructie en metselwerkzaamheden (5nov-1934)
f305.1-3: Metselwerk op hoogte (23-jan-1935)
f305.1-4: Bijna voltooid (21-maart-1935)
f305.1-5: Interieur grote zaal (21-juni-1935)
foto van een schetsje en een foto van het exterieur
z.jr., 2 stuks
geschreven stukken
1890-1895
Omschrijving van de werkzaamheden, correspondentie, een artikel
door P.J.H. Cuypers getiteld: Historique de la fondation de l’abbaye
de Rolduc, Extrait de la Revue de l’Art chrétien’, datering 18901895.
geschreven stukken
1931-1947
Correspondentie, rapport, rekeningen, aantekeningen met
tekeningen en schetsjes, getypte lijst van foto’s, datering 19361947.
geschreven stukken
1938
Brief en installatietekeningen t.b.v. aanleg van een
verwarmingsinstallatie.
geschreven stukken
1940-1944
Aantekenboekje met aantekeningen over toestand van de
verschillende gebouwen en te verrichten herstelwerkzaamheden.
documentatie
z.jr.
Documentatie:
Overdrukken van artikelen uit ‘De Dietsche warande’, datering
1855;
Fotokopieën van correspondentie van Cuypers & Stoltzenberg, de
Domaniale Steenkolenmijnen te Kerkrade, Jan Stuyt en J.Th.J.
Cuypers, financieel exposé, gedicht, krantenartikelen, datering
1869, 1913, 1916, 1918, 1924, 1951;
8 Bladen: onder andere overdrukken van het geplaatste orgel,
kapitelen, basementen van de Abdij in Rolduc gepubliceerd in de
Architect en een overdruk van een crypte, voorzien van een
stempel met *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer 713,
datering 1854.

CUBA.110379201
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Lambertuskerk, pastorie,
grafkapel en een monument voor de kerk in Veghel.
1855-1918
o.a. 90 tekeningen en 27 foto's
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1855-1857, 1915 Kerk en pastorie door P.J.H. Cuypers. [De aanleg van de
verwarming in de kerk in 1915 door J.Th.J. Cuypers].
1875 Grafkapel door P.J.H. Cuypers.
1918 Monument Heilig Hart gelegen voor de ingang van de kerk, uitgevoerd door
Cuypers & Co.
1927 Vervangen luchtbogen door Civ. Ing. S. Orie.
Verwijzing Zie ook CUCO, t 91.1, t 91.2
Tekeningen kerk
- 25 Algemene tekeningen: plattegronden, gevels en doorsneden,
gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met vermelding
van: ‘Arch. Roermond’ en ‘Arch, Amsterdam’, met een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 851, 852, 853,
datering 1855, 1856 en 1857, schaal 1 op 50, 1 op 100;
- 15 Detailtekeningen (1 fraai) van het interieur (Broederskapel,
typografisch ontwerp, vouwbare biechtstoel, Sacramentskapel ),
met een stempel van Cuypers & Co, Roermond en een Cuypers &
Co. nr. 1637;
- 2 Technische detailtekeningen voor de verwarming, schaal 1 op
50.
Tekeningen pastorie
- 1 Presentatietekening (perspectief exterieur, fraai), met een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met neg.nr. 854;
- 4 Werktekeningen (deuren, kozijnen en vensters);
- 28 detailtekeningen van het interieur (ontvangstzaal, vestibule,
eetzaal, grote zaal, hal, gang) met kleurstaaltjes, schaal 1 op 1 en
1 op 20;
- 2 Technische tekeningen met gas-, water-, en rioolleidingen.
Tekeningen grafkapel
- 10 Bladen: plattegronden, gevels en doorsneden met een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 843,
844, 845, 846, 847, 848, 849, datering 1875, schaal 1 op 100.
Tekeningen monument Heilige Hart
- 2 Situatietekeningen en een aanzicht, met vermelding van
Cuypers & Co. nr. 879, datering 1918, schaal 1 op 200.
Glasnegatief foto interieur St. Lambertuskerk Veghel, stuk
Glasnegatief van een foto van het interieur van de St.
Lambertuskerk te Veghel.
Glasnegatief foto exterieur St. Lambertuskerk Veghel, stuk
Glasnegatief van een foto van het exterieur van de St.
Lambertuskerk te Veghel.
Markt te Veghel, met zicht op voorgevel van de St. Lambertuskerk, 1 foto
(ontwikkelgelatinezilverdruk)
Aanzicht linker deel van de voorgevel, 1 foto
(ontwikkelgelatinezilverdruk)
Aanzicht rechter deel van de voorgevel, 1 foto
(ontwikkelgelatinezilverdruk)
Interieur; gezien naar het koor, vanaf orgel, 1 foto
(ontwikkelgelatinezilverdruk)
Interieur; gezien naar het koor, vanaf entree, 1 foto
(daglichtcollodiumzilverdruk)
Interieur; altaar, 1 foto
Karton van glas-in-loodraam 'Pater Omnipotens Creator', 1 foto
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'Pater Omnipotens Creator', 1 foto
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'Pater Omnipotens Creator', 1 foto
Albumninedruk, blad is voorzien van het blindstempel van P.J.H.
Cuypers
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Karton van glas-in-loodraam 'Pater Omnipotens Creator', 1 foto
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'Pater Omnipotens Creator Coeli et Terae', 1 foto
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'Unigenitus Filius Redemptor', 1 foto
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'Unigenitus Filius Redemptor', 1 foto
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'Spiritus Sanctificator', 1 foto
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'Spiritus Sanctificator', 1 foto
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'Jesus Chr Filius dei Unigenitus'
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'Spiritus Sanctificator', 1 foto
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'Ave Gratia', 1 foto
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'Pater Omnipotens Creator' en 'Unigenitus Filius
Redemptor', 1 blad met 2 foto's
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'S. Petrus Ap', 1 foto
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'S. Josephus', 1 foto
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'S. Josephus' en 'S. Petrus Ap', 1 blad met 2 foto's
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'S. Paulus Ap' en '...', 1 blad met 2 foto's
Albumninedruk
Karton van glas-in-loodraam 'S. Paulus Ap' en 'S. Petrus Ap', 1 blad met 2 foto's
Albumninedruk
Zicht op het exterieur van de kerk vanuit het noordwesten, 1 foto
Albumninedruk
Opzetkarton beplakt met 6 foto’s (albuminedrukken) van de (ontwerptekeningen
van de) schilderingen in de zwikken van de arcadebogen in het transept, 1 blad
met 6 foto's
ph 7.26 en 7.27 bevatten in totaal 10 foto's
Opzetkarton beplakt met 2 foto’s (albuminedrukken) van de (ontwerptekeningen
van de) schilderingen in de zwikken van de arcadebogen in het transept, 1 blad
met 2 foto's
ph 7.26 en 7.27 bevatten in totaal 10 foto's / 1 Foto is beschadigd
op ph 7.27.
geschreven stukken
1915
Correspondentie en begroting.
geschreven stukken
1927
Correspondentie betreffende de restauratie van de kerk in 1927.
documentatie: Artikel
z.jr.
Artikel: ‘Christelijke Kunst’ met een beschrijving van de kerk in
Veghel, [datering 1857];
Een gedrukte foto van het interieur en een kopie van een tekening
van de gevel van de kerk.

CUBA.110379241
Preekstoel, tentoongesteld op de Wereldtentoonstelling in Parijs.
1855-1856
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Impressie van de tentoonstelling met zicht op de preekstoel, 1 foto
(3 afdrukken, fraai), door fotograaf Disdéri, ph 3.1 is voorzien van
onderschrift: ‘Chaire dessinee & exécutie par P. Cuypers Arch.
Atelier de Sculpture religieuse de Cuypers & Stoltzenberg a
Ruremonde’ en op verso voorzien van een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* en negatiefnummer 614.
Impressie van de tentoonstelling met zicht op de preekstoel, 1 foto
(3 afdrukken, fraai), door fotograaf Disdéri, ph 3.1 is voorzien van
onderschrift: ‘Chaire dessinee & exécutie par P. Cuypers Arch.
Atelier de Sculpture religieuse de Cuypers & Stoltzenberg a
Ruremonde’ en op verso voorzien van een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* en negatiefnummer 614.
Impressie van de tentoonstelling met zicht op de preekstoel, 1 foto
(3 afdrukken, fraai), door fotograaf Disdéri, ph 3.1 is voorzien van
onderschrift: ‘Chaire dessinee & exécutie par P. Cuypers Arch.
Atelier de Sculpture religieuse de Cuypers & Stoltzenberg a
Ruremonde’ en op verso voorzien van een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* en negatiefnummer 614.
geschreven stukken
Contract betreffende de verkoop van de preekstoel aan de
Walburgiskerk in Arnhem, datering 1856.
N.B. Geschreven stuk is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
documentatie
Recensie en overdruk van een foto: ‘Gezigt in het Hoofdgebouw,
Predikstoel van de Fabrikanten Cuypers en Stoltzenberg te
Roermond’.

CUBA.110379247
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Antonius van Paduakerk en
pastorie in Vorden.
1856
CUBAt9
CUBAn103
CUBAph9
CUBAd9

tekeningen; Plattegrond, orgel, knielbank en wijwaterbak., 3 tekeningen
Glasnegatief exterieur St. Antonius van Paduakerk Vorden, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Antonius van Paduakerk
te Vorden. Het betreft een opname van de voorzijde van de kerk.
Interieur; zicht op preekstoel en altaar, 1 foto
(daglichtcollodiumzilverdruk)
foto's (overdruk) van exterieur en interieur, 2 stuks
(daglichtcollodiumzilverdruk)

CUBA.110379251
Nieuwbouw van het Liefdadigheidsgesticht in Deurne.
1856
6 tekeningen
CUBAt312

Plattegronden, gevels en doorsneden
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met stempels van *P.J.H. Cuypers
archief* en negatiefnummers 258, 259, 260, datering 1856.

CUBA.110379253
Decoratie van de Recollectenkerk in Eupen.
1857
CUBAt10

Tekening: Aanzicht van het hoogaltaar (fraai), met vermelding van nummer 599,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, datering 1857.

CUBA.110379255
[Nieuwbouw], aanbouw en decoratie van de rooms-katholieke St.

CUBA
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Lambertuskerk in Haelen.
1857-1859

CUBAt217

Toelichting project
1857-1859 Kerk
1857 Aanbouw
1857 Decoratie
Doorsneden, plattegronden, gevel en details
(tochtdeur, dakvenster, transept van een gevel), gesigneerd door
P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 10 en 1 op 100.

CUBA.110379257
Restauratie en inrichting van de Kruisherenkerk in Sint-Agatha, bij
Cuijk.
1858
CUBAt11

Decoratietekeningen: boisserie en decoratie koor., 2 tekeningen

CUBA.110379259
Nieuwbouw van een kapel en decoratie van de kerk voor de
Dominicanerorde in Huissen.
1858, 1879
CUBAt122

Plattegronden, doorsneden, gevels en detailtekeningen, 27 tekeningen
(voornamelijk decoratietekeningen van de kerk) met tekeningen
van de bestaande situatie van het kloostercomplex (niet van de
hand van Cuypers), geparafeerd en gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van een stempel van Cuypers & Co. en van
stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 328,
353, 354, 465, datering 1858, 1879, schaal 1 op 50.

CUBA.110379261
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Gertrudiskerk in Jabeek.
1858-1859
CUBAt12

Plattegronden, gevels en doorsneden en een detailtekening, 14 tekeningen
Communiebank, geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief nummers 377, 378, 379,
schaal 1 op 10.

CUBA.110379263
Herbouw van de kerk en kerktoren van de rooms-katholieke St.
Petrus’ Stoel van Antiochiëkerk in Sittard.
1858-1861
CUBAt23

CUBAd23

Vier tekeningen van de kerktoren en drie detailtekeningen voor de decoratie
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatief nummers 752, 753, 754, 755 en
een stempel van Cuypers & Co, datering 1861.
Krantenknipsel uit de Maas-en Roerbode
met aankondiging van de aanbesteding van de herbouw van kerk
en kerktoren, datering 1858.
N.B. Documentatie is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!

CUBA.110379266
Noodkerk en nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Catharinakerk
in Eindhoven.
1858-1882
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Toelichting project
1858 Bouw van de noodkerk
1859 Bouw (bestek 145) van de kerk
CUBAt13.1
Tekeningen; Noodkerk, 2 bladen
2 Bladen: plattegrond, doorsneden, gevels en details, geparafeerd
door P.J.H. Cuypers, datering 1858, schaal 1 op 10.
CUBAt13.2
Tekeningen; Catharinakerk, 25 bladen
- 7 Algemene tekeningen: een plattegrond en plattegronden van
delen van de kerk, gevels (fraai) en doorsneden (fraai), gesigneerd
en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummers 294, 295, datering 1858,
schaal 1 op 50, 1 op 100;
- 18 Decoratietekeningen (fraai) van het interieur van de kerk (een
tekening van het hoogaltaar is voorzien van nummer 1129) en de
doopkapel (op een tekening van een mozaïekvloer wordt J.Th.J.
Cuypers als architect genoemd), geparafeerd door P.J.H. Cuypers,
met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met neg. Nrs 288,
290, 291 en stempels van Cuypers & Co en de vermelding van het
Cuypers & Co nummer 1270, datering 1865 en 1882, schaal 1 op
20.
CUBAph13.1 Aanzicht kerk in aanbouw, gezien vanuit het zuiden, 1 blad met foto
(albuminedruk)
CUBAph13.2 Interieur; middenschip en rechter zijbeuk, gezien richting altaar, 1 foto
CUBAd13
Documentatie
Documentatie
- 2 Exemplaren van de ‘Kunstkronijk’ met een artikel over de
Catharinakerk door J.A. Alberdingk Thijm, datering 1874;
Aflevering van ‘De Dietsche Warande’ met beschrijving van de
kerk (met plaat);
- 7 Afdrukken van foto’s en tekeningen van de gevels en het
interieur (Uit: Album van J.H. Leliman, deel 2 en ‘Leven en werken
van Nederlandsch grootsten bouwmeester Dr. P.J.H. Cuypers’,
1917), een overdruk van de voorgevel en een overdruk van een
perspectieftekening, gegraveerd door Ch. Claesen te Luik, met
een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer
289.

CUBA.110379272
Restauratie en decoratie van de rooms-katholieke St. Servatiuskerk
in Maastricht.
1858-1908
o.a. 259 tekeningen en 9 foto's

CUBAt14.1

CUBAt14.2

Toelichting project
1858-1908 Restauratie van de kerk
1889 Restauratie van de middentoren
1892-1894 Restauratie van de kapittelzaal
Verwijzing Zie ook CUCO, t 71, t 90
N.B. t 14.13 is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
Tekeningen Algemeen, 61 bladen
situatietekeningen (5 bladen), plattegronden, gevels, doorsneden
en een perspectieftekening van het interieur (fraai), gesigneerd en
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummers 498, 507, 523, 524, 548,
datering 1869, 1879, 1885, 1901, schaal 1 op 50, 1 op 100, 1 op
250, 1 op 500 en 1 op 2500.
Tekeningen Middentoren, 3 bladen
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plattegrond, doorsneden en aanzichten, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1889, schaal 1
op 20 en 1 op 50.
Tekeningen Crypte, 12 bladen
doorsneden, plattegronden, aanzichten en perspectieven (fraai),
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met de opmerking:
‘teruggevonden en hersteld in 1882’, met een tekening voor de
aanleg van de verwarming opgemaakt door W. Sprenger en gezien
door P.J.H. Cuypers, datering 1901, schaal 1 op 50.
Tekeningen Kapittelzaal, 11 bladen
plattegronden, doorsneden, aanzichten, geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1892.
Tekeningen Kosterhuis, 5 bladen
geveltekeningen ten behoeve van de restauratie, geparafeerd
door P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief*
met negatiefnummer 516, datering 1894.
Tekeningen Decoratie; Schilderwerk, blad- en diermotieven, 42 bladen
ontwerptekeningen van voornamelijk blad-, diermotieven en
kleurstellingen ten behoeve van schilderwerk (fraai), gesigneerd
en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met stempels van Cuypers &
Co., datering 1893, 1899 en 1900.
Tekeningen Decoratie; Schilderwerk, o.a. heiligentaferelen, 21 bladen
ontwerptekeningen (fraai), geparafeerd en gesigneerd door P.J.H.
Cuypers , met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatief nummers 503, 504, 505, 506, 508, 509, 511 en met
stempels van Cuypers & Co. met nummer 2811, datering 1862.
Tekeningen Decoratie; Beeldhouwwerk, 30 bladen
kapitelen, huif, gewelven, zuidelijk en noordelijke portaal,
pilasters, heiligenbeelden, met een stempel van *P.J.H. Cuypers
archief* met negatief nummer 502, 510, 513 en met opgave van
Cuypers & Co. nummer 906, datering 1893, schaal 1 op 10.
Tekeningen Decoratie; Ijzerwerk, 23 bladen
hang- en sluitwerk, hekwerk, ijzerwerk ten behoeve van deuren,
balustrade, afsluithek voor het zuidelijk portaal (fraai), windvaan,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatief nummer 514, met opgave van
Cuypers & Co nummer 4453, datering 1885, 1887 schaal 1 op 10,
1 op 20.
Tekeningen Decoratie; Glas-in-lood, 5 bladen
voor transept zuid- en noordzijde, en boven het altaar van Onze
Lieve Vrouwe van Smarten, gesigneerd door J.H. Vorden, architect,
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, datering 1858, schaal 1 op 10.
Tekeningen Decoratie; Vloeren, 8 bladen
tegelvloeren voor o.a. de kapel en het klooster (fraai), gesigneerd
door P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 10, 1 op 20.
Tekeningen Decoratie; Kerkinterieur en - meubelen, 25 bladen
onder andere graftombes, sarcofaag met de tekst: ‘opgegraven
den 2 September 1890’ getekend door H.H. Houx, altaren, brug in
de keizerzaal, stoelen, kerkbanken, kast, trapje, geparafeerd door
P.J.H. Cuypers, met een stempel van Cuypers & Co. met nummer
2860, datering 1891, schaal 1 op 10, 1 op 20.
Tekeningen Decoratie; Album, 3 bladen
typografische ontwerpen voor een album ter herinnering van het
bezoek van koningin Wilhelmina aan de kerk en de schatkamer,
datering (op het album-ontwerp) 1895.
Kapiteel hoekpilaster, 1 foto
(daglichtcollodiumzilverdruk), voorzien van een stempel van
Cuypers & Co.;
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CUBAph14.8
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CUBAg14

CUBAd14
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Interieur; met poserende personen, gezien richting altaar, 1 foto
(albuminedruk)
Interieur; gezien richting altaar, 1 foto
(albuminedruk)
Reliekbuste, 1 foto
(daglichtcollodiumzilverdruk)
Bouwwerkzaamheden; herbouw van de crypte, 1 foto
fotograaf [T]h. Weijnen
Aanzicht Bergportaal, ofwel Zuidportaal, 1 foto
Interieur; zuidwestelijke ingang met wijwatervat, 1 foto
(fotograaf E.A. van Blitz & Zn. uit Utrecht);
Interieur; gezien richting orgel, 1 foto
(fotograaf P. Stutz uit Maastricht); op verso: ‘afgekeurd’;
Interieur; Keizerzaal ofwel Hoogzaal, 1 foto
geschreven stukken
Geschreven stukken Correspondentie, financiële bescheiden
(begrotingen, rekeningen etc.), bestekken, kleurenschema van de
verschillende steensoorten in de crypte (fraai), documentatie,
datering 1879-1908.
documentatie
Documentatie
Overdrukken met afbeeldingen van het exterieur van de kerk, van
het Vrijthof, ornamenten, medaillons, een deur en een reliekbuste;
Afbeelding van het door Cuypers gerestaureerde beeld van St.
Servatius, voorzien van begeleidend schrijven door de redactie
van ‘De Dietsche Warande’ en de ‘Volks-Almanak voor Nederl.
Katholieken’, datering 1859.

CUBA.110379297
Decoratie van de kapel van Mgr. Geneste in Grave.
1859
CUBAd1186

N.B. Archiefverwijzing is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
documentatie; brochure
Brochure, getiteld: ‘Hommage à Sa Sainteté Pie IX. PP.: Peintures
Murales composées par Pierre-Joseph-Hubert Cuypers, architecte’.

CUBA.110379299
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Laurentiuskerk en pastorie
in Alkmaar.
1859-1860
o.a. 17 tekeningen
CUBAt15.1

Tekeningen: Kerk, 11 bladen
plattegronden, gevels, doorsnede, details, onder andere van een
roosvenster, en een uittreksel uit het kadastrale plan met de kerk
en haar belendingen, geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 103 en
104, datering 1859 en 1860, 1876.
CUBAt15.2
Tekeningen: Pastorie, 6 bladen
plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 106, 107 en 108.
CUBA.110379302
geschreven stukken (zoek)
CUBAd15
documentatie
Overdrukken van een artikel over de St. Laurentiuskerk uit ‘De
Dietsche Warande’ (met plaat), datering 1858, 1864;
Drukwerk: ‘De Robijn der St. Laurentiuskerk te Alkmaar’, datering
1897;
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6 Litho’s van de voorgevel in perspectief (fraai), waarvan 1
exemplaar met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummer 105.

CUBA.110379304
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke Onze Lieve
Vrouwe Onbevlekte Ontvangeniskerk in Rotterdam.
1859, 1905

CUBAt17

CUBAd17

Toelichting project
1859 Nieuwbouw en decoratie door P.J.H. Cuypers
1905 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 24 bladen
plattegronden, doorsneden (ook van de toren), gevels (fraai) en
detailtekeningen (schilderwerk en beeldhouwwerk) voor decoratie,
kapel van de heilige Willibrord, kerkorgel, preekstoel, altaar en
gasarm, gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief nummers 596,
597, 598, 599 en 660, met vermelding van en Cuypers & Co nr.
3349, datering 1859, 1905 schaal 1 op 10.
documentatie
6 Litho’s van een perspectieftekening van de kerk van achteren
gezien, met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief
nummer 600, datering 1859.

CUBA.110379307
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Petrus en Pauluskerk in
Ulft.
1859-1865, 1926
CUBAt16
CUBAg16

Detailtekeningen van een biechtstoel, basement en kapitelen.
geschreven stukken
Doorslagen van twee uitgaande brieven van J.Th.J. Cuypers
waarvan een aan pastoor Scholte op Reimer, met een
bedankbriefje van de pastoor, 1926.

CUBA.110379310
Restauratie en decoratie van de rooms-katholieke St. Mathiaskerk
in Maastricht.
1860
CUBAt18

Detailtekeningen van een biechtstoel en een venster., 2 bladen

CUBA.110379312
Ontwerp van een rooms-katholieke kerk in Doetinchem (niet
uitgevoerd).
1860
CUBAt20

CUBAd20

Situatieschets, plattegronden, doorsneden, gevels en details
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatief nummers 263, 264, 265, 266,
schaal 1 op 20.
Twee litho’s van een plattegrond, gevels en doorsneden
(uit: Album J.H. Leliman, deel 2).

CUBA.110379315
Restauratie en decoratie van de rooms-katholieke St. Elisabethkerk
in Grave.
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1860-1862

CUBAt19

Toelichting project
1860 Herbouw en restauratie
1862 Decoratie
Plattegronden, doorsneden en decoratietekeningen, 6 bladen
gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief nummers 318 en 319,
datering 1860 en 1862.

CUBA.110379317
Nieuwbouw, aanbouw en decoratie van de rooms-katholieke Onze
Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk met pastorie, ‘de
Posthoornkerk’, in Amsterdam.
1860-1889

CUBAt22

CUBAn131

CUBAph22
CUBAd22

Toelichting project
1860 Nieuwbouw
1886-1889 Aanbouw en decoratie
Huidige situatie Thans functioneert de kerk als bedrijfshuisvesting.
Tekeningen; algemeen en detail, 32 en 7 bladen
- Algemene tekeningen: plattegronden, gevels en doorsneden
(onder andere een genummerde fraaie serie uit 1860) en
voorschetsjes, geparafeerd en gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met
een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief nummers
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, datering 1860, 1886, schaal 1
op 100.
- Detailtekeningen (fraai) van een preekstoel, wandluchter,
dubbele wijwaterbak, wanddecoratie, feestversiering voor de kerk
(blauwdruk) en een ijzeren hek, gesigneerd en geparafeerd door
P.J.H. Cuypers, voorzien van een stempel van Cuypers & Co.,
1887,1888, 1890, schaal 1 op 10.
Glasnegatief interieur Posthoornkerk Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het interieur van de rooms-katholieke Onze Lieve
Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk, de Posthoornkerk, te
Amsterdam. De opname is gemaakt in de richting van het altaar.
Boven het koor hangt een kruisbeeld.
Doopvont (?), 1 blad met foto
Beeldengroep (daglichtcollodiumzilverdruk), met op de
achterzijde: anno 1860-1865.
documentatie
- Drukwerk ‘De nieuwe katholieke kerk in de Haarlemmer
Houttuinen’, door J.A. Alberdingk Thijm (tevens aanwezig in een
Franse vertaling) en circulaire, datering 1860, 1863, 1864;
- 15 Litho’s van plattegronden, gevels, doorsneden en
interieurperspectieven (fraai), met een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatief nummer 114, datering 1860, 1887,
schaal 1 op 100.

CUBA.110379322
Restauratie(advies) en decoratie in de Nederlands-hervormde
Grote of Onze Lieve Vrouwekerk in Breda.
1860-1918
Toelichting project
1860-1863 Restauratie van beeldhouwwerk van het grafmonument voor
Engelbrecht van Nassau
1880 Meubeldecoratie door P.J.H. Cuypers
1880-1881 Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerktoren
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1902-1918 Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerk.
Verwijzing Zie ook CUCO, t 145.1, t 145.2
N.B. Documentatie is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
CUBAt21
Tekeningen
Detailtekeningen onder andere van het praalgraf (fraai) en
kopstukken voor de kerkbanken, gesigneerd door P.J.H. Cuypers.
CUBAph21.1 Foto van het Nassaugraf van Engelbrecht I: na restauratie
(albuminedruk)
CUBAph21.2 Nassaugraf van Engelbrecht I: na restauratie, 1 blad met foto
(albuminedruk)
CUBAph21.3 Nassaugraf van Engelbrecht I: detail van voor restauratie, 1 blad met foto
albuminedrukken en zoutdrukken, door fotograaf [E. Fierlants];
CUBAph21.4 Nassaugraf van Engelbrecht I: detail van voor restauratie, 1 blad met foto
albuminedrukken en zoutdrukken, door fotograaf [E. Fierlants];
CUBAph21.5 Nassaugraf van Engelbrecht I: na restauratie, 1 blad met foto
(albuminedruk)
CUBAph21.6 Nassaugraf van Engelbrecht I: detail van voor restauratie, 1 blad met foto
albuminedrukken en zoutdrukken, door fotograaf [E. Fierlants];
CUBAph21.7 Grafmonument van Engelbrecht II:, 1 blad met foto
door Wegner & Mottu uit Amsterdam;
CUBAph21.8 Foto van het Nassaugraf van Engelbrecht I: na restauratie
gefotografeerd door Kannemans en zoon uit Breda
CUBAph21.9 Foto van het Nassaugraf van Engelbrecht I: na restauratie
gefotografeerd door Kannemans en zoon uit Breda
CUBAph21.10 Grafmonument van Engelbrecht II:, 1 blad met foto
door Wegner & Mottu uit Amsterdam;
CUBAph21.11 Grafmonument van Engelbrecht II:, 1 foto
door Wegner & Mottu uit Amsterdam;
CUBAph21.12 Gipsmodel van het grafmonument van Engelbrecht II:, 1 blad met foto
door Wegner & Mottu uit Amsterdam;
CUBAph21.13 Aanzicht grafmonument van Engelbrecht II:, 1 blad met foto
door Wegner & Mottu uit Amsterdam;
CUBAph21.14 Grafmonument van Jan van Polanen II, 1 blad met foto
CUBAph21.15 Aanzicht koperen doopvont, 1 blad met foto
albuminedruk
CUBAph21.16 Middeleeuwse wandschildering met een voorstelling van de Annunciatie, 1 blad
met foto
CUBAph21.17 Aanzicht koperen doopvont, 1 blad met foto
albuminedruk
CUBAph21.18 Standbeeld van een ridder, 1 blad met foto
(albuminedrukken)
CUBAph21.19 Standbeeld van een ridder, 1 blad met foto
(albuminedrukken)
CUBAph21.20 Aanzicht epitaaf van Jan van Dendermonde, 1 blad met foto
(albuminedruk)
CUBAg21
geschreven stukken
Correspondentie en stambomen van Engelbrecht I van Nassau en
van Joanna van Polanen, datering 1860-1863;
Bestek en voorwaarden voor het plaatsen van een ijzeren hek,
correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
datering 1880-1881;
Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
berichten over verleende Rijkssubsidie, jaarlijkse verslagen van
verrichtte werkzaamheden, etc., datering 1902-1918.
CUBAd21
documentatie
Overdruk van het artikel ‘Herstelling van het monument der
graven Engelbrecht I en Jan van Nassau’, door Alberdingk Thijm.
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CUBA.110379346
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Dominicuskerk en pastorie
in Alkmaar
1861
CUBAt137

tekeningen;, 11 bladen
Plattegronden, gevels, entreepartij, doorsneden en details (fraai),
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels van *P.J.H.
Cuypers archief* met opgave van negatiefnummers 109, 110,
111, 112, datering 1861.

CUBA.110379348
Ontwerp van de Onze Lieve Vrouwekerk in Gouda.
1861
CUBAt24

tekeningen;

Schetsje van een plattegrond en van de voorgevel, een tekening
van een plattegrond, gevel en doorsnede, een ontwerp van een
sacramentstroon, geparafeerd door P.J.H. Cuypers en J.Th.J.
Cuypers, met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummer 296, schaal 1 op 100.

CUBA.110379350
Nieuwbouw, restauratie en uitbreiding van de rooms-katholieke
kerk van Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis in Pey, bij
Echt.
1861-1958
Toelichting project
1861 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1925-1929 Restauratie van de kerk door J.Th.J. Cuypers
1958 Uitbreiding door Bureau J. en P. Cuypers
CUBAt500.1 Tekeningen Nieuwbouw, 3 bladen
doorsnede, aanzicht en plattegronden van de toren, geparafeerd
door P.J.H. Cuypers, datering 1861 en een fraai ingekleurde litho
CUBAt500.2 Tekeningen Uitbreiding, 15 bladen
uitbreiding van priesterkoor, hoofdaltaar, eikenhouten
communiebanken en biechtstoelen, met vermelding van Bureau P.
en J. Cuypers, datering 1927, 1958, schaal 1 op 10, 1 op 20 en 1
op 50.
CUBAg500
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1926-1929.

CUBA.110379355
Schoolgebouw voor lager onderwijs in Sevenum.
1862
CUBAt25

CUBAph25

Tekeningen, 2 bladen
Plattegrond, gevel en doorsneden gesigneerd en geparafeerd door
P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatief nummers 750, 751, schaal 1 op 100.
Tekening; aanzicht en plattegrond, 1 blad met foto
Foto van een bouwtekening, met daarop een gevel en een
plattegrond.

CUBA.110379358
Aanbouw van de sacristie van de rooms-katholieke St. Petrus’
Bandenkerk in Venray.
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1862

CUBAt27

Toelichting
[1862] Aanbouw van de sacristie
1861-1882 Restauratie van de kerk
Verwijzing Zie ook CUCO, t 124
Tekeningen, 3 bladen
Plattegronden, gevels en doorsneden van de sacristie en een
tekening van het hoogaltaar, schaal 1 op 20.

CUBA.110379360
Nieuwbouw van een rooms-katholieke kerk in Eilendorf.
1862, 1863
CUBAt30

Tekeningen, 9 bladen
Plattegronden, gevels en doorsneden, geparafeerd en gesigneerd
door P.J.H. Cuypers, met stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatief nummers 287, 321, 322, datering 1862, 1863.

CUBA.110379362
Nieuwbouw van de rooms-katholieke Willibrorduskerk in
Bodegraven.
1862-1864
CUBAd1109

documentatie

Overdruk (litho) van een perspectieftekening van de kerk.

CUBA.110379364
Restauratie en uitbreiding van de rooms-katholieke St.
Gertrudiskerk met koor, kapellen en sacristie in Lottum.
1862-1866
CUBAt28

CUBAg28

Verwijzing Zie ook CUCO, t 67.1, t 67.2, t 67.3
tekeningen;, 27 bladen
- 22 Algemene tekeningen: plattegronden, gevels en doorsneden,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met stempels van *P.J.H. Cuypers
archief* met de negatiefnummers 458, 459, 460, 461, datering
1862, 1865;
- 4 Decoratietekeningen: vensters waarvan een met Cuypers & Co
nummer 1239, preekstoel, beeld van St. Quirinus;
- 1 Bestektekening van gevels voor een plan van herbouw door J.
Franssen, een Roermondse architect, [van latere datum].
geschreven stukken
Begroting van kosten en bestek, datering 1865 en 1866.

CUBA.110379367
Restauraties van de rooms-katholieke Johannes de Doperkerk in
Nieuwstadt.
1862-1899

CUBAt29.1

CUBAt29.2

Toelichting project
1862 Restauratie door P.J.H. Cuypers
1899 Restauratie door P.J.H. Cuypers
Tekeningen algemeen;, 36 bladen
plattegronden, gevels en doorsneden, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, met stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief
nummers 484, 485, 486, 487, datering 1862-1870, 1881, schaal 1
op 100.
Tekeningen decoratief;, 15 bladen
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decoratie van het transept (fraai) met een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatief nummer 480, altaar, vloer (fraai),
communiebank (fraai) met een Cuypers & Co nummer 3400,
zangkoor, deur, venster, glas-in-lood, triomfboog, geparafeerd
door P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 10, 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie en een begroting, datering 1899.

CUBA.110379371
Prijsvraagontwerp van Museum Koning Willem I in Amsterdam.
1863
Verwijzing Zie deel 1 van de inventaris van het Rijksmuseum dossier (RYKS).

CUBA.110379372
Prijsvraagontwerp van het gedenkteken ‘Monument 1813’ in Den
Haag ter ere van Willem I.
1863-1864

CUBAt31

CUBAph31.1
CUBAph31.2
CUBAph31.3
CUBAph31.4
CUBAph31.5
CUBAph31.6
CUBAph31.7
CUBAph31.8
CUBAg31

CUBAd31

Toelichting project P.J. H. Cuypers won de tweede prijs met zijn inzending. Uit de
correspondentie blijkt dat Cuypers ook een model van zijn ontwerp had
ingezonden.
tekening
Ontwerptekening met de tekst: ‘ontwerp van een Nationaal
gedenkteken voor November 1813 enz.’ en [waarschijnlijk als
motto] ‘Geen volksgeluk zonder vrijheid’, voorzien van een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met opgave van
negatiefnummer 1003.
Gipsmodel van een standbeeld van Willem I,, 1 blad met foto
(albuminedruk, ph 31.1), met op de achterzijde een stempel van
*P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer 604;
Gipsmodellen van beelden (personificaties) ten behoeve van het monument, 1
blad met foto
(albuminedruk)
Gipsmodellen van beelden (personificaties) ten behoeve van het monument, 1
blad met foto
(albuminedruk)
Gipsmodellen van beelden (personificaties) ten behoeve van het monument, 1
blad met foto
(albuminedruk)
Gipsmodellen van beelden (personificaties) ten behoeve van het monument, 1
blad met foto
(albuminedruk)
Foto: -, 1 foto
(albuminedruk) met op de achterzijde van ph 31.6 een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer 615.
Gipsmodel van het gehele monument, 1 blad met foto
(albuminedruk) met op de achterzijde van ph 31.6 een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer 615.
Gipsmodel van het gehele monument, met achtergrond, 1 blad met foto
(albuminedruk) met op de achterzijde van ph 31.6 een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer 615.
geschreven stukken
Correspondentie met onder andere de prijsvraagcommissie, een
brief van J.H. Leliman (over uitgevers in het buitenland) aan
Alberdingk Thijm, een gecorrigeerde brief van Cuypers door
Alberdingk Thijm, datering 1863, 1864.
documentatie

CUBA

Bureau Cuypers / Archief

53

- Overdrukken (onder andere van Cuypers’ ontwerp, dat werd
afgekeurd door 97 stemmen tegen 5 en het goedgekeurde
ontwerp, fraai);
Diverse drukwerken waarin de keuze voor het ontwerp N.O. wordt
bekritiseerd, datering 1864;
- Fotokopieën van stukken betreffende het monument, uit: ‘De
Nederlandsche Spectator’ en de ‘Bouwkundige Bijdragen’,
datering 1865, 1868.

CUBA.110379384
Nieuwbouw van een kapel, pensionaat en een school en decoratie
en verbouwing van het Ursulinenklooster ‘Jeruzalem’ in Venray.
1863-1917
o.a. 107 tekeningen en 7 foto's

CUBAt32.1

CUBAt32.2

CUBAt32.3

CUBAt32.4

CUBAph32.1
CUBAph32.2
CUBAph32.3
CUBAph32.4

Toelichting project
1863 Bouw en decoratie van de kapel
1885 Tuinaanleg door W.F. Mareche
1888-1889 School door P.J.H. Cuypers
1917 Verbouwing door P.J.H. Cuypers
Verwijzing Zie ook CUCO, t 126.1, t 126.2
Tekeningen algemeen, 53 bladen
plattegronden, gevels en doorsneden (onder andere twee
ongedateerde series met vermelding van bestek 55) van het
klooster en de kapel, gesigneerd en geparafeerd door P.J.H.
Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co. nr. 3013, met
stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief nummers 810,
812, 813, 814, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, datering
1917, schaal 1 op 50, 1 op 100, 1 op 200.
Tekeningen meubel- en decoratie, 48 bladen
- 47 Bladen: bedden, (hoog)altaren (fraai), vensters (fraai), beeld
van Sint Michael, kroonluchter (fraai), mozaïekvloer (fraai),
schilderijenlijst, orgelkast, lampenstandaarden, lessenaar,
console, hekwerk, kandelaar, kleurstaaltje voor schilderwerk,
zitbank, kasten voor natuurkundige instrumenten etc. geparafeerd
door P.J.H. Cuypers, met stempels van Cuypers & Co., met
nummers 2446, 2742, datering 1888, 1894, 1901, schaal 1 op 10,
1 op 20;
- 1 Blad: typografisch ontwerp voor een ‘souvenir’ ter herdenking
van de vijftigste verjaardag van de vestiging van de Ursulinen in
het klooster ‘Jeruzalem’, datering 1883.
Tekeningen tuin, 1 blad
Situatietekening (fraai), gesigneerd door Marèche, tuinarchitect,
voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
vermelding van negatiefnummer 815, datering 1885, schaal 1 op
200.
Tekeningen school, 5 bladen
gevels en plattegronden van de school, doorsnede van de
overdekte speelplaats, voorzien van een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met vermelding van negatiefnummer 816, schaal
1 op 10, 1 op 100.
Overzichtsfoto van het gehele complex, 1 blad met foto
Serie foto’s (fraai) door fotograaf J. David uit Parijs
Binnenplaats met zicht op de Sint Petruskerk, gezien naar het zuiden, 1 blad
met foto
Serie foto’s (fraai) door fotograaf J. David uit Parijs
Aanzicht, 1 blad met foto
Serie foto’s (fraai) door fotograaf J. David uit Parijs
Arcade met kinderen, 1 blad met foto
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CUBAph32.6
CUBAph32.7
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Serie foto’s (fraai) door fotograaf J. David uit Parijs
Interieur; kapel met zicht op altaar, 1 blad met foto
Serie foto’s (fraai) door fotograaf J. David uit Parijs
Interieur; kapel met zicht op orgel, 1 blad met foto
Serie foto’s (fraai) door fotograaf J. David uit Parijs
Altaarstuk, 1 blad met foto
Serie foto’s (fraai) door fotograaf J. David uit Parijs
geschreven stukken
Factuur, datering 1889.
documentatie
Overdruk van een afbeelding van het interieur van de kapel (Uit:
Architectura, 1897);
Fotokopieën van een artikel over het gesticht in: ‘Het jaarboekje
van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederlandsche Katholieken’
40 (1891), plaat t.o. p. 63, pp. 94-97, pp. 106-109.

CUBA.110379398
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Vituskerk in
Blaricum.
1863-1934

CUBAt33

Toelichting project
vanaf 1863 Bouw en decoratie van de kerk door P.J.H. Cuypers
vanaf 1919 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 19 bladen
- 2 Doorsneden van de kerk, gesigneerd door P.J.H. Cuypers met
stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 217,
218, datering 1863;
- 2 Aanzichten en plattegronden van de kapel op het kerkhof,
datering 1890;
- 15 Meubel- en decoratietekeningen: preekstoel, (hoofd)altaren,
communiebank, console, ijzerwerk, kandelaar, kroon,
tabernakelkast, gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers en
J.Th.J. Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co. nummers
1352, 1454, 1699, 1702, 2643, met stempels van *P.J.H. Cuypers
archief* met negatiefnummers 215, 216, datering 1870, 1890,
1919, 1922, 1933, 1934, schaal 1 op 1 en 1 op 10.

CUBA.110379401
Restauratie en decoratie van de rooms-katholieke Onze Lieve
Vrouwe Munsterkerk in Roermond.
1863-1939
o.a. 156 tekeningen

CUBAt71.1

CUBAt71.2

Toelichting project
1863-1884 Restauratie door P.J.H. Cuypers
1887-1891 Decoratie door P.J.H. Cuypers
tekeningen: algemeen, 39 bladen
plattegronden, gevels, doorsneden, situatietekeningen,
perspectief van het interieur, gesigneerd door P.J.H. Cuypers,
datering 1863, 1881, 1913, schaal 1 op 200.
tekeningen: decoratie
ontwerpen voor kroonluchters (fraai), een grafmonument,
(sjablonen voor) schilderwerk (onder andere met afbeeldingen van
fabels), vloeren, koorstoelen, bidbanken en –stoelen, (hoog)altaren
(fraai), hekwerken (o.a. voor het praalgraf van Gerard van
Nassau), gasstandaard, detail van een communiebank,
gedenksteen met de tekst: ‘Dankbare hulde aan den grooten
Bouwmeester den Roermondenaar Dr. P.J.H. Cuypers Hersteller

CUBA

CUBAt71.2a

CUBAt71.3

CUBAph71
CUBAg71

CUBAd71

CUBAt1035
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van dit Godshuis op diens 70 ste geboortedag door het
Gemeentebestuur van Roermond’, gesigneerd en geparafeerd
door P.J.H. Cuypers, voorzien van blindstempels van P.J.H. Cuypers,
met stempels van Cuypers & Co en nummers 1461, 3025, 3439,
met stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers
762 en 765, datering 1887,1898 en 1890, schaal 1 op 1, 1 op 10,
1 op 20.
tekeningen: decoratie
ontwerpen voor kroonluchters (fraai), een grafmonument,
(sjablonen voor) schilderwerk (onder andere met afbeeldingen van
fabels), vloeren, koorstoelen, bidbanken en –stoelen, (hoog)altaren
(fraai), hekwerken (o.a. voor het praalgraf van Gerard van
Nassau), gasstandaard, detail van een communiebank,
gedenksteen met de tekst: ‘Dankbare hulde aan den grooten
Bouwmeester den Roermondenaar Dr. P.J.H. Cuypers Hersteller
van dit Godshuis op diens 70 ste geboortedag door het
Gemeentebestuur van Roermond’, gesigneerd en geparafeerd
door P.J.H. Cuypers, voorzien van blindstempels van P.J.H. Cuypers,
met stempels van Cuypers & Co en nummers 1461, 3025, 3439,
met stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers
762 en 765, datering 1887,1898 en 1890, schaal 1 op 1, 1 op 10,
1 op 20.
tekeningen: sacristie en bijgebouw, 13 bladen
plattegronden, doorsneden en gevels van de sacristie,
goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken, datering
1881, schaal 1 op 100;
Opmetingstekening van de sacristie en van het bijgebouw,
datering 1925;
Plattegronden en gevels van het bijgebouw.
Interieur; zicht op koor vanaf het orgelbalkon, 1 foto
(ontwikkelgelatinezilverdruk).
geschreven stukken
Bestekken en voorwaarden van: herstellingswerken van de
narthex, datering 1870; herstellingswerken van de oostelijke
koorapsis, de kapellen, zuidelijke transept, datering 1874;
nieuwbouw en voltooiing van de zuidwestelijke toren, datering
1875 en 1878; nieuwbouw van de sacristie; van de
herstellingswerken van de zuid zijbeuk en transept-apsis, datering
1882; van de verdere herstellingwerken, datering 1884;
Rekeningen, begrotingen, correspondentie, datering 1873-1884;
Beschrijving van een mozaïekvloer met zeer lovende en
stichtelijke woorden over Cuypers als architect (te gebruiken voor
de inleiding), datering 1901;
Correspondentie en rekeningen voor de tuinaanleg,
tuinafrastering, onderhoudswerken en de bouw van het rectoraat,
datering 1927-1939.
documentatie
Drukwerken: ‘Beschrijving van het hoofdaltaar en koor in O.L.V.
Munster-kerk te Roermond’ en ‘Aan de weldoeners der O.L.V.
Munsterkerk te Roermond, datering 1851, 1863;
Overdruk van een foto van het exterieur van de kerk.
tekeningen

CUBA.110379408
Restauratie en uitbreiding van de Stiftskerk van St. Michael in
Thorn.
1863-1957
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CUBAt34.1

CUBAt34.2
CUBAt34.3
CUBAt34.4

CUBAph34
CUBAg34

CUBA

Toelichting project
1863-1873 Restauratie van de kerk en aanbouw van het bovenste deel van de
toren door P.J.H. Cuypers
1912 Restauratie van de kerk door J.Th.J. Cuypers
1949 Restauratie van de kerk door architecten J. Wielders en H.J. Palmen
1956-1957 Restauratie (bestek 945) van de kerk door architectenbureau J. en P.
Cuypers
tekeningen: 1863-1873
3 Plattegronden van de toren en doorsneden van de kerk,
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatief nummers 717 en 718, datering
1863, 1873, schaal 1 op 100.
tekeningen: 1912
Een geveltekening, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1912.
tekeningen: 1949
8 Lichtdrukken van plattegronden, gevels en doorsneden, door
architecten J. Wielders en H.J. Palmen, schaal 1 op 50 en 1 op 100.
tekeningen: 1954-1957
52 Algemene tekeningen en detailtekeningen, door
architectenbureau J. en P. Cuypers, Roermond, datering 19541957, schaal 1 op 100.
Aanzicht toren in de steigers, 1 foto
(ontwikkelgelatinezilverdruk), datering 1956.
geschreven stukken
Correspondentie, schetsjes, kladaantekening met de beschrijving
van de kerk, begrotingen en andere financiële stukken, datering
1883, 1912, 1955, 1956, 1957.

CUBA.110379417
Verbouw van een woonhuis tot een Gemeenteschool in Thorn.
1864
CUBAt35

tekeningen; Plattegronden, gevels en doorsneden, 9 bladen
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatief nummers 686, 719, 720, datering
1864, schaal 1 op 100.

CUBA.110379419
Nieuwbouw van een klooster en kapel voor de zusters
Franciscanessen van Veghel in Veghel.
1864
CUBAt36

CUBAg36

tekeningen; Plattegronden, doorsneden, gevels en details (venster, kapitelen,
altaar), 20 bladen
, met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 861, 862, 863, schaal 1 op 100.
geschreven stukken; begroting van kosten
datering 1864.

CUBA.110379423
Verbouw van een voormalig theehuis aan het Leyderdorperpad in
Amsterdam tot woonhuis en atelier (‘Leyerhoven’), door P.J.H.
Cuypers.
1864-1865
CUBAph1131.1

foto: van exterieur van het huis
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(albuminedruk) De opnamen zijn waarschijnlijk kort voor de sloop
(ca. 1880-1884) genomen.
CUBAph1131.2
foto: van ingangsportaal met luifel
(albuminedruk) De opnamen zijn waarschijnlijk kort voor de sloop
(ca. 1880-1884) genomen.
CUBAd1131 documentatie; gedicht
Gedicht (in druk) ter gelegenheid van de inwijding van het
woonhuis ‘Leyerhoven’ van P.J.H. Cuypers en A.C.T. Alberdingk
Thijm op de feestdag van St. Catharina, door Jos. Alberdingk
Thijm, datering 1865.

CUBA.110379428
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Urbanuskerk
in Ouderkerk aan de Amstel.
1864-1881, 1890
o.a. 16 tekeningen en 2 foto's
Verwijzing Zie ook CUCO, t 493
tekeningen;, 16 bladen
Een doorsnede van de kerk en detailtekeningen (ontwerpen voor
een altaar, muurschilderingen, kaarsenstandaarden, consoles,
venster), gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief nummer 566,
datering 1864, 1865, schaal 1 op 20.
CUBAph40.1 Tekening; schets exterieur kerk en pastorie, 1 foto
(albuminedruk)
CUBAph40.2 Tekening; vooraanzicht en plattegrond Pastorie, 1 foto
(albuminedruk)
CUBAg40
geschreven stukken
Notitie van een bestelling voor een nieuwe stempel, met
(zegel)afdrukken.
CUBAd40
documentatie
Documentatieblad van het exterieur van de kerk (koorzijde), met
vermelding van J.Th.J. Cuypers, datering 1890.
CUBAt40

CUBA.110379436
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Willibrorduskerk buiten de
Veste met pastorie en school (St. Vincentiusschool) in Amsterdam.
1864-1949
o.a. 307 tekeningen en 3 foto's
Toelichting project
1864-1866 Ontwerp van kerk en pastorie door P.J.H. Cuypers
1871 Bouw van kerk en pastorie door P.J.H. Cuypers
1897-1899 Aanbouw aan de westzijde (bestek 20) door P.J.H. Cuypers
1897-1899 Decoratie door P.J.H. Cuypers
1899 Aanbouw van een Rooms-katholieke school (bestek 85) door J.Th.J. Cuypers
[niet uitgevoerd]
1906-1907 Aanbouw van een Rooms-katholieke school (bestek 163) door J.Th.J.
Cuypers en J. Stuyt
1899-1927 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1917 Lichtinstallatie door J.Th.J. Cuypers
1919-1923 Aanbouw (bestek 249) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1938 Aanbouw door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1948 Bijbouw van een sacristie (bestek 852) door P.J.J.M. Cuypers
1970-1971 Sloop kerk en pastorie
Ca. 2004 Sloop school
Literatuur Zie: Conijn, P.J., Hoogewoud G.S., Zijlma R., ‘De kerk van de H.
Willibrordus buiten de Veste aan de Amsteldijk te Amsterdam-Zuid’, Bulletin van
de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 70 (1971) aflevering 1.
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N.B. Volgens de kaartenbak zijn er meer tekeningen voorzien van een stempel
met *P.J.H. Cuypers archief*. De tekeningen voorzien van stempels met
negatiefnummers 1, 12, 13, 17, 20, 22 en 27 werden niet aangetroffen;
Foto’s ph 350.4 en ph 350.5 zijn niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
Verwijzingen Zie ook CUCO, t 23.1 t/m t 23.4
CUBAt350.1 Tekeningen algemeen: 1864-1866, 1871, 9 bladen
perspectieftekening (fraai) plattegronden (onder ander van het
kerkhof en de kerk, zeer fraai), gevels, doorsnede, voorgevel van
de pastorie, gesigneerd door P.J.H. Cuypers met vermelding van
P.J.H. Cuypers, architect, gesigneerd door de wethouder, voorzien
van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers
16, 20, 21, datering 1866, schaal 1 op 200;
26 Bladen ten behoeve van de funderingen.
CUBAt350.1a Tekeningen algemeen: 1864-1866, 1871
perspectieftekening (fraai) plattegronden (onder ander van het
kerkhof en de kerk, zeer fraai), gevels, doorsnede, voorgevel van
de pastorie, gesigneerd door P.J.H. Cuypers met vermelding van
P.J.H. Cuypers, architect, gesigneerd door de wethouder, voorzien
van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers
16, 20, 21, datering 1866, schaal 1 op 200;
26 Bladen ten behoeve van de funderingen.
CUBAt350.2 Tekeningen algemeen: 1897-1899, 60 bladen
60 Voornamelijk genummerde bestektekeningen (bestek 20):
plattegronden, gevels, doorsneden van de kerk en de pastorie,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, gedrukte tekeningen zijn
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 23,
24, 25, 26, datering 1897, 1899, schaal 1 op 50, 1 op 100.
CUBAt350.10 Tekeningen algemeen: 1899, 21 bladen
ontwerptekeningen, situatietekeningen en genummerde
bestektekeningen (bestek 85): funderingsplan, plattegronden,
doorsneden, gevels ten behoeve van de Rooms-katholieke school,
gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1899,
schaal 1 op 50, 1 op 200.
CUBA.110379440
Tekeningen algemeen: 1906-1907 (zoek), 16 bladen
opmetingstekeningen, ontwerp- en bestektekeningen (bestek
163): plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering 1906, 1907, schaal 1 op 50, 1
op 200.
CUBAt350.3 Tekeningen algemeen: 1919-1923, 9 bladen
perspectieftekeningen, plattegronden (bestek 249), gesigneerd
door J.Th.J Cuypers, voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers
archief* met negatiefnummer 14, 18, 19, datering 1919, 1922,
1923, schaal 1 op 200.
CUBAt350.4 Tekeningen algemeen: 1919-1923, 4 bladen
gevels, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1938, schaal 1
op 200.
CUBAt350.5 Tekeningen algemeen: 1919-1923, 11 bladen
genummerde bestektekeningen (bestek 852), situatietekening,
plattegronden en detailtekeningen, met vermelding van architect
P.J.J.M. Cuypers, datering 1948.
CUBAt350.5a Tekeningen algemeen: 1919-1923
genummerde bestektekeningen (bestek 852), situatietekening,
plattegronden en detailtekeningen, met vermelding van architect
P.J.J.M. Cuypers, datering 1948.
CUBAt350.6 Werk- en detailtekeningen: voor 1900, 43 bladen
gesigneerd door J..Th.J. Cuypers (soms p/o P.J.H. Cuypers),
datering 1892, 1899.
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CUBAt350.7

Werk- en detailtekeningen: voor 1900, 38 bladen
onder andere genummerde bestektekeningen (bestek 294),
gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, gesigneerd door
P.J.J.M. Cuypers, datering 1923, 1927, schaal 1 op 10, 1 op 20.
CUBAt350.8 tekeningen: decoratie, 35 bladen
altaren (onder andere van Sint Joseph, Heilig Hart, Willibrordus,
Heilig sacrament), transept (met op de achterzijde schilderingen
voor Oisterwijk), schilderwerk, kraagstenen, kandelaar (fraai),
glas-in-loodraam, preekstoel, klankbord voor een preekstoel,
orgelkast, (lijst van) beeldhouwwerk (met vermelding van gebruikt
materiaal, hoeveel stuks etc.), schema van verlichting, ijzeren
(afsluit)hekken (bestek 20), mozaïekvloer (fraai), gesigneerd door
J. Stuyt, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met stempels van
Cuypers & Co. en het ordernummer 3835, datering 1898, 1899,
1900, 1901, 1903, 1909, 1917, 1927, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1
op 100 en 1 op 200.
CUBAt350.9 tekeningen: blauwdrukken, 35 bladen
35 Blauwdrukken van voornamelijk bestektekeningen (bestek 20,
85, 249) die hierboven beschreven zijn, m.u.v. bestek 85, voorzien
van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 9,
10, 11, datering 1892, 1896-1899, 1906, 1921-1923.
CUBAn132
Glasnegatief tekening exterieur St. Willibrorduskerk buiten de Veste Amsterdam,
stuk
Glasnegatief van een fotografische reproductie van een
perspectieftekening van het exterieur van de St. Willibrorduskerk
buiten de Veste te Amsterdam.
CUBAph350.1 Bouwwerkzaamheden; kerk in aanbouw, 1 foto
CUBA.110379452
foto: van een presentatietekening (zoek)
(met op de achterzijde: ‘volledig ontwerp, 1864’, voorzien van een
stempel van Joseph Cuypers), getekend door R.A. van de Pavert
CUBAph350.3 Bouwwerkzaamheden; toren in aanbouw, 1 blad met foto
CUBAph350.4 Interieur; glas-in-loodramen in het transept, 1 blad met foto
CUBAph350.5 Tekening; presentatietekening van het ontwerp van de kerk, 1 blad met foto
CUBAg350
geschreven stukken
Typoscript met opsomming van de bouwfasen van de kerk,
rekeningen van Cuypers & Stoltzenberg in Roermond en van F.
Nicolas Roermond, begrotingen van kosten voor metselwerk,
voegwerk, pleisterwerk, timmerwerk, glas en verfwerk etc.,
datering 1874, 1875, 1876, 1881, 1888, 1890, 1891, 1921.
CUBAd350
documentatie
Overdrukken van een perspectieftekening en van een
interieurfoto, afkomstig uit: ‘Leven en werken van Nederlandsch
grootsten bouwmeester Dr. P.J.H. Cuypers’, 1917, plaat 17 en plaat
18;
Artikel over de St. Willibrorduskerk uit het ‘Zondagsblad voor het
centrum’, datering 1912;
Drukwerk: ‘Gids van de parochiale tentoonstelling’, datering 1922.
CUBA.110379459 1865-1874

CUBA.110379459 1865-1874
In 1865 verhuist Cuypers met zijn gezin en zijn bureau naar Amsterdam en was
hij werkzaam als particulier architect vanuit zijn architectenbureau in
Amsterdam.

CUBA.110379462
Decoratie van de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte
Ontvangeniskerk in Ospel.
1865
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Interieurtekeningen, 3 bladen
(zilverkast voor de sacristie, preekstoel, hekwerk voor afsluiting
van de doopkapel) geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met een
Cuypers & Co stempel met nr. 1235, schaal 1 op 10.

CUBA.110379466
Nieuwbouw en uitbreiding van de rooms-katholieke Onze Lieve
Vrouwe Onbevlekte Ontvangeniskerk in Koningsbosch, bij Echt.
1865
CUBAt39

tekeningen;, 2 bladen
Plattegrond en een geveltekening, schaal 1 op 100.

CUBA.110379468
Verbouwing van het exterieur (overdekt balkon) en interieur van
het woonhuis Nieuwe Herengracht 99 te Amsterdam.
1865
CUBAt380

Toelichting In opdracht van F.J.M.A. Reekers. Voorgevel en interieur (plafond en
schouw, zeer fraai), gesigneerd door P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 50.
tekeningen;, 4 bladen

CUBA.110379471
Nieuwbouw van verschillende woonhuizen en villa’s aan de
Vondelstraat in Amsterdam, waaronder Vondelstraat 9 (niet
uitgevoerd), Vondelstraat 36 en 38 en Vondelstraat 44, 46 en 48.
1865, 1876
CUBAt97

tekeningen;, 49 bladen
Algemene tekeningen (aanzichten, doorsneden, plattegronden,
etc.) en detailtekeningen (voornamelijk ontwerpschetsen), een
aantal bladen zijn voorzien van begrotingen van kosten, met
vermelding van Van der Biesen en [B.J.] Sterck, voorzien van een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 195 en
196, schaal 1 op 50.
NB Mogelijk ook voorschetsen van het eigen woonhuis,
Vondelstraat 77-79.

CUBA.110379474
De sokkel van het Vondelstandbeeld in het Vondelpark in
Amsterdam.
1865-1867
Het beeld toont de dichter op een hoge sokkel omgeven door de geniën van
Treurspel, Hekeldicht, Leerdicht en Gewijde Poëzie. Deze vier gevleugelde figuren
werden ontworpen en uitgevoerd door J.H. Lauweriks en J.Th. Stracké. Het
bronzen beeld is ontworpen en uitgevoerd door beeldhouwer Louis Royer. De
hoge hardstenen sokkel is naar ontwerp van P.J.H. Cuypers, die in 1864 ook een
ontwerp van het hele monument in neogotische stijl leverde dat kennelijk geen
genade vond.
CUBAt41
tekeningen;, 9 bladen
Een situatietekening, een perspectiefaanzicht, een schets en
presentatietekeningen, met een stempel van *P.J.H. Cuypers
archief* met negatief nummers 1004 en 1008, schaal 1 op 400;
Twee tekeningen van de Vondelfeesten (erehaag en een tekening
ten behoeve van versiering).
CUBAph41.1 Aanzicht monument, 1 blad met foto

CUBA

CUBAph41.2

CUBAph41.3

CUBAph41.4

CUBAph41.5
CUBAph41.6
CUBAph41.7
CUBAph41.8
CUBAph41.9
CUBAph41.10
CUBAph41.11
CUBAph41.12
CUBAph41.13
CUBAph41.14

CUBAg41
CUBAd41
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namelijk: P.J.H. Cuypers, Anton Sterck, Frank Alberdingk Thijm of
Joseph Cuypers, Joseph Alberdingk Thijm, mevrouw Sterck-Kervel
of Antoinette Cuypers en helemaal rechts mevrouw Antoinette
Cuypers-Alberdink Thijm of juffr. Kirche
Aanzicht monument, 1 blad met foto
namelijk: P.J.H. Cuypers, Anton Sterck, Frank Alberdingk Thijm of
Joseph Cuypers, Joseph Alberdingk Thijm, mevrouw Sterck-Kervel
of Antoinette Cuypers en helemaal rechts mevrouw Antoinette
Cuypers-Alberdink Thijm of juffr. Kirche
Is voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummer 611, datering 1867;
Aanzicht monument, 1 blad met foto
namelijk: P.J.H. Cuypers, Anton Sterck, Frank Alberdingk Thijm of
Joseph Cuypers, Joseph Alberdingk Thijm, mevrouw Sterck-Kervel
of Antoinette Cuypers en helemaal rechts mevrouw Antoinette
Cuypers-Alberdink Thijm of juffr. Kirche
Aanzicht monument, 1 blad met foto
namelijk: P.J.H. Cuypers, Anton Sterck, Frank Alberdingk Thijm of
Joseph Cuypers, Joseph Alberdingk Thijm, mevrouw Sterck-Kervel
of Antoinette Cuypers en helemaal rechts mevrouw Antoinette
Cuypers-Alberdink Thijm of juffr. Kirche
Tekening; ontwerpschets, 1 blad met foto
Tekening; ontwerpschets, 1 blad met foto
Opzetkarton met 3 foto’s van tekeningen en portretten van Joost van den
Vondel, 1 foto
door fotograaf F.W. Deutmann uit Amsterdam
Gipsmodel Joost van den Vondel, 1 blad met foto
Praalwagen tijdens Vondelfeesten gehouden in Amsterdam op 3, 4 en 5 oktober
1876, 1 blad met foto
Stereofoto: Praalwagen tijdens Vondelfeesten gehouden in Amsterdam op 3, 4
en 5 oktober 1876, 1 blad met foto
Stereofoto: Praalwagen tijdens Vondelfeesten gehouden in Amsterdam op 3, 4
en 5 oktober 1876, 1 blad met foto
Stereofoto: Praalwagen tijdens Vondelfeesten gehouden in Amsterdam op 3, 4
en 5 oktober 1876, 1 blad met foto
Schedel van Van den Vondel, ondersteund door een boek, 1 blad met foto
vervaardigd door fotograaf A. Greiner uit Amsterdam.
Schedel en enkele beenderen van Van den Vondel, ondersteund door boeken, 1
blad met foto
met opschrift (in pen, op verso): ‘Gebeente van Joost van den
Vondel opgenomen na de opening van zijn graf in de Nieuwe Kerk
te Amsterdam door het feestcomité bij gelegenheid van de
oprichting van het monument in het Vondelpark te Amsterdam’
(ph 808041.14)
geschreven stukken
Lijst van intekening voor de feestelijke onthulling op 4 oktober
1867 en een contract door Cuypers opgemaakt, datering 1867.
documentatie
Tijdschrift ‘De Hollandsche Illustratie’ met een artikel over het
standbeeld en twee litho’s van een portret van Joost van den
Vondel met de stadsprofielen van Rome, Keulen en Amsterdam,
getekend door P.J.H. Cuypers, waarvan 1 voorzien van het
opschrift (in pen, op verso): ‘ontworpen bij gelegenheid en
stichting van ’t monument in het Vondelpark te Amsterdam
Oktober 1867’.

CUBA.110379493
Nieuwbouw, aanbouw en decoratie van de rooms-katholieke St.
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Barbarakathedraal in Breda.
1865-1924
Toelichting project
1865 Bouw en decoratie van de kerk
1880 Aanbouw van een zangkoor
1907 Aanbouw (bestek 64) door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
1922 Verbouwing (bestek 345) door J.Th.J. Cuypers
1969 Gesloopt
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 176.1, t 176.2
CUBAt42.1
tekeningen algemeen: plattegronden, gevels (fraai) en doorsneden van de kerk
en de toren, 11 bladen
gesigneerd door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers, met een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief nummers 223, 227,
datering 1865, 1907 (bestek 64), 1922 (bestek 345), schaal 1 op
100.
CUBAt42.2
detailtekeningen: decoratie, 51 bladen
decoratietekeningen (communiebank, altaar met serienummer
1288, zangkoor, koorscherm, troon van de heilige familie,
beeldhouwwerk, ijzerwerk, vloeren, pijlers, ontwerptekeningen
voor schilderwerk (fraai), vensters, glas-in-lood, ventilatieraampje,
lantaarn, kartons ten behoeve van decoratief schilderwerk met
perforaties), geparafeerd door P.J.H. Cuypers, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, met stempels van kunstwerkplaatsen Cuypers &
Co, voorzien van Cuypers & Co nummers 34, 2855, met een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief nummers 221,
222, datering 1870, 1880, 1896, 1924, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1
op 50.
CUBAg42
geschreven stukken
Statische berekening middentoren.
CUBAph42.1 Zicht op rechterzijde kerk, vanaf de Kraanstraat, gezien naar het Zuidwesten, 1
foto
albuminedruk
CUBAph42.2 Tekening; vooraanzicht, 1 foto
albuminedruk, voorzien van een handtekening van P.J.H. Cuypers,
1865
CUBAph42.3 Interieur; preekstoel, 1 foto
albuminedruk
CUBAd42
documentatie
Zes overdrukken van tekeningen uit l’Emulation, datering 1888,
met op de achterzijde een stempel van J.Th.J. Cuypers en een
overdruk uit ‘Gilde de St. Thomas et St. Luc’ van een foto van een
gotisch reliekenkruis en een pyxis uit de kerkschat en een
overdruk van het artikel ‘De Sint-Barbara-Kerk te Breda’ uit: ‘De
Katholieke Illustratie’, 3e jaargang, bl. 386-389, datering 1870.

CUBA.110379501
Aanbouw (priesterkoor) en verbouw (westgevel en toren) van de
rooms-katholieke St. Andreaskerk in Melick.
1866
CUBAt43

tekeningen;, 28 bladen
Voornamelijk algemene tekeningen: gevels, plattegronden en
doorsneden en een enkele decoratietekening van glas-in-lood en
beschildering (fraai), gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief nummers 542,
543, 544, 545, met stempel van Kunstwerkplaatsen Cuypers &
Co., met Cuypers & Co. nummer 388, datering 1866, schaal 1 op
20, 1 op 100.
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geschreven stukken
Bestek en voorwaarden, begrotingen van kosten en contracten.

CUBA.110379505
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Johannes de
Doperkerk en pastorie in Vlaardingen.
1866-1867
CUBAt45

Verwijzing Zie ook CUCO, t 565
tekeningen;, 17 bladen
12 Bladen: gevels, plattegronden en doorsneden van de kerk;
1 Blad: doorsneden en plattegrond van de pastorie;
4 Detailtekeningen: altaar, venster en kruis met een stempel van
Cuypers & Co., gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief nummers 869, 870, 877,
878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, datering 1866, 1867, schaal 1
op 100.

CUBA.110379507
Twee brugfronten en ijzeren brug over de Maas in Roermond.
1866-1867
CUBAt44

tekeningen;, 2 bladen
Aanzicht, doorsnede, plattegrond en een schetsblad (fraai),
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatief nummer 761.

CUBA.110379509
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Willibrorduskerk in
Kleinemeer.
1866-1871

CUBAt48.1

CUBAt48.2
CUBAt48.3

CUBAt48.4
CUBAd48

Toelichting project
1866 variant A is gebruikt voor St. Vituskerk in Blauwhuis.
z.j. Variant B met een andere kap
1871 Variant C is uitgevoerd.
tekeningen; Variant A, 13 bladen
11 Bladen: gevels, plattegronden en doorsneden (fraai),
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatief nummers 385, 386, datering 1866,
schaal 1 op 100;
2 Bladen: decoratietekeningen (1 blad met aangehecht
notitieblad) voor kerkbanken en verschillende kandelaars,
voorzien van stempel van Cuypers & Co., schaal 1 op 10.
tekeningen; Variant B, 6 bladen
6 Bladen: gevels, plattegronden en doorsneden, schaal 1 op 100.
tekeningen; Variant C, 10 bladen
10 Bladen: gevels, plattegronden en doorsneden, gesigneerd door
P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatief nummers 387, 388, 389, datering 1871, schaal 1 op 100.
tekeningen; Rest, 1 blad
detailtekening van het hekwerk voor de doopkapel van de kerk in
Sappemeer, schaal 1 op 20.
documentatie
Overdruk van een foto van het interieur van de St. Vituskerk in
Blauwhuis.

CUBA.110379516
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Restauratie en uitbreiding van de rooms-katholieke St.
Dominicuskerk in Nijmegen.
1866-1916
Toelichting project
1866-1868 Restauratie, uitbreiding van de kerk
1877 Overwelving
1879 Polychromie
1885 Gevel met toren
Verwijzing Zie ook CUCO, t 175
CUBAt46.1
tekeningen algemeen;, 8 bladen
gevels, doorsneden en plattegronden, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatief-nummers 462, 468, 469, 470, datering 1866, schaal 1 op
100.
CUBAt46.2
tekeningen details;, 24 bladen
doopvont, kaarsenstandaard, altaren, orgelkast, schilderingen,
ijzerwerk, preekstoel (fraai), gesigneerd en geparafeerd door P.J.H.
Cuypers, met een blindstempel van P.J.H. Cuypers en stempels
van Cuypers & Co, één tekening voorzien van een Cuypers & Co.
nummer 645, met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummer 483, datering 1885, 1888, 1916, schaal 1 op 10,
1 op 20.
CUBAph46.1 'Pieta', gestorven Jezus vergezeld door Maria, 1 blad met foto
door fotograaf With. Ivens (Nijmegen)
CUBAph46.2 Tekening; perspectief, aanzicht parochiekerk, 1 foto
met vermelding van P.J.H. Cuypers, architect.
CUBAg46
geschreven stukken
Factuur, datering 1885.

CUBA.110379523
Restauratie, aanbouw en nieuwbouw van de rooms-katholieke St.
Aldegundiskerk(toren) en sacristie in Maasbree.
1866-1955
o.a. 157 tekeningen en 11 foto's

CUBAt47.1

CUBAt47.2

CUBAt47.3
CUBAt47.4

Toelichting project
1866-1867 Restauratie van het koor en aanbouw van de sacristie door P.J.H.
Cuypers
1920 Restauratie (bestek 239) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1948-1950 Aanbouw (bestek 820) door Bureau J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1950 Nieuwbouw (bestek 820 A + B) door Bureau J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
1955 Nieuwbouw van de kerktoren door P.J.J.M. Cuypers en J. Kayser
Foto's: datering op verso 1949, 1950, 1951. Alle foto’s zijn
ontwikkelgelatinezilverdrukken.
tekeningen; 1866-1887, 7 bladen
plattegronden, doorsneden en gevels van de kerk, voorzien van
stempels met *P.J.H. Cuypers archief* en negatiefnummers 536,
537, 540, 541, datering [1866-1867].
tekeningen; 1920, 25 bladen
algemene tekeningen (plattegronden, gevels en doorsneden),
tekeningen van de bestaande toestand voor en na de ramp,
genummerde bestektekeningen (bestek 239), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, met vermelding van P.J.J.M. Cuypers, datering
1920, 1921.
tekeningen; 1948-1950 Ontwerptekeningen, 11 bladen
gevels, plattegrond, doorsneden en details (vloer, betonnen
kolom), datering 1946, 1948, 1950.
tekeningen; 1948-1950 Bestektekeningen, 98 bladen

CUBA
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genummerde bestektekeningen (bestek 820), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, met vermelding van architectenbureau Cuypers,
datering 1945-1950.
CUBAt47.5
tekeningen; 1955, 16 bladen
schetsjes (fraai) en ontwerptekeningen (vooral van de gevel van
de toren), met vermelding van architectenbureau P. Cuypers,
datering 1954.
CUBAph47.1 Bouwwerkzaamheden; tbv verlenging van het schip
30-11-1949, 1 foto
CUBAph47.2 Bouwwerkzaamheden; tbv verlenging van het schip
30-11-1949, 1 foto
CUBAph47.3 Bouwwerkzaamheden; tbv verlenging van het schip
3-3-1950, 1 foto
CUBAph47.4 Bouwwerkzaamheden; tbv verlenging van het schip
3-3-1950, 1 foto
CUBAph47.5 Bouwwerkzaamheden; tbv verlenging van het schip, schenkels voor
ondersteuning gemetselde bogen
5-1950, 1 foto
CUBAph47.6 Bouwwerkzaamheden; tbv verlenging van het schip, schenkels voor
ondersteuning gemetselde bogen
5-1950, 1 foto
CUBAph47.7 Aanzicht zijgevel na voltooiing
4-1951, 1 foto
CUBAph47.8 Interieur; met preekstoel, gezien vanaf koor naar entree
4-1951, 1 foto
CUBAph47.9 Interieur; gezien vanaf orgel naar koor
4-1951, 1 foto
CUBAph47.10 Interieur; kerkzaal, richting preekstoel
4-1951, 1 foto
CUBAph47.11 Interieur; zijbeuk, gezien richting koor
4-1951, 1 foto
CUBAg47
geschreven stukken
Correspondentie, begroting, rekening, datering 1950.

CUBA.110379544
Decoratie van de rooms-katholieke St. Ignatiuskerk in Nijmegen.
1867
CUBAt49

tekening hoofdaltaar
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummer 471, datering 1867.

CUBA.110379547
Decoratie van de [voormalige Agatha] kerk in Zandvoort.
1867
CUBAt50

tekeningen;, 2 bladen
Detailtekeningen van het kerkinterieur, datering 1876.

CUBA.110379549
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Vituskerk in Blauwhuis.
1867-1871
Verwijzing Zie: De Heilige Willibrorduskerk in Kleinemeer, variant A van deze kerk
heeft Cuypers gebruikt voor de Sint Vituskerk (t 48.1).

CUBA.110379550
Restauratie en uitbreiding van de rooms-katholieke St.
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Lambertuskerk in Horst.q
1867-1872
CUBAt54
CUBAg54

tekeningen;, 25 bladen
Algemene tekeningen (plattegronden, gevels en doorsneden) en
detailtekeningen (zangkoor, traptoren, venster, hardsteen).
geschreven stukken
Bestek (geschreven en gedrukt) en voorwaarden, begrotingen van
kosten, correspondentie, datering 1867-1870.

CUBA.110379553
Nieuwbouw en decoratie van rooms-katholieke St. Willibrorduskerk
en pastorie in Ruurlo.
1867-1884
CUBAt55

tekeningen;, 5 bladen
Plattegronden van de kerk en de pastorie, gevel van de pastorie
en decoratietekeningen van een altaar (nr. 1742 uit de altaarserie)
en muurschilderingen, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief nummers 594,
595, 602.

CUBA.110379556
Decoratie van de kapel in het St. Pius Gesticht aan de Kerkstraat
136-138 in Amsterdam.
1868

CUBAt57

CUBAph57.1
CUBAph57.2
CUBAph57.3
CUBAph57.4

Toelichting project
1863 Bouw van een speel-, vergader- en slaapzaal naast het gesticht, door P.J.H.
Cuypers.
1868 Decoratie van de kapel, door P.J.H. Cuypers.
Verwijzing : Zie ook CUCO, n 281, n 282
tekeningen;, 3 bladen
Decoratietekeningen van engelen met een kandelaar (fraai),
eikenhouten balustrade, gesigneerd en geparafeerd door P.J.H.
Cuypers, met een stempel van Cuypers & Co, datering 1868,
schaal 1 op 10.
Ontwerptekening voor een wandschildering, 1 blad met foto
(albuminedrukken)
Ontwerptekening voor een wandschildering, 1 foto
(albuminedrukken)
Ontwerptekening voor een wandschildering, 1 blad met foto
(albuminedrukken) verso voorzien van een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met neg.nr. 609.
Ontwerptekeningen voor een wandschildering, 1 blad met foto
(albuminedrukken)

CUBA.110379562
Prijsvraagontwerp van een sociëteit voor de Witte, Nieuwe of de
Literaire Sociëteit in Den Haag, door P.J.H. Cuypers.
1868
CUBAt58

CUBAg58

tekeningen;, 10 bladen
Genummerde serie (zeer fraai): plattegronden, doorsneden,
perspectief, gevel, detail van de gevel en een kroonluchter,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatief nummers 312, 314, 315, 316.
geschreven stukken

CUBA
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Programma van eisen, toelichtende beschrijving en begroting van
kosten, datering 1868.

CUBA.110379565
Ontwerp van een winkel voor lampen en petroleum met
bovenwoning [aan de Spuistraat] en verbouwing van het
winkelpand Kalverstraat 25 in Amsterdam.
1868-1869, [1872]
CUBAt382

tekeningen;, 3 bladen
In opdracht van G. Kothe en H. Kothe. Ontwerptekening met
aanzichten en doorsneden van een trappenhuis (bestaande en
nieuwe situatie), schetsen met plattegronden, gevels en een
details, datering 1868-1869, schaal 1 op 20.

CUBA.110379567
Aanbouw van de rooms-katholieke St. Vituskerk in Well.
1868-1870

CUBAt59

CUBAg59

Toelichting project
1868-1870 Aanbouw van een koor en toren door P.J.H. Cuypers
1868-1870 Aanbouw door A.C. Bolsius.
tekeningen;, 1 blad
Gevel, doorsneden en details van de kerk en de toren, met een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief nummer 803,
datering 1868.
geschreven stukken
‘Bestek en voorwaarden, waarnaar zal worden aanbesteed het
voltrekken van den Toren aan de rooms-katholieke Parochiale Kerk
te Well (Bisdom Roermond), volgens ontwerp van den Architect
P.J.H. Cuypers.’ met nadere bepalingen en voorwaarden, begroting
van kosten voor toren en koor, ingekomen brieven van onder
andere Bolsius, datering 1868-1970.

CUBA.110379571
Nieuwbouw en decoratie van de St. Antonius van Paduakerk en
klooster van de minderbroeders-conventuelen in Brussel.
1868, 1870
o.a. 20 tekeningen en 7 foto's
CUBAt56

CUBAph56.1
CUBAph56.2
CUBAph56.3
CUBAph56.4
CUBAph56.5
CUBAph56.6
CUBAph56.7
CUBAg56
CUBAd56

Verwijzing Zie ook CUCO, t 123
tekeningen;, 20 bladen
Twee tekeningen van de toren, gesigneerd door J.H. Boerbooms, 1
opstand van (een gedeelte van) het koor en het transept en
decoratietekeningen van kapitelen, pijlers, toren,
muurschilderingen, windvaan, orgelkast en communiebank met
een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief nummer
228, schaal 1 op 10.
foto van het interieur van de kerk
foto van het interieur van de kerk
foto van het interieur van de kerk
foto van het interieur van de kerk
foto van het interieur van de kerk
foto van het interieur van de kerk
foto van het interieur van de kerk
geschreven stukken
Begroting van kosten, staten van te verwerken materialen,
beschrijving van werkzaamheden.
documentatie
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5 Overdrukken uit: ‘L’Emulation. Organe de la sté cie
d’architecture de Belgique’, met afbeeldingen van het interieur
van de kerk, met op de achterzijde stempels van Joseph Th.J.
Cuypers, datering 1870.

CUBA.110379583
Nieuwbouw van een complex van drie woonhuizen ‘Vondelhoven’
aan de Vondelstraat 3, 5 en 7 in Amsterdam.
1868-1871
CUBAt215
CUBAn153

Perspectieftekening.
Glasnegatief gevels drie woonhuizen 'Vondelhoven' Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de drie woonhuizen
'Vondelhoven' te Amsterdam. Het betreft een opname van de
voorgevels van de woonhuizen.

CUBA.110379586
Nieuwbouw, aanbouw en decoratie van de rooms-katholieke Onze
Lieve Vrouwe Altijddurende Bijstandkerk in Roosendaal.
1868, 1908

CUBAt60

CUBAph60.1
CUBAph60.2
CUBAph60.3
CUBAph60.4

CUBAph60.5

CUBAph60.6

CUBAph60.7

CUBAph60.8

Toelichting project
1868 Bouw door Th. Asseler
1908 Aanbouw door A.J. de Bruin.
1908 Decoratie door Cuypers & Co
tekeningen;, 32 bladen
- 6 Algemene tekeningen: doorsneden en plattegronden, datering
1868, 1908;
- 26 Detailtekeningen: altaren (ook in de kapel van de
redemptoristen), hoogaltaar, relikwiekasten, schilderwerk,
tegelwerk, rouwversiering, statieramen boven de biechtstoel,
orgelkast, met de ordernummers 3845, 4121 en 4342, schaal 1 op
10, 1 op 20.
Muurschildering "Eutrapelia", 1 blad met foto
albuminedruk
Muurschildering "Magnanimitas", 1 foto
albuminedruk (goud getoond)
Zicht op koor, gezien naar het noorden, 1 blad met foto
Muurschildering "Patientia", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638,
Muurschildering "Patientia", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638,
Muurschildering "Liberalitas", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638,
Muurschildering "Liberalitas", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638,
Muurschildering "Misericordia", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638,
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CUBAph60.9

CUBAph60.10

CUBAph60.11

CUBAph60.12

CUBAph60.13

CUBAph60.14

CUBAph60.15

CUBAph60.16

CUBAph60.17

CUBAph60.18

CUBAph60.19

CUBAph60.20

CUBAph60.21

CUBAph60.22
CUBAph60.23
CUBAph60.24
CUBAph60.25
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Muurschildering "Fortitudo", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638,
Muurschildering "Temperantia", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638,
Muurschildering "Temperantia", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638,
Muurschildering "Clementia", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638,
Muurschildering "Clementia", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638,
Muurschildering "Prudentia", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638,
Muurschildering "Zelus Animarus", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638,
Muurschildering "Mansuetudo", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638,
Muurschildering "Misericordia", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638, ; vervaardigd door fotograaf A.M. Bruglemans uit Rozendaal
Muurschildering "Patientia", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638, ; vervaardigd door fotograaf A.M. Bruglemans uit Rozendaal
Muurschildering "Prudentia", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638, ; vervaardigd door fotograaf A.M. Bruglemans uit Rozendaal
Muurschildering "Prudentia", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638, ; vervaardigd door fotograaf A.M. Bruglemans uit Rozendaal
Muurschildering "Eutrapelia", 1 blad met foto
daglichtcollodiumzilverdrukken, op verso voorzien van het
opschrift: ‘kist 22’ en de nummers 631, 633, 634, 635, 636, 637,
638, ; vervaardigd door fotograaf A.M. Bruglemans uit Rozendaal
Muurschildering "Zelus Animarum", 1 blad met foto
Muurschildering "Mansuetudo", 1 blad met foto
Muurschildering "Zelus Animarum", 1 blad met foto
Muurschildering "Misericordia", 1 blad met foto

CUBA.110379616
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Nieuwbouw van het Dominicanerklooster in Sartre, bij Hoei (Huy,
België).
1869
N.B. Volgens W. van Leeuwen niet uitgevoerd!
CUBAph501.1 Tekening; verschillende doorsnedes (E-F, G-H en J-K) en enkele details, 1 blad
met foto
Toelichting Foto’s van tekeningen: vogelvluchtperspectieven,
plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van de tekst: ‘Convent de R.R. F.F. Dominicaines
a Notre Dame de la Sarte pres de Huy, a: MDCCCLXIX, P.J.H.
Cuypers archit.’.
CUBAph501.2 Tekening; doorsnedes C-D en A-B, 1 blad met foto
Toelichting Foto’s van tekeningen: vogelvluchtperspectieven,
plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van de tekst: ‘Convent de R.R. F.F. Dominicaines
a Notre Dame de la Sarte pres de Huy, a: MDCCCLXIX, P.J.H.
Cuypers archit.’.
CUBAph501.3 Tekening; plattegronden eerste verdieping en kelder, 1 blad met foto
Toelichting Foto’s van tekeningen: vogelvluchtperspectieven,
plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van de tekst: ‘Convent de R.R. F.F. Dominicaines
a Notre Dame de la Sarte pres de Huy, a: MDCCCLXIX, P.J.H.
Cuypers archit.’.
CUBAph501.4 Tekening; plattegrond begane grond, 1 blad met foto
Toelichting Foto’s van tekeningen: vogelvluchtperspectieven,
plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van de tekst: ‘Convent de R.R. F.F. Dominicaines
a Notre Dame de la Sarte pres de Huy, a: MDCCCLXIX, P.J.H.
Cuypers archit.’.
CUBAph501.5 Tekening; projectietekening, overzicht complex, 1 blad met foto
Toelichting Foto’s van tekeningen: vogelvluchtperspectieven,
plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van de tekst: ‘Convent de R.R. F.F. Dominicaines
a Notre Dame de la Sarte pres de Huy, a: MDCCCLXIX, P.J.H.
Cuypers archit.’.
CUBAph501.6 Tekening; plattegronden eerste verdieping en kelder, 1 blad met foto
Toelichting Foto’s van tekeningen: vogelvluchtperspectieven,
plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van de tekst: ‘Convent de R.R. F.F. Dominicaines
a Notre Dame de la Sarte pres de Huy, a: MDCCCLXIX, P.J.H.
Cuypers archit.’.
CUBAph501.7 Tekening; verschillende doorsnedes (E-F, G-H en J-K) en enkele details, 1 blad
met foto
Toelichting Foto’s van tekeningen: vogelvluchtperspectieven,
plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van de tekst: ‘Convent de R.R. F.F. Dominicaines
a Notre Dame de la Sarte pres de Huy, a: MDCCCLXIX, P.J.H.
Cuypers archit.’.
CUBAph501.8 Tekening; doorsnedes C-D en A-B, 1 blad met foto
Toelichting Foto’s van tekeningen: vogelvluchtperspectieven,
plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van de tekst: ‘Convent de R.R. F.F. Dominicaines
a Notre Dame de la Sarte pres de Huy, a: MDCCCLXIX, P.J.H.
Cuypers archit.’.
CUBAph501.9 Tekening; projectietekening, overzicht complex, 1 blad met foto
Toelichting Foto’s van tekeningen: vogelvluchtperspectieven,
plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van de tekst: ‘Convent de R.R. F.F. Dominicaines
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a Notre Dame de la Sarte pres de Huy, a: MDCCCLXIX, P.J.H.
Cuypers archit.’.

CUBA.110379626
Nieuwbouw van de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouwe
Geboortekerk in Kessel.
1869-1870
CUBAt61

tekeningen;, 14 bladen
Toelichting Plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd door
P.J.H. Cuypers, met stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatief nummers 381, 382, 383, 384, datering 1869-1870, schaal
1 op 100.

CUBA.110379628
Nieuwbouw van de rooms-katholieke H.H. Martinus en
Bonifatiuskerk in Dokkum.
1869-1871
CUBAt62

CUBAd62

tekeningen;, 19 bladen
Plattegronden, doorsneden, perspectief, gevels en 4
detailtekeningen (kast voor de mantel van Bonifacius en een
altaar), ijzerwerk, zijbeuk geparafeerd en gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, met stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief
nummers 267, 268, 269, 270, 271, datering 1869, 1871, schaal 1
op 100.
documentatie
Gravure door P.J. Arendzen met een gezicht op de kerk, op verso
voorzien van een stempel van J.TH.J. Cuypers en het nummer 89.

CUBA.110379631
Nieuwbouw en decoratie van een gasthuis en een kapel, voormalig
Bernardinusgesticht, in Veghel.
1869-1871

CUBAt63

CUBAg63

Toelichting project
1869-1878 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1869 Decoratie door Cuypers & Co.
tekeningen; Gasthuis en Kapel, 59 bladen
Gasthuis (57 bladen):
- Versie A (20 bladen): Plattegronden, doorsneden en gevels,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met stempels van *P.J.H. Cuypers
archief* met negatiefnummers 820, 855, 856, 857, 858, 859, 860,
864, 865, datering 1869, schaal 1 op 100;
- Versie B (37 bladen): Plattegronden, doorsneden, gevels en
details (onder andere van de kap, schoorsteen), gesigneerd door
P.J.H. Cuypers, met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummer 866, schaal 1 op 100.
- Kapel (2 bladen): Doorsneden en gevel en een detail van een
triomfkruis met een stempel van Cuypers & Co. en nummer 4474.
geschreven stukken
Begrotingen van kosten en correspondentie, datering 1870, 1871.

CUBA.110379634
Decoratie van de rooms-katholieke St. Jacobus de Meerderekerk in
Bocholz.
1869-1879
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Ontwerptekening voor een roosvenster
(fraai), gesigneerd door P.J.H. Cuypers.

CUBA.110379636
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Martinuskerk
en pastorie in Sneek.
1869-1891

CUBAt72

CUBAg72

Toelichting project
1870 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1890 Decoratie van meubels en glas door P.J.H. Cuypers
tekeningen;, 20 bladen
- 8 Algemene tekeningen: plattegronden, gevels en doorsneden,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met stempels van *P.J.H. Cuypers
archief* met negatief nummers 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746,
datering 1869, schaal 1 op 100.
- 12 Decoratietekeningen: muurschilderingen, altaren (fraai, en
een met altaarnummer 1416), kerkbanken, biechtstoel, tegelvloer,
gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatief nummer 759, met een
stempels van Cuypers & Co., 1870, datering 1871, schaal 1 op 1,
1 op 10.
geschreven stukken
Rekening van Cuypers & Co, datering 1891.

CUBA.110379639
Decoratie van de rooms-katholieke Karmelietenkerk in Brussel .
1870

CUBAt65

Toelichting project
? Nieuwbouw door A.G. Menge
1870 Decoratie door P.J.H. Cuypers
tekeningen;, 4 bladen
Geveltekening, plattegrond, detailtekeningen van deuren en de
bibliotheek, met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummer 229.

CUBA.110379641
Ontwerp van een oorkonde ter gelegenheid van het leggen van een
gedenksteen in de Zuiderzeesluizen bij Schellingwoude
(Oranjesluizen).
1870

CUBAt1177

Toelichting project
De gedenksteen werd op 29 april 1870 door koning Willem III gelegd. Cuypers
ontwierp voor deze gelegenheid ook een gedenkpenning.
N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
Oorkonde (lithografie),
met vermelding van J. Cuypers en met vermelding van Amand
(lithograaf), datering 1870.

CUBA.110379643
Nieuwbouw en decoratie van de Onze Lieve Vrouwe
Hemelvaartkerk in Wijtgaard.
1870-1875
Toelichting project
1870 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
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1870-1880 Decoratie door P.J.H. Cuypers
tekeningen;, 8 bladen
Plattegronden, gevels, doorsneden en details (altaar, biechtstoel,
bank), datering 1870, 1872, schaal 1 op 10, 1 op 100.
Glasnegatief exterieur Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk Wijtgaard, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de Onze Lieve Vrouwe
Hemelvaartkerk te Wijtgaard.
Interieur; gezien in de richting van het koor / altaar, 1 blad met foto
Albuminedruk
Overdrukken van foto’s van het exterieur en interieur.
Albuminedruk

CUBA.110379648
Nieuwbouw van een rooms-katholieke lagere school in Veghel.
1870-1873
CUBAt67

CUBAg67

tekeningen;, 5 bladen
Plattegronden, doorsneden, gevels en een detailtekening van
hardsteen, met stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 867, 868, 875, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Begroting van kosten, correspondentie, datering 1873.

CUBA.110379651
Nieuwbouw van de rooms-katholieke kerk van het Heilig Hart van
Jezus, ‘Vondelkerk’, met pastorie in Amsterdam.
1870-1873
o.a. 74 tekeningen en 4 foto's

CUBAt68.1

CUBAt68.2

CUBAt68.3

CUBAt68.4

CUBAn135

Toelichting project
1870-1873 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1870-1873 Decoratie door P.J.H. Cuypers
? Lichtinstallatie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen; situatie, 6 bladen
(fraai) van de Vondelstraat en omgeving ten behoeve van de bouw
van de Vondelkerk met een ontwerp van een plattegrond van het
Vondelpark (niet van Cuypers), gesigneerd door P.J. H. Cuypers,
met stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers
128, 171, datering 1871, schaal 1 op 500, 1 op 1250.
tekeningen; algemeen 1871, 26 bladen
(fraai): plattegronden, gevels, doorsneden (o.a. van een traptoren)
en perspectief, gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers,
met stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers
129, 131, 133, datering 1871, 1872, schaal 1 op 50, 1 op 100.
tekeningen; algemeen 1905, 8 bladen
plattegronden (ook met aanduiding van de lichtinstallatie), gevels,
doorsneden en twee tekeningen van de toren, met vermelding van
architect doctor P.J.H. Cuypers, met stempels van *P.J.H. Cuypers
archief* met negatiefnummers 167, 168, 169, datering 1905,
schaal 1 op 100.
tekeningen; details, 34 bladen
smeedijzeren kaarsenluchters, altaar, venster, biechtstoelen,
deuren, banken, hekwerk, preekstoel, communiebank,
muurschilderingen, decoratie voor verschillende nissen,
geparafeerd door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers, voorzien van
blindstempels van P.J.H. Cuypers en van stempels van Cuypers &
Co, datering 1885, 1893, 1930, schaal 1 op 10.
Glasnegatief exterieur kerk van het Heilig Hart van Jezus, ‘Vondelkerk’,
Amsterdam, stuk
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Glasnegatief van het exterieur van de rooms-katholieke kerk van
het Heilig Hart van Jezus, 'Vondelkerk', te Amsterdam. Het betreft
een opname van de voorgevel van de kerk, gezien vanuit de
Vondelstraat. Het glasnegatief is voorzien van een zegel waarop
met pen het nummer 3 is aangebracht.
Interieur; gezien naar het altaar, 1 foto
daglichtgelatinezilverdruk
Houtsnijwerk, 1 blad met foto
Foto: gemaakt na de brand door fotograaf A. Favier uit Amsterdam.
Zestal Glas-in-lood ramen, 1 blad met 6 foto's
1 blad met 6 foto's van gebrandschilderde glas-in-loodramen
geschreven stukken
Begroting van kosten, correspondentie, loterijbriefje, factuur voor
het leveren van een rozet en gebrandschilderde glas-inloodramen, datering 1874, 1880, 1884, 1894, 1895.
documentatie
Loterijbriefje, circulaires en ‘Katalogus van eenige der voorwerpen
van kunst en smaak, bijgedragen tot de verloting ten voordeele
van den verderen opbouw der kerk in de Vondelstraat’, recensie
van de tentoonstelling, datering 1873, 1874;
Overdrukken van het interieur, gravures (door P.J. Arendzen) van
de achtergevel, waarvan één met een stempel van *P.J.H. Cuypers
archief* met negatiefnummer 137.

CUBA.110379663
Aanbouw en restauratie van de rooms-katholieke St.
Lambertuskerk in Mheer.
1870-1879

CUBAt70

CUBAg70

Toelichting project
1870 Aanbouw
1877-1879 Restauratie van de torenspits
tekeningen;, 22 bladen
Plattegronden, gevels, doorsneden en detailtekeningen (toren,
kerkhofmuur), gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met
stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 398,
531, 532, 533, 534, 535, datering 1870, 1879, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Begrotingen, bestek en voorwaarden, kladje voor een brief,
datering 1877, 1879.

CUBA.110379666
Decoratie van de rooms-katholieke St. Marcuskerk in Irnsum.
1871
CUBAt73

tekeningen; Hoofd- en hoogaltaar, 2 bladen
(fraai en voorzien van altaarnummers 1502A en 1502B),
gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, datering 1871,
schaal 1 op 20.

CUBA.110379668
Decoratie van de rooms-katholieke St. Lambertuskerk in Zijtaart, bij
Veghel.
1871
Toelichting project
1871 Bouw door Van Tulder
1871 Decoratie door P.J.H. Cuypers

CUBA
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tekeningen;, 5 bladen
Een kopie van een ontwerptekening en vier decoratietekeningen
van een altaar (fraai), geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met een
stempel van Cuypers & Co. met nummer 1548.

CUBA.110379670
Ontwerp van een gemetselde toegangspoort.
1871
CUBAt1059

tekeningen;, 1 blad
Perspectieftekening van een gemetselde toegangspoort voor een
park, geparafeerd door P.J.H. Cuypers, datering 1871, voorzien van
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer 629.

CUBA.110379672
Restauratie, decoratie en verbouw van de rooms-katholieke St.
Martinuskerk en de restauratie van de kerktoren in Venlo.
1871-1917
o.a. 42 tekeningen en 1 foto
Toelichting project
1879 Restauratie door P.J.H. Cuypers
1879 Decoratie door P.J.H. Cuypers
? Verbouwing van het zangkoor door J.Th.J. Cuypers
? Decoratie door J.Th.J. Cuypers
Voor een situatietekening waarop de Sint Martinus kerk en het Franciscaner
klooster wordt aangegeven, zie CUBA, t 506.3;
Voor het monument voor Henri Bellatable, zie CUCO, t 474
CUBAt127.1 tekeningen; algemeen, 17 bladen
plattegronden, doorsneden, gevels van de kerk, het portaal en de
toren, met een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
vermelding van negatiefnummers 817, 818, 835, 835A, 876,
schaal 1 op 10, 1 op 50 en 1 op 100.
CUBAt127.2 tekeningen; details, 25 bladen
detailtekeningen ten behoeve van de vergroting van het zangkoor
[door J.Th.J. Cuypers], orgel (met Cuypers & Co. nummer 2043),
biechtstoel (geparafeerd door P.J.H. Cuypers met een blindstempel
van P.J.H. Cuypers), restauratie van St. Lucia koor, portaal met
reliëf van St. Maarten (met onjuist onderschrift ‘Utrecht’),
monument Henri Belletable, datering 1871, 1885, schaal, 1 op 10,
1 op 20.
CUBAph127 Straatbeeld met zicht op kapel, 1 blad met foto
Van de Franciscaner kapel met op de voorgrond het straatbeeld
(fraai), fotograaf Gebr. Janssen uit Venlo.
CUBAg127
geschreven stukken
Begrotingen van kosten, correspondentie, bestek voor de
plaatsing van ijzeren gasarmen, datering 1916, 1917.
In dit dossier bevinden zich ook stukken over het Franciscaner
klooster in Venlo.
CUBAd127
documentatie: krantenknipsels
datering 1916, 1917.

CUBA.110379678
Decoratie van de Lieve Vrouwe kapel van de Dom in Worms
(Duitsland).
1872
CUBAt69

Een detailtekening van een onderdeel van een altaar
geparafeerd door P.J.H. Cuypers.
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CUBA.110379680
Restauratie en decoratie van de Dom in Mainz (Duitsland) .
1872-1889
CUBAt74

CUBAg74
CUBAd74

CUBAt74a

tekeningen;, 16 bladen
Twee (presentatie)tekeningen van een gevel (in de geschreven
stukken wordt een van deze tekening een tapijttekening
genoemd), gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 549 en
550;
schetsen, Detail- en decoratietekeningen van het in- en exterieur.
geschreven stukken
Correspondentie (onder andere over het boek ‘Der Dom zu Mainz’
en het verzenden van tapijttekeningen), datering 1879, 1889
documentatie
Overdruk van een tekening van een beeld van Maria, overdrukken
van voordrachten over de Dom, door P.J.H. Cuypers, artikelen uit
de Literarische Rundschau, datering 1875, 1876, 1887.
tekeningen;, 1 blad
Twee (presentatie)tekeningen van een gevel (in de geschreven
stukken wordt een van deze tekening een tapijttekening
genoemd), gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 549 en
550;
schetsen, Detail- en decoratietekeningen van het in- en exterieur.

CUBA.110379684
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Petrus’ Bandenkerk in
Baarlo.
1872-1893
40 tekeningen

CUBAt75.1

CUBAt75.2

CUBAt75.3

Toelichting project
1872 Niet uitgevoerde ontwerpen door A.C. Bolsius en P.J.H. Cuypers.
1877 Bouw van de kerk door P.J.H. Cuypers
tekeningen; ontwerp, 24 bladen
plattegronden, gevels, doorsneden en een perspectief, gesigneerd
door P.J.H. Cuypers, geparafeerd door A.C. Bolsius, voorzien van
een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers
190, 194, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 278, datering 1872, 1874,
1877, schaal 1 op 100.
tekeningen; definitief ontwerp, 10 bladen
twee genummerde series van plattegronden, doorsneden en
gevels, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 185, 186, 187,
188, 189, schaal 1 op 100.
tekeningen; details, 6 bladen
grafkelder, zuilen, kapitelen, detail van een altaar, details van
aanbouw van kapellen, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, datering
1893, schaal 1 op 50.

CUBA.110379688
Nieuwbouw van het bierhuis ‘Vondel’ in Amsterdam.
1873
o.a. 13 tekeningen
CUBAt78

tekeningen;, 13 bladen
- 12 Bladen: plattegronden, doorsneden, gevels en een
situatietekening met tuin, geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met
een stempel van Joseph Th.J. Cuypers (waarschijnlijk zijn de
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tekeningen later door hem gebruikt) voorzien van een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 180, 181, 182,
schaal 1 op 50;
- 1 Blad: situatie, plattegrond, doorsnede en aanzichten van een
houten gaanderij of waranda in de tuin aan de achterzijde van het
pand.
CUBAph78
Aanzicht Bierhuis, 1 blad met foto
Zicht op de zijgevel van het bierhuis, met in het verschiet de
percelen Vondelstraat 19 en 21 (oude nummering).
CUBAg78
geschreven stukken
Heiregister (fraai) met een plattegrond met opgave van de
plaatsen van de heipalen, datering 1873.
CUBAd78
documentatie
Overdruk van doorsneden van het bierhuis.
CUBA.110379693
maquette - zie objectdatabase MAQV241
Tentoonstellingsmaquette, datering 1985.

CUBA.110379694
Restauratie en decoratie van de kerk in Kleinheubach (Duitsland).
1873-1877
CUBAt1061

tekeningen;, 2 bladen
Schetsontwerp van een devotiealtaar en een schetsblad met
Barokke wandopstand, vermoedelijk van het slot (deurpartij met
porte-dessus en reliëfmedaillon, geflankeerd door zuilen met
vrouwenfiguren), met vermelding van Furst von Loewenstein.

CUBA.110379695
Aanbouw en restauratie van de rooms-katholieke Onze Lieve
Vrouwe Hemelvaartkerk in Beugen.
1873, 1879

CUBAt76

Toelichting project
1873 Aanbouw
1879 Restauratie
tekeningen;, 11 bladen
Plattegronden, doorsneden, gevels, details, en een ontwerp van
de sacristie (door J.J. Langelaar, waarschijnlijk in opdracht van
P.J.H. Cuypers), gesigneerd door P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 50, 1
op 100.

CUBA.110379699
Restauratie(advies) van de Nederlands-hervormde Nieuwe Kerk in
Delft.
1873-1900
Toelichting project
1873-1900 Restauratie van de kerktoren door P.J.H. Cuypers
1881-1883 Restauratie van het beeldhouwwerk van een grafmonument door
P.J.H. Cuypers
1900 Restauratieadvies door P.J.H. Cuypers
CUBAt77
tekening, 1 blad
Aanzicht van de toren, voorzien van een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummer 442.
CUBAph77.1 Aanzicht toren vanaf de Grote Markt, 1 blad met foto
Aanzicht van de toren, voorzien van een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummer 442.
CUBAph77.2 Albuminedruk van een tekening van de besteigering voor het opstellen van de
spits
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CUBAph77.3

CUBAg77

Bureau Cuypers / Archief
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Aanzicht van de toren, voorzien van een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummer 442.
Zicht op koor, gezien vanaf het Vrouwenregt in de richting van de Grote Markt, 1
foto
Op verso is abusievelijk vermeld dat het de toren van de Oude
Kerk betreft.
geschreven stukken
Correspondentie, beoordeling van het plan voor herbouw van de
toren, datering 1873, 1880, 1881 1883, 1900.

CUBA.110379460 1874-1876

CUBA.110379460 1874-1876
P.J.H. Cuypers werkzaam als particulier architect en rijksadviseur.
Cuypers werd in 1874 lid van het college van Rijksadviseurs voor de
Monumenten van Geschiedenis en Kunst. In 1879 werd dit college door de
minister ontbonden. Cuypers bleef echter tot 1921 als supervisor / adviseur
namens de minister bij tal van restauraties betrokken.

CUBA.110379706
Decoratie van de St. Julien in Ath (België).
1874
CUBAt1902

tekeningen, 3 bladen
Ontwerpschets van een hoofdaltaar en zijaltaren, schetsen van
een baldakijn en plattegrond met aantekeningen, datering 1874.

CUBA.110379708
Restauratie en decoratie van de Sacramentskapel in Mons (België).
1874
CUBAt79

Detailtekening van een altaar.

CUBA.110379710
Nieuwbouw van de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk aan de
Dorotheenstrasse in Bad Homburg vor der Höhe (Duitsland).
1874
CUBAt82

CUBAd82

tekeningen;, 23 bladen
Plattegronden, gevels, doorsneden, een situatietekening en
detailtekeningen, enkele tekeningen voorzien van het opschrift:
‘Huissen’, gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien
van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers
355, 356, 359, datering 1874.
documentatie
Beschrijving in druk in de Duitse taal van de kerk.

CENT.110379713
Aanbouw van de rooms-katholieke St. Martinuskerk in Tegelen.
1874
1 omslag
CUBAt87

tekeningen;, 12 bladen
Plattegronden, doorsneden, gevels en detailtekeningen,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een stempel van
*P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 687, 688, 715,
schaal 1 op 10, 1 op 100.

CUBA.110379715
Nieuwbouw van de rooms-katholieke basiliek van de H.H. Agatha
en Barbara in Oudenbosch

Bureau Cuypers / Archief

CUBA
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1874-1877
CUBAt1891
CUBAg1891

CUBAd1891

N.B. Documentatie niet opgenomen in het oeuvre-overzicht, datering uitgebreid.
Schetsblad met o.a. de plattegrond van de kerk.
geschreven stukken
Pospectus eener Geldlening, gesigneerd door de president W.
Hellemons, pastoor en de Secretaris, A..J. Huybrechts. Datering
maart 1874.
documentatie
Fotokopie van het contract met de firma Paris-Isaac voor de
levering van de ijzeren dekking, datering 1877, prentbriefkaart,
afbeeldingen van de plattegrond en vogelvluchtopname van de
basiliek (reproducties), uittreksels uit het rapport over de
bouwkundige toestand van de basiliek (door ir. M.J. Granpré
Molière, ir. C. Geenen, ir. G.M. Leeuwenberg, en ir. H.W.J.
Thunissen), datering 1955.

CUBA.110379719
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Antonius Abtkerk in
Neerbosch, bij Nijmegen.
1874-1879
CUBAt80.1

CUBAt80.2

tekeningen; algemeen, 24 bladen
Plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd en geparafeerd
door P.J.H. Cuypers, geparafeerd door J. van Groenendael. Voorzien
van een blindstempel van P.J.H. Cuypers, voorzien van een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 488,
489, 490, 491, 492, datering 1874, 1876, schaal 1 op 100.
tekeningen; decoratie, 10 bladen
Schilderwerk (fraai), ijzerwerk, altaar, geparafeerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van een stempel van Cuypers & Co., datering
1879, schaal 1 op 10.

CUBA.110379722
Meubeldecoratie in het bestuursgebouw van het departement van
Justitie in Den Haag.
1874, 1881
o.a. 19 tekeningen en 2 foto's
Toelichting project
1874 Meubeldecoratie door P.J.H. Cuypers
1881 Decoratie door A. Lans
CUBAt84
tekeningen;, 19 bladen
Schetsen [door P.J.H. Cuypers], een detailtekening (sluitstenen) en
presentatie-tekeningen (fraai), onder andere van
plafonddecoratie, gesigneerd door A. Lans, datering 1874, 1881.
CUBAph84.1 Foto: detailopname; balkon minister
Detailopnamen (albuminedrukken), door fotograaf H.W. Wollrabe
(Den Haag), van het nog niet opgeleverde gebouw van het
Departement van Justitie (ontworpen door C.H. Peters):
CUBAph84.2 Foto: detailopname; binnenplaats
Detailopnamen (albuminedrukken), door fotograaf H.W. Wollrabe
(Den Haag), van het nog niet opgeleverde gebouw van het
Departement van Justitie (ontworpen door C.H. Peters):
CUBA.110379726
documentatie (zoek)
2 Plattegronden van het gebouw.

CUBA.110379727
Aanbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Martinuskerk in
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Princenhage.
1874, 1893

CUBAt81.1

CUBAt81.2

N.B. In de map decoratietekeningen bevindt zich een blad met een
ontwerptekening van een balustrade op het balkon voor het huis van J.J. van
Langelaar te Princenhage!
tekeningen; algemeen, 5 bladen
plattegronden en gevels van de kerk en een doorsnede van de
torenspits, met vermelding van P.J.H. Cuypers (architect) en J.J.
Langelaar (bouwmeester), voorzien van een stempel van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummers 555, 557, 576, schaal 1 op
20, 1 op 100.
tekeningen; decoratie, 19 bladen
afsluithek (fraai), altaren, ijzerwerk, orgel (fraai), torenhaan,
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, geparafeerd door J.J. van
Langelaar, voorzien van stempels van Cuypers & Co. met de
ordernummers 1638, 1769, 1778, voorzien van een stempel van
*P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 572, 573, datering
1893, schaal 1 op 1, 1 op 10.

CUBA.110379730
Nieuwbouw en aanbouw van de rooms-katholieke St. Petruskerk in
Frederikshald (Halden, Noorwegen).
1874-1912
o.a. 15 tekeningen en 6 foto's
oelichting project
1874 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1912 Aanbouw van een koor en sacristie door P.J.H. Cuypers
CUBAt213
tekeningen;, 15 bladen
Bewerkte topografische kaarten van noord en zuid Frederikshald
(1868), tekening in vogelvlucht van de kerk en school en
omgeving, plattegronden, gevels, doorsneden en details van de
kerk, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels van
*P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 292 en 293, schaal
1 op 100.
CUBAg213
geschreven stukken
Begroting van kosten voor het bijbouwen van het koor en de
sacristie en een brief gericht aan P.J.H. Cuypers, datering 1910,
1912.
CUBAph213.1 Aanzicht met voor- en rechter zijgevel, links op de voorgrond pastoor Blancken,
1 blad met foto
(albuminedruk)
CUBAph213.2 Tekening; aanzicht zuidgevel, 1 blad met foto
(albuminedruk) gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers,
datering 1874
CUBAph213.3 Tekening; dwarsdoorsnede E-F, 1 blad met foto
(albuminedruk) gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers,
datering 1874
CUBAph213.4 Tekening; plattegrond toren en eerste travee kerk, 1 blad met foto
(albuminedruk) gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers,
datering 1874
CUBAph213.5 Interieur; kerkdienst geleid door pastoor Blancken, 1 foto
(albuminedruk)
CUBAph213.6 Straatbeeld met daarop aangegeven de toekomstige locatie van de kerk
(albuminedruk)
CUBAph213.7 Overzicht stad met opgave van de plaats van de toekomstige kerk, de locatie
van andere kerk, de markt, park en concertplaats etc., 1 foto
(albuminedruk)

CUBA
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CUBA.110379741
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Ewaldenkerk
en pastorie in Druten.
1874-1916, 1939

CUBAt83.1

CUBAt83.2

CUBAg83
CUBAd83

Toelichting project
1874 Bouw van de kerk
1877-1880 Glasdecoratie
Verwijzing Zie ook CUCO, t 134
N.B. Het geschreven stuk is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
tekeningen; algemeen, 12 bladen
plattegronden, gevels, doorsneden, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van stempels van Josef Th.J. Cuypers en van
*P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 274, 275, 276, 277,
279, datering 1874, 1916, schaal 1 op 100.
tekeningen; details en decoratie, 26 bladen
biechtstoel, altaar, preekstoel, baldakijn, lichtinstallatie,
muurschilderingen, communiebank, deel van de toren,
tegelvloeren, geparafeerd door P.J.H. Cuypers en J.J. Langelaar,
met een blindstempel van P.J.H. Cuypers, voorzien van Cuypers &
Co. stempel en het ordernummer 4414, datering 1893, schaal 1
op 1, 1 op 10, 1 op 20.
geschreven stukken
Begroting, rekening, correspondentie, notulen bouwcommissie
(kopieën uit archief van de parochie), datering 1876-1880.
documentatie
Brief van architect H.C. de Leur, betreffende de aanleg van
electrische verlichting, datering 1939.

CUBA.110379746
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie en decoratie van
de Nederlands-hervormde Grote of St. Bavokerk in Haarlem.
1874-1918
o.a. 19 tekeningen en 5 foto's

CUBAt92

CUBAph92.1
CUBAph92.2
CUBAph92.3
CUBAph92.4
CUBAph92.5
CUBAg92

Toelichting project
1874-1918 Restauratie advies door P.J.H. Cuypers
1881 Glasdecoratie door P.J.H. Cuypers
1885-1914 Zeven pinakels
1887-1889 Glas-in-lood ramen
1891 Restauratie van de raadskapel door J.van Gils
tekeningen;, 19 bladen
Vier plattegronden ten behoeve van de restauratie en 15
detailtekeningen (balustrade, vensters (fraai)), gesigneerd en
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een blindstempel
van A. van der Steur, architect te Haarlem, datering 1874, 1876,
1877, 1878, 1881, schaal 1 op 10, 1 op 50.
Tekening; plattegrond van de kerk van entree tot aan transept, 1 foto
(albuminedrukken)
Interieur; gezien richting altaar, 1 blad met foto
(albuminedrukken)
Aanzicht entreezijde Grote Kerk, gezien vanaf de Grote Markt, 1 blad met foto
Aanzicht vieringtoren, 1 blad met foto
voorzien van een blindstempel van fotograaf J.G. Kramer uit
Groningen
"De Scheepjes, hangende in de Groote- of Sint Bavokerk te Haarlem, gemaakt in
1686 door David Koenen", 1 blad met foto
gefotografeerd door M.F.N. Rotteveel.
geschreven stukken
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Begrotingen van kosten, subsidietoekenningen door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken, correspondentie met onder andere A.
van der Steur, datering 1876-1918.
CUBAd92

documentatie

Vier gedrukte detailtekeningen van de raadskapel, geparafeerd
door J. van Gils, datering 1891;
Reeks artikelen in het tijdschrift ‘Eigen Haard’ (jrg. 20 (1894), nos.
17-19) over de St. Bavo, geschreven door P.J.H. Cuypers en C.J.
Gonnet.

CUBA.110379756
Decoratie van de rooms-katholieke kerk in Neustadt am Main.
1875
CUBAt88

tekening; muurschildering, 1 blad

CUBA.110379758
Inrichting van de rooms-katholieke St. Pantaleonkerk in Neukirche
(Duitsland).
1875
CUBAt89

tekeningen; Hoogaltaar, 2 bladen
met ordernummer 1411.

CUBA.110379760
Aanbouw van een gebouw voor bibliotheek en archieven bij het
bisschoppelijk paleis in Haarlem.
1875
CUBAt90

tekeningen;, 23 bladen
Plattegronden, gevels, doorsneden en details, gesigneerd door B.
Zuithof, voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummer 358, schaal 1 op 100.

CUBA.110379762
Decoratie van de bibliotheek van het Groot Seminarie in Warmond.
1875
CUBAt91
CUBAg91

tekeningen; Kruiswegstaties en hekwerk., 3 bladen
geschreven stukken; Kladjes voor een brief.

CUBA.110379765
Tweede prijsvraagontwerp van het Rijksmuseum in Amsterdam.
1875
Verwijzing : Zie deel 1 van de inventaris van het Rijksmuseum dossier (RYKS).

CUBA.110379766
Verbouwing en restauratie van de rooms-katholieke kerk in
Bernsheim (Duitsland).
ca 1875
CUBAt93

tekeningen; hoogaltaar, 2 bladen
met ordernummer 1819.

CUBA.110379768
Nieuwbouw van St. Josephkerk in Den Haag [niet uitgevoerd].
1875-1878

CUBA
CUBAt376
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tekeningen;, 5 bladen
Plattegronden en doorsneden, gesigneerd en geparafeerd door
P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief*
met vermelding van negatiefnummers 311, 317.

CUBA.110379770
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Oosterpoort in Hoorn.
1875-1882

CUBAph160.1 Aanzicht stadszijde Oosterpoort, Hoorn, 1 blad met foto
(albuminedrukken) met stadszijde en veldzijde, door fotograaf F.D.
van Rosmalen & Zn. (Hoorn). De foto’s zijn op verso voorzien van
stempels van J.Th.J. Cuypers; 1 foto is op verso voorzien van de
paraaf PC (in potlood, ph 160.2).
CUBAph160.2 Aanzicht grachtzijde Oosterpoort, Hoorn, 1 blad met foto
(albuminedrukken) met stadszijde en veldzijde, door fotograaf F.D.
van Rosmalen & Zn. (Hoorn). De foto’s zijn op verso voorzien van
stempels van J.Th.J. Cuypers; 1 foto is op verso voorzien van de
paraaf PC (in potlood, ph 160.2).
CUBAg160
geschreven stukken
Begrotingen van kosten, opgemaakt door architect, J.J.A. van
Langelaar en door A.C. Bleys; ingekomen brieven van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en van A.C. Bleys,
bouwmeester in Amsterdam (met onder anderen zijn opmerkingen
over het bestek); kladaantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering
1875-1882.

CUBA.110379774
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Urbanuskerk
en pastorie in Bovenkerk.
1875-1890
o.a. 26 tekeningen en 2 foto's
Toelichting project
1874 Nieuwbouw van de kerk door P.J.H. Cuypers
1875 Nieuwbouw van de pastorie door P.J.H. Cuypers
1888-1889 Meubeldecoratie door P.J.H. Cuypers
1888-1889 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt86
tekeningen;, 26 bladen
Situatietekening, plattegronden, doorsnede en
decoratietekeningen: altaar, preekstoel, godslamp, lamp,
kroonluchter, wanddecoratie van een doopkapel (fraai), schets
van een glas-in-loodraam, geparafeerd door P.J.H. Cuypers, J.Th.J.
Cuypers, voorzien van een stempel van Cuypers & Co., voorzien
van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer
219, datering 1887, 1889;
Detail van de pastorie, ontwerp door P.J.H. Cuypers en getekend
door J.Th.J. Cuypers, datering 1883.
CUBAn73
Glasnegatief exterieur pastorie St. Urbanuskerk Bovenkerk, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de pastorie van de St.
Urbanuskerk te Bovenkerk. Het glasnegatief is voorzien van een
etiket met in potlood het opschrift: ‘Bovenkerk XIV’.
CUBAph86.1 Vooraanzicht van de pastorie, 1 foto
(daglichtcollodiumzilverdruk), datering 1875
CUBAph86.2 Aanzicht van de achterzijde van de kerk.
CUBAg86
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1888-1890, 1930.
CUBAd86
documentatie
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Fotolitho van een glas-in-loodraam met Maria als koningin van de
Hemel, in haar arm het Christuskind, stichters, een heilige en de
kerk.

CUBA.110379781
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Jacobus de
Meerderekerk en pastorie in Den Haag.
1875-1914
o.a. 41 tekeningen

CUBAt94.1

CUBAt94.2

CUBAt94.3

CUBAph94
CUBAg94

CUBAd94

Toelichting project
1875 Nieuwbouw
1875 Decoratie van de meubels
1887 Decoratie van het smeedwerk
Verwijzing Zie ook CUCO, t 729
tekeningen; algemeen, 9 bladen
Gevels, plattegronden en doorsneden, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief*
met negatiefnummers 305, 306, 307, 308, datering 1875, schaal 1
op 100.
omslag omvat o.a.
- Voorgevel van de St. Jacobus de Meerdere Kerk in Den Haag
- Achtergevel van de St. Jacobus de Meerdere Kerk in Den Haag
- Zijgevel zuidzijde van de St. Jacobus de Meerdere Kerk in Den
Haag
- Detail zijgevel en doorsnede van de St. Jacobus de Meerdere
Kerk in Den Haag
tekeningen; pastorie, 14 bladen
gevels, plattegronden en doorsneden, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, H.H. van Gogh,
A. van Gogh, J. van Lith, A.P. van Dam, voorzien van een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 309 en 310,
schaal 1 op 100.
omslag bevat onder meer
- Voorgevel van de Pastorie van de St. Jacobus de Meerdere
- Zijgevel van de Pastorie van de St. Jacobus de Meerdere
- Plattegrond van de begane grond van de pastorie van de St.
Jacobus de Meerdere
tekeningen; decoratie, 24 bladen
biechtstoel, kerkbanken (met een stempel van Cuypers & Co),
altaar, venster, schilderwerk, grafische ontwerpen en een
decoratietekening voor de Onze Lieve Vrouwe kapel in de kerk
(met een stempel van Cuypers & Co en nummer 4394),
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met een blindstempel van P.J.H.
Cuypers, datering 1887, 1914.
Foto: van een tekening met perspectivisch gevelaanzicht en doorsneden
(albuminedruk) , op verso voorzien van het opschrift: ‘St. Jacobus
’s Gravenhage. Vgl. Het Werk, Pl. 27’.
geschreven stukken
Overeenkomsten voor onder andere het leveren en plaatsen van
gaskronen en begroting van kosten voor de bouw van de pastorie,
correspondentie betreffende de reparatie van een natuurstenen
vensterstijl, datering 1887, 1926.
documentatie
- Overdruk van een tekening met plattegronden van kerk en
pastorie en doorsneden van de kerk, met vermelding van R. von
Waldheim, ‘art. Anst. Wien’;
- Overdrukken van foto’s van interieur en exterieur van de kerk,
afkomstig uit de ‘Architectural Review’, jaargang 1897 en ‘Leven

CUBA
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en werken van Nederlandsch grootsten bouwmeester Dr. P.J.H.
Cuypers’, 1917, plaat 27.

CUBA.110379782
Restauratie, decoratie en verbouw van de rooms-katholieke St
Antonius Abtkerk in Terheijden.
1875-1922
29 tekeningen en 5 foto's

CUBAt95.1

CUBAt95.2

CUBAph95.1
CUBAph95.2
CUBAph95.3
CUBAph95.4
CUBAph95.5

Toelichting project
1875-1876 Restauratie en decoratie door P.J.H. Cuypers
1905 Verbouwing door J.Th.J. Cuypers
1922 Restauratie (bestek 366) door J.Th.J. Cuypers
tekeningen; P.J.H. Cuypers, 16 bladen
Algemene tekeningen en decoratietekeningen (hekwerk,
schilderwerk, tegelwerk, altaar, communiebank), geparafeerd door
P.J.H. Cuypers, voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers
archief* met negatiefnummer 725, voorzien van een stempel van
Cuypers & Co met nummers 2933 en 3039, schaal 1 op 10, 1 op
20.
tekeningen; J.Th.J. Cuypers, 11 bladen
Algemene tekeningen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, een
tekening is getekend door C. de Hoog, 1905, 1907, 1922, schaal 1
op 20 en 1 op 100.
Foto: van het interieur van de kerk met zicht op het hoofdaltaar
Foto: van het hoofdaltaar
Foto: van een zij-altaar
Foto: van een zij-altaar
Foto: van het interieur van de kerk met zicht op het orgel

CUBA.110379791
Nieuwbouw, decoratie een aanbouw van de rooms-katholieke St.
Nicolaaskerk en pastorie in Lutjebroek.
1875-1926
met 102 tekeningen

CUBAt96.1

CUBAt96.2

Toelichting project
1875 Nieuwbouw en decoratie van de kerk door P.J.H. Cuypers
1924 Aanbouw door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers (Bestek 340)
1924 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen; P.J.H. Cuypers, 36 bladen
- 1 Situatietekening uit 1871 door Th. Asseler, schaal 1 op 200;
- 25 Algemene tekeningen van de kerk en de pastorie, gesigneerd
door P.J.H. Cuypers en, G. Bekhuis;
- 10 Detail- cq decoratietekeningen (houten gewelfconstructie,
biechtstoel, preekstoel, altaar, zuil, orgelkast, kast sacristie,
monument Pieter Jong), geparafeerd door P.J.H. Cuypers,
gesigneerd door L. Vervoort, met een stempel van Cuypers & Co.
en de nummers 1777 en 1814, datering 1877, schaal 1 op 10 en 1
op 20.
tekeningen; J.Th.J. Cuypers, 66 bladen
- 7 Ontwerptekeningen voor vergroting van de kerk:
gevelaanzicht, plattegronden en doorsneden, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1921, 1922, schaal 1 op 100;
- 2 Litho’s met plattegronden van de kerk, voor en na de
vergroting;
- 44 (Deels) genummerde bestektekeningen, gesigneerd en
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering
1924, 1925, schaal 1 op 20, 1 op 50;
- 7 Blauwdrukken van bovenvermelde tekeningen, datering 1924;
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- 5 Ontwerptekening voor de beschildering van het interieur, met
vermelding van de Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., schaal 1 op
20;
- 1 Perspectieftekening van het exterieur van de kerk.
geschreven stukken (zoek)
Overzicht van afgebroken en behouden geveloppervlakten en
bouwdelen, voorzien van het besteknummer 340, datering 1926.

CUBA.110379795 1876-1885

CUBA.110379795 1876-1885
Op 12 juli 1876 werd P.J.H. Cuypers bij Koninklijk Besluit benoemd tot (ambtelijk)
architect der Rijksmuseumgebouwen. Deze functie van rijksarchitect zou hij tot
1921 vervullen. Cuypers werkzaam als particulier architect, rijksadviseur en
(ambtelijk) architect van de rijksmuseumgebouwen.

CUBA.110379796
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Jozefkerk in Heeg.
1876
CUBAt98

tekeningen; algemeen, 7 bladen
(fraai): gevels plattegronden en doorsneden, gesigneerd en
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een stempel van
*P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 323, 324, 325, 326,
327, schaal 1 op 100.

CUBA.110379799
Restauratie en decoratie van de rooms-katholieke St. Nicolaaskerk
in Venlo.
1876
CUBAt99

tekeningen; Gevels, plattegronden en doorsneden en detailtekeningen, 10
bladen
(o.a. preekstoel met preekstoelnummer 1964), gesigneerd door
P.J.H. Cuypers, datering 1876, schaal 1 op 100.

CUBA.110379801
Reukwaterfontein voor de Wereldtentoonstelling in Philadelphia
(USA).
1876
CUBAt103

Presentatietekening
(fraai), gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief *met negatiefnummer 162.
CUBAph103.1 Interieur; aanzicht reukwaterfontein, 1 foto
voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummer 605.
CUBAph103.2 Interieur; aanzicht reukwaterfontein, 1 foto
CUBAd103
documentatie
Overdrukken (een overdruk is op de achterzijde voorzien van een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer 606)
van een tekening, datering 1876.

CUBA.110379806
Verbouwing van een woonhuis bij de rooms-katholieke St
Nicolaaskerk in Venlo.
1876
CUBAt100

tekeningen; gevels en doorsneden, 2 bladen

CUBA
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voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 841, 842, schaal 1 op 50.

CUBA.110379808
Verbouwing van de gevel van een winkel aan de Klaasstraat in
Venlo.
1876
CUBAt101

tekeningen; Plattegronden, doorsneden, gevels en detailtekeningen van de
gevel,
voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummer 840, schaal 1 op 10, 1 op 50.

CUBA.110379811
Verbouwing van de gevel van een winkel gelegen op de hoek van
de Vleesstraat en de Klaasstraat in Venlo.`
1876
CUBAt102

tekeningen; Gevels, plattegronden en doorsneden,
voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummer 839, schaal 1 op 50.

CUBA.110379813
Restauratie van de Begijnhof- of Waalsekerk in Haarlem.
1876
CUBAt104

tekeningen; Plattegronden, gevels, doorsneden en details.

CUBA.110379816
Bouw, decoratie en uitbreiding van de [Onze Lieve Vrouwe
kloosterkerk] in Chèvremont (bij Luik).
1876
CUBAt105

CUBAg105

tekeningen; Ontwerp- en schetstekeningen met plattegronden, gevels,
doorsneden en details,
gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, 1 blad met
vermelding van Faurel (opzichter), voorzien van een blindstempel
van P.J.H. Cuypers en een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 236 en 238, datering 1876, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Beschrijving van de voorstellingen afgebeeld op de glas-inloodramen.

CUBA.110379820
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Willibrorduskerk in
Helenaveen.
1876
CUBAt117

tekeningen; plattegrond

CUBA.110379822
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de nieuwbouw van het
Rijksarchiefgebouw in Arnhem.
1876

CUBAg171

Toelichting
1876 Nieuwbouwadvies door P.J.H. Cuypers
1876 Nieuwbouw door J.L. Springer Jr. uit Amsterdam
geschreven stukken
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Een ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met berichtgeving van de opdrachtverlening aan J. Springer.

CUBA.110379824
Centraal Station in Amsterdam, door P.J.H. Cuypers in
samenwerking met A.L. Van Gendt.
1876, 1881-1889
Verwijzing : Het archief van het Centraal Station is als een van Cuypers’
topprojecten in een aparte inventaris beschreven en voorzien van een eigen
code namelijk CENT.

CUBA.110379825
Nieuwbouw en verbouwing van woonhuizen ‘Nieuw Leyerhoven’
aan de Vondelstraat 73-75 in Amsterdam.
1876, 1899
o.a. 34 tekeningen en 3 foto's
Toelichting project
1876 Bouw door P.J.H. Cuypers
1899 Verbouwing van woonhuis aan de Vondelstraat 75 door J.Th.J. Cuypers
Huidige situatie Thans functioneert het huis als woonhuis en kantoor
CUBAt106.1 tekeningen; P.J.H. Cuypers, 12 bladen
plattegronden, gevels, doorsneden en details, gesigneerd door
P.J.H. Cuypers, voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers
archief* met negatiefnummers 183 en 184.
CUBAt106.2 tekeningen; J.Th.J. Cuypers, 22 bladen
plattegronden, gevels, doorsneden en details, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1899, schaal 1 op 50, 1 op 100.
CUBAph106.1 Foto: -, 1 foto
opschrift achterzijde:‘villa Waller’
CUBAph106.2 Aanzicht woonhuis, 1 blad met foto
de fotograaf is A.T. Rooswinkel, Amsterdam.
CUBAph106.3 Aanzicht linker zijgevel, 1 blad met foto
CUBAd106
documentatie
Overdruk van een geveltekening, gepubliceerd in: De Architect,
jaargang 3.

CUBA.110379832
Nieuwbouw van het Rijksmuseum met een directeurswoning en de
Rijksnormaal- en Nijverheidsschool in Amsterdam.
1876-1885 (-1925)
Verwijzing: Het archief van het Rijksmuseum is als een van Cuypers’
topprojecten in een aparte inventaris beschreven en voorzien van een eigen
code namelijk RYKS.

CUBA.110379833
Restauratie en inrichting van het Groot Auditorium van de
Rijksuniversiteit in Utrecht.
1876-1896
CUBAt107

N.B. Documentatie is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
tekeningen; plattegronden en detailtekeningen
Plattegronden (ook van de verwarming) en detailtekeningen
(meubels voor studenten, doctorandi en professoren), geparafeerd
door gesigneerd door P.J.H. Cuypers en J. van Lokhorst,
rijksbouwkundige van de gebouwen van het onderwijs, en
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stempels van Geneste Herscher & Cie, schaal 1 op 1, datering
1878, schaal 1 op 10, 1 op 40, 1 op 50, 1 op 100.
‘Het Groot Auditorium/Voormalige Kapittelzaal van den Dom te
Utrecht’, door Jhr. V. de Stuers, 1881. Bevat een e-libris van Mr.
W.C. Baert de Waarde.

CUBA.110379836
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie en decoratie van
de kloostergang en de toren van de St. Maartenkerk of de Dom in
Utrecht.
1876-1900
met o.a. 68 tekeningen en 21 foto's
Toelichting project
1876-1896 Restauratie van de kapittelzaal van het klooster door P.J.H. Cuypers
1876-1896 Verbouwing ten behoeve van de aanleg van de verwarming in de
kapittelzaal door P.J.H. Cuypers
1876-1900 Restauratie van de kruisgang in de Dom door P.J.H. Cuypers
1880-1882 Restauratieadvies voor de kerk door P.J.H. Cuypers
1900-1920 Restauratieadvies voor de toren door P.J.H. Cuypers
Verwijzing Voor studietekeningen zie ook: HAAR, t 800
Voor verwijzingen naar tekeningen van de domkerk zie ook: CUBA, g 427
CUBAt108
Detail- en decoratietekeningen
(kruisgang van Sint Maarten, spuwer, kapitelen, consoles,
timpaanvoorstellingen, nr 10 en 11), onder andere door J.Th.J.
Cuypers [in die tijd waarnemend architect der
Rijksmuseumgebouw], gesigneerd door P.J.H. Cuypers, datering
1877, 1887, 1893, schaal 1 op 1 en 1 op 10.
CUBAt108.1 Afdruk van een tekening met een gezicht op de domtoren
Door fotograaf W.G. Baer uit Utrecht.
CUBAph108.1 Foto: van tekeningen met aanzichten en doorsneden van de kloostergang
(albuminedruk) (van de 25 foto's zijn 2 gesigneerd door P.J.H.
Cuypers en voorzien van een etiket met het opschrift:
‘Goedgekeurd voor den Minister van Binnenlandsche Zaken’,
datering 1877.
CUBAph108.2 Tekening; 'Doorsnede van een travee van de kloostergang, Dom Utrecht', 1 foto
(albuminedruk)
CUBAph108.3 Tekening; 'Aanzicht van de bogen met de herstelde traceeringen, kloostergang
Dom Utrecht', 1 foto
(albuminedruk)
CUBAph108.4 Foto: van de kloostergang voor de restauratie
(albuminedruk)
CUBAph108.5 Foto: van de kloostergang voor de restauratie
(albuminedruk)
CUBAph108.6 Foto: van de kloostergang voor de restauratie
(albuminedruk)
CUBAph108.7 Foto: van tekeningen met aanzichten en doorsneden van de kloostergang
(albuminedruk)
CUBAph108.8 Foto: van tekeningen met aanzichten en doorsneden van de kloostergang
(albuminedruk)
CUBAph108.9 Tekening; schets met zicht vanuit de kloostergang, 1 foto
(albuminedruk)
CUBAph108.10
Interieur; kloostergang, 1 blad met foto
(albuminedruk) door fotograaf C. Marcussen
CUBAph108.11
Tekening; aanzicht en plattegrond koorkapellen, 1 foto
(albuminedruk)
CUBAph108.12
Aanzicht gerestaureerde deel kooromgang, 1 foto
(albuminedruk)
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CUBAph108.13
CUBAph108.14

Foto: -, 1 foto
Tekening; opmetingstekening van de domtoren uit 1899, 1 blad met foto
door fotograaf W.G. Baer uit Utrecht
CUBAph108.15
Foto: van de restauratie van de kloostergang
door fotograaf Georges uit Utrecht (albuminedruk)
CUBAph108.16
Foto: van de restauratie van de kloostergang
door fotograaf Georges uit Utrecht (albuminedruk)
CUBAph108.17
Foto: van de restauratie van de kloostergang
door fotograaf Georges uit Utrecht (albuminedruk)
CUBAph108.18
Foto: van de restauratie van de kloostergang
door fotograaf Georges uit Utrecht (albuminedruk)
CUBAph108.19
Foto: van de restauratie van de kloostergang
door fotograaf Georges uit Utrecht (albuminedruk)
CUBAph108.20
Foto: van de restauratie van de kloostergang
door fotograaf Georges uit Utrecht (albuminedruk)
CUBAph108.21
Foto: van de restauratie van de kloostergang
door fotograaf Georges uit Utrecht (albuminedruk)
CUBAg108.1 geschreven stukken
Correspondentie voornamelijk met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, datering 1877-1900.
CUBAg108.2 geschreven stukken
Financiële stukken, datering 1876-1897.
CUBAg108.3 geschreven stukken
Rapporten met opgave van ‘soorten werklieden’, aantal werkuren
per dag en het daarbij horende uurloon, datering 1878-1880.
CUBAg108.4 geschreven stukken
Correspondentie onder anderen met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, 1900-1920.
CUBAd108
documentatie
Kopie van een schets van een tafereel van de kruisgang van St.
Maarten uit het tekeningenarchief van de Rijksgebouwendienst; 4
bladen met aanzichten van de toren; reproductie van een blad
met kaartje met terrein domkapittel en tekeningen van een
vroege gotische kerk.

CUBA.110379870
Ontwerp van een doos voor de gedenkpenning voor Gardiner door
P.J.H. Cuypers.
1877
CUBAg161

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
datering 1877.

CUBA.110379872
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het West
Indisch Slagthuis of Koloniaal Etablissement in Amsterdam.
1877
CUBAg156

geschreven stukken
Brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de
hoofdingenieur van de Waterstaat in Noord-Holland met verzoeken
aan P.J.H. Cuypers de toestand van het gebouw te onderzoeken,
datering 1877.

CUBA.110379874
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de nieuwbouw van de
gymnastiekzaal in de Rijks HBS in Tilburg.
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1877
CUBAt157
CUBAg157

tekeningen; een schetsblad
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
over het ontwerp van een nieuw te bouwen gymnastieklokaal, met
een begroting van kosten, datering 1877.

CUBA.110379878
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Giessennieuwkerk.
1877
Verwijzing: Zie kopieboeken

CUBA.110379879
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Blitterswijck.
1877
CUBAt1137

Verwijzing : Zie ook kopieboeken
Schetsblad met vlakornamenten (loofwerk) in kleur.
(zie concordans!)

CUBA.110379881
Decoratie van de Nederlands-hervormde Hooglandsekerk in Leiden.
1877
CUBAt1023

Verwijzing Zie CUBA, g 187: bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie
van de Pancraskerk of Hooglandse kerk in Leiden.
tekeningen;
Ontwerp van een hekwerk, datering 1877.

CUBA.110379883
Nieuwbouw van een monument ter nagedachtenis aan J.L.J.H. Pel,
generaal-majoor in Atjeh, in Batavia.
1877-1879
o.a. 41 tekeningen en 11 foto's
CUBAt109

tekeningen; Presentatietekeningen, ontwerptekeningen, detailtekeningen en
typografische ontwerpen,, 41 bladen
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 50.
CUBAph109.1 foto: lichtdrukken van een presentatietekening
CUBAph109.2 foto: lichtdrukken van een presentatietekening
CUBAph109.3 foto: lichtdrukken van een presentatietekening
CUBAph109.4 foto: lichtdrukken van een presentatietekening
CUBAph109.5 foto: monument, opgesteld op het terrein van het Rijksmuseum, opnamen van
de achterzijde
CUBAph109.6 foto: monument, opgesteld op het terrein van het Rijksmuseum, opnamen van
de achterzijde
CUBAph109.7 foto: monument, opgesteld op het terrein van het Rijksmuseum, opnamen van
de voorzijde
CUBAph109.8 foto: monument, opgesteld op het terrein van het Rijksmuseum, opnamen van
de voorzijde
CUBAph109.9 foto: monument, opgesteld op het terrein van het Rijksmuseum, opnamen van
de voorzijde
CUBAph109.10
foto: monument, opgesteld op het terrein van het Rijksmuseum,
opnamen van de voorzijde
CUBAph109.11
foto: monument, opgesteld op het terrein van het Rijksmuseum,
opnamen van de voorzijde
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geschreven stukken
Correspondentie, bestek met vermelding van V. de Stuers als
contactpersoon, begrotingen, memorie van toelichting en
documentatie, datering 1877-1879, 1900.
documentatie
Onder andere een artikel uit Eigen Haard over generaal-majoor
J.L.J.H. Pel, door F. de Bas, datering 1876.

CUBA.110379903
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Stedum.
1877-1879
CUBAt158

CUBAph158
CUBAg158

N.B. De tekening is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
tekeningen; Schetsblad
Schetsblad met kopieën van fragmenten van schilderingen die in
de kerk zijn teruggevonden (met aanduiding van lokatie in de
kerk).
Aanzicht zuidgevel, 1 foto
op verso voorzien van het nummer 55.
geschreven stukken
Stukken (onder anderen ingekomen brieven van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, conceptbrieven van Cuypers, verslagen van
vergaderingen van de commissie van rijksadviseurs van de
monumenten van geschiedenis en kunst) betreffende een kwestie
rond de herstellingswerken van de kerk, datering 1877-1879.

CUBA.110379907
Nieuwbouw van het Heliometergebouw in Leiden door P.J.H.
Cuypers.
1877-1880
CUBAt1150

Verwijzing : Zie kopieboeken
tekening; schetsblad
Schetsblad met details van de ijzeren omloop en een ijzeren
leuning.

CUBA.110379909
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Kronenburgertoren (Kruittoren) en de aanleg van het
Kronenburgerpark in Nijmegen.
1877-1885

CUBAt138
CUBAg138

Toelichting
1875-1877 Advies en waardestelling door rijksadviseurs
1878-1885 Restauratie uitgevoerd door J.J. van Langelaar en advies over de
inpassing in het park
1918 Advies als voorzitter van de Rijkscommissie
tekeningen;, 3 bladen
Situatietekening en 2 detailtekeningen van de toren.
Verwijzing: zie ook g 138
geschreven stukken
Ingekomen stukken van de gemeente Nijmegen met onder andere
een geleidebrief met drie tekeningen door W.A. Hofkamp als
bijlagen en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gericht
aan de architect der Rijksmuseumgebouwen, aantekeningen van
P.J.H. Cuypers, verslagen van de vordering van de
werkzaamheden, declaraties, etc. Datering 1877-1885.

CUBA
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CUBA.110379912
Nieuwbouw van een academiegebouw en een gebouw voor het
Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie in Leiden.
1877-1894

CUBAt111
CUBAg111
CUBAt112

CUBAg112
CUBAt113

CUBAg113

Toelichting project
1877-1881 Restauratie van het academiegebouw aan het Rapenburg
1877-1892 Prijsvraagontwerpen (niet uitgevoerd) voor het academiegebouw
1877,1878,1890,1894 Ontwerpen voor het Rijksmuseum voor Natuurlijke
Historie
1877-1881: tekening:, 1 blad
plattegrond
1877-1881: geschreven stukken
Correspondentie met schetsjes als bijlage, begroting, datering
1877, 1878, 1881.
1877-1881: tekeningen, 24 bladen
Toelichting
- Variant 1 met motto:’Eigen kunst, eigen leven’ (12 bladen):
schetsjes, een fraaie presentatietekening, een situatietekening en
plattegronden, voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief*
met negatiefnummer 450, 479.
- Variant 2 (5 bladen): uitsluitend gevels, voorzien van stempels
van *P.J.H. Cuypers archief *met negatiefnummers 448, 451, 457.
- Variant 3 (4 bladen): plattegronden, geparafeerd door P.J.H.
Cuypers.
1877-1892: geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van binnenlandse Zaken,
datering 1877, 1878.
1877, 1878, 1890, 1894: tekeningen, 21 bladen
8 Schetsjes van gevels, plattegronden, een doorsnede en details,
door Cuypers;
13 Tekeningen door anderen gemaakt: situatietekeningen (een is
gedateerd van 1875), gevelontwerpen, een gewijzigd ontwerp van
een commissie, tekeningen van andere musea ter studie, voorzien
van stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer
478, datering 1875, schaal 1 op 1000.
1877, 1878, 1890, 1894: geschreven stukken
Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
verzoek door de secretaris-generaal van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken aan Cuypers de inrichting van buitenlandse
musea te onderzoeken, declaraties van gemaakte kosten voor
bezoek van Cuypers aan buitenlandse musea, ingekomen lijst van
ingezonden ontwerpen voor een project van de universiteit in
Leiden, datering 1877, 1878, 1881-1883, 1890-1894.

CUBA.110379919
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de verbouwing en restauratie
van de Ridderzaal en meubelontwerpen voor de Ridderzaal aan het
Binnenhof in Den Haag.
1877-1901
o.a. 169 tekeningen en 5 foto's
Toelichting project
1877-1879 Restauratie door P.J.H. Cuypers
1877-1878, 1899 Restauratieadvies van het Gerechtshof door P.J.H. Cuypers
1880 Restauratieadvies poortje door P.J.H. Cuypers
1883-1909 Restauratieadvies voor de Ridderzaal door P.J.H. Cuypers in
samenwerking met de commissie van Muysken en Knuttel
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1892 Meubelontwerp van de vergaderzaal door P.J.H. Cuypers
1904 Interieurontwerp van de ridderzaal door P.J.H. Cuypers
Literatuurverwijzing:
Gelder, H. E. van, Het Haagsche Binnenhof, een nationaal monument, Utrecht en
Antwerpen 1946.
Beschrijving van de Grafelijke Zalen op het Binnenhof te ’s Gravenhage, in
opdracht van den minister van Waterstaat, bewerkt door de commissie van
advies en uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, Den
Haag 1907.
CUBAt114.1 Ontwerp- en studietekeningen, 25 bladen
geveltekeningen, een doorsnede en detailtekeningen van de trap
van de ingang, aanzicht achtergevel, details van een schoorsteen,
travee van de hofzaal, aanbouw aan de hofzaal, opstand en
plattegronden van het portje, plattegronden van het Binnenhof,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een stempel van
*P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer 360, datering 1877,
1897.
CUBAt114.2 Details, 41 bladen
hang- en sluitwerk, deuren, vensters, basementen, schouw,
wandkast, kapitelen, gewelven (fraai).
CUBAt114.3 Meubels, 17 bladen
Tekeningen van de troonzetel (fraai) en [voetenbankje], de troon
van Philips de Goede [als voorbeeld of ter inspiratie], de stoel van
de voorzitter met lessenaar, geparafeerd door P.J.H. Cuypers,
voorzien van Cuypers & Co nummers 3456, 3488, 3489 en 3490,
voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 464 en 466.
CUBAt114.4 Algemeen (Knuttel), 28 bladen
genummerde (ingekleurde) gedrukte series van de toestand van
de grafelijke zalen op het Binnenhof op verschillende momenten
(fraai), gesigneerd door de secretaris van de commissie D.E.C.
Knuttel, datering 1897, 1898, 1899, 1900.
CUBAt114.5 Lichtdrukken, 22 bladen
plattegronden, gevels, doorsneden, perspectief, herstelling van de
hofzaal en details, voorzien van de namen van Knuttel en
Muysken, datering 1884, 1905, 1909.
CUBAt114.6 Blauwdrukken, 36 bladen
plattegronden, doorsneden, gevels, details, kapconstructie,
gesigneerd door C. Muysken, naamsvermelding van C.A. Peters,
datering 1881-1884, 1899.
CUBAph114.1 Interieur; ridderzaal, 1 blad met foto
door fotobureau “Holland” uit Amsterdam
CUBAph114.2 foto: albuminedruk
CUBAph114.3 Troonzetel voor de grafelijke zaal, 1 foto
daglichtgelatinezilverdruk
CUBAph114.4 Eén van de zetels naast de troon, 1 blad met foto
daglichtgelatinezilverdruk
CUBAph114.6 Aanzicht voorgevel Ridderzaal, 1 blad met foto
op verso voorzien van een stempel van J.Th.J. Cuypers
CUBAg114
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
ministerie van waterstaat, handel en nijverheid, een brief van het
directeur van het rijksmuseum, een begroting van kosten, twee
krantenartikelen over de verbouwing en restauratie van de
Ridderzaal, datering 1877-1909.
CUBAd114
documentatie
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10 Bladen: gedrukte lijst van afbeeldingen of tekeningen, overdruk
van een foto van de troonzetel in de grafelijke zaal en
overdrukken van plattegronden, gevels, situatie, o.a. uit het
Bouwkundig Tijdschrift, 8e Deel, gesigneerd door D.E.C. Knuttel, J.
Singels, datering 1879, 1898, 1901.

CUBA.110379935
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
stadspoort de Helpoort in Maastricht.
1877-1906
CUBAt173
CUBAg173

tekening: schetsblad, 1 blad
Schetsblad met aanzicht en doorsnede van een venster.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
een begroting van kosten door P.J.H. Cuypers gemaakt, datering
1877, 1881 en 1906.Schetsblad met aanzicht en doorsnede van
een venster.

CUBA.110379938
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Janskerk in Maastricht.
1877-1915
Toelichting project
1877-1885 Restauratieadvies voor de kerktoren door P.J.H. Cuypers
1909-1915 Restauratieadvies voor de kerk door P.J.H. Cuypers
CUBAt174
tekeningen;, 9 bladen
Plattegronden, doorsneden, aanzichten, opmetingstekening en
detailtekeningen, gesigneerd door A. Mulder, datering 1877,
schaal 1 op 100, 1 op 200.
CUBAph174.1 Foto: van een tekening van een aanzicht en doorsnede van de toren
albuminedruk, op karton geplakt (voor de tekeningen zie t 174),
gesigneerd door P.J.H. Cuypers en voorzien van de opmerking:
‘goedgekeurd op 12 juli 1877 door de minister van binnenlandse
zaken’
CUBAph174.2 Foto: van een tekening van verschillende details
albuminedruk, op karton geplakt (voor de tekeningen zie t 174),
gesigneerd door P.J.H. Cuypers en voorzien van de opmerking:
‘goedgekeurd op 12 juli 1877 door de minister van binnenlandse
zaken’
CUBAph174.3 Foto: schip van de kerk
matte daglicht-collodiumzilverdruk
CUBAg174
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
aantekeningen, bestek en voorwaarden, begrotingen van kosten
en declaraties van aannemer J. Reggers, datering 1877-1890;
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad en correspondentie over de
verleende Rijkssubsidie, datering 1909-1915.

CUBA.110379944
Restauratie en meubeldecoratie van de Nederlands-hervormde
Grote- of St. Vituskerk in Naarden.
1878
Toelichting project
1878 Restauratie
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CUBAt116
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1878 Meubeldecoratie
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 100.1, t 100.2, t 100.3
tekening, 1 blad
Detailtekening van een preekstoel.
geschreven stukken
Brief met een beschrijving van de restauratie door J. van Lokhorst
aan P.J.H. Cuypers, datering 1878.

CUBA.110379947
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de nieuwbouw van een
Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam.
1878

CUBAg159

Toelichting project
1878 Nieuwbouwadvies door P.J.H. Cuypers
1878-1880 Nieuwbouw door J.L. en W. Springer
geschreven stukken
Opmerkingen in klad [door P.J.H. Cuypers].

CUBA.110379949
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het
beeldhouwwerk van het gedenkteken De Naald in Rijswijk.
1878
Verwijzing : Zie kopieboeken

CUBA.110379950
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Gemeentetoren in Andel.
1878
Verwijzing : Zie kopieboeken

CUBA.110379951
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het raadhuis
in Naarden.
1878
Verwijzing : Zie kopieboeken

CUBA.110379952
Grafmonument voor E.J. Potgieter op de Oude Westerbegraafplaats
in Amsterdam.
1878
CUBAt121

ontwerptekeningen, 3 bladen

CUBA.110379954
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Clemenskerk
in Nes (Ameland).
1878

CUBAt115

Toelichting project
1878 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1878 Decoratie door P.J.H. Cuypers
tekeningen;, 8 bladen

CUBA

CUBAg115
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Plattegrond, decoratie- en detailtekeningen (altaren, beeld, glasin-lood), voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief*
met negatiefnummer 501.
geschreven stukken
Kladaantekeningen.

CUBA.110379957
Villa Boissevain aan de Tesselschadestraat 12 in Amsterdam.
1878-1880
CUBAt172

CUBAg172

tekeningen;, 37 bladen
Stedenbouwkundig plannen voor de Tesselschadestraat en
omgeving en plattegronden, gevels, doorsneden en details van de
villa, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels van
*P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 163, 164, 165, 201,
202, 203, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Financiële stukken: o.a. acte van afstand betreffende de terreinen
tussen Zandpad en Vondelstraat; rekeningen voor aankoop van de
villa en tuin, datering 1878-1880.

CUBA.110379960
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de voorgevel
van het stadhuis in Nijmegen.
1878-1881
CUBAt175
CUBAg175

CUBAd175

tekeningen;, 3 bladen
2 Algemene tekeningen met plattegronden en doorsneden;
1 Schets van een basement.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
B&W van Nijmegen, begroting van kosten, aantekeningen en
schetsjes van P.J.H. Cuypers, datering 1878-1881.
documentatie
Overdruk uit het Bouwkundig Tijdschrift, 9e deel (deel 35 der
bouwkundige bijdragen).

CUBA.110379964
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de Grote
Zaal 1662 in het bestuursgebouw van het Gemeenlandshuis van
Rijnland aan de Breestraat 59 in Leiden.
1878-1882
CUBAt1157

Verwijzing Zie kopieboeken
N.B. De tekening is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht.
Schetsblad met details van de schouw.

CUBA.110379966
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Grote- of St. Michaëlskerk in Zwolle.
1878-1896
o.a. 3 tekeningen en 8 foto's
CUBAt162

Verwijzing Zie ook: CUCO, t 651
tekeningen;, 3 bladen
plan van het oostelijk koor en opmetingstekeningen van de
vrijgelegde gewelfschilderingen, gesigneerd door de architect F.C.
Koch, met stempel van Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afd.
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CUBAph162.1 foto: -

CUBAph162.2 foto: -

CUBAph162.3 foto: -

CUBAph162.4 foto: -

CUBAph162.5 foto: -

CUBAph162.6 foto: -
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Kunsten en Wetenschappen, datering 1884, schaal 1 op 4, 1 op
100.
Opnamen van het interieur (albuminedrukken) met de door Adam
Straez vervaardigde preekstoel (1617-1622), door fotograaf F.W.H.
Deutmann (Zwolle).
Opnamen van het interieur (albuminedrukken) met de door Adam
Straez vervaardigde preekstoel (1617-1622), door fotograaf F.W.H.
Deutmann (Zwolle).
Opnamen van het interieur (albuminedrukken) met de door Adam
Straez vervaardigde preekstoel (1617-1622), door fotograaf F.W.H.
Deutmann (Zwolle).
Opnamen van het interieur (albuminedrukken) met de door Adam
Straez vervaardigde preekstoel (1617-1622), door fotograaf F.W.H.
Deutmann (Zwolle).
Opnamen van het interieur (albuminedrukken) met de door Adam
Straez vervaardigde preekstoel (1617-1622), door fotograaf F.W.H.
Deutmann (Zwolle).

Opnamen van het interieur (albuminedrukken) met de door Adam
Straez vervaardigde preekstoel (1617-1622), door fotograaf F.W.H.
Deutmann (Zwolle).
CUBAph162.7 Interieur; kansel, 1 blad met foto
Opnamen van het interieur (albuminedrukken) met de door Adam
Straez vervaardigde preekstoel (1617-1622), door fotograaf F.W.H.
Deutmann (Zwolle).
CUBAph162.8 Interieur; kansel, 1 blad met foto
Opnamen van het interieur (albuminedrukken) met de door Adam
Straez vervaardigde preekstoel (1617-1622), door fotograaf F.W.H.
Deutmann (Zwolle).
CUBAg162
geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
aan P.J.H. Cuypers en L.C. Hezenmans (betrokken architect) over
de jaarlijks uit te keren Rijksbijdrage ten behoeve van de
restauratie.

CUBA.110379977
Restauratie-adviezen, aanbouw en restauratie van de kerk,
kerktoren en sacristie van de rooms-katholieke St. Willibrorduskerk
in Hulst.
1878-1934
o.a. 226 tekeningen en 59 foto's
Toelichting project
1878-1899 Restauratie advies voor de kerktoren door P.J.H. Cuypers
1891 Restauratieadvies door P.J.H. Cuypers
1919 Restauratie en aanbouw van de sacristie door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
1930-1934 Restauratie door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers (bestek 432)
1930-1934 Restauratie van de kerktoren door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
(bestek 432A)
1930-1937 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt123.1 Ontwerptekeningen, 11 bladen
plattegronden, doorsneden, gevels en details van kerk en
sacristie, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een
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CUBAt123.2
CUBAt123.3

CUBAt123.4
CUBAt123.5

CUBAf123

Schetsjes

99

stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer 357,
datering 1919, schaal 1 op 10.

Schetsjes door J.TH.J. Cuypers, datering 1931-1934.
Ongenummerde tekeningen, 89 bladen
situatietekening, ongenummerde bestektekeningen, detail- en
werktekeningen, gesigneerd en geparafeerd door J.TH.J. Cuypers,
met vermelding van P.J.J.M. Cuypers, met vermelding van
Kunstwerkplaatsen Roermond en de ordernummers 2332, 2364,
2426, datering 1924, 1931-1935, 1937, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1
op 20, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 1250.
Bestektekeningen (bestek 432), 97 bladen
genummerde bestektekeningen (Bestek 432), gesigneerd door
J.TH.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1930-1934.
Bestektekeningen (bestek 432A), 18 bladen
genummerde bestektekeningen (Bestek 432A), gesigneerd door
J.TH.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1931, 1932, schaal 1
op 10, 1 op 100.
Foto's, 59 stuks
Foto’s van het exterieur, het interieur en van details van de kerk
en sacristie, voorzien van een stempel met ‘Herstellingswerken
der Sint Willibrorduskerk te Hulst’
(ontwikkelgelatinezilverdrukken), datering 1930-1934. (zie ook
fotoalbum f1)
f123-1: Entreeportaal, westgevel, april1930
f123-2: Straalkapellen Zuidelijke gevel, april 1930
f123-3: Luchtboog straalkapellen Zuidelijke gevel, april 1930
f123-4: Luchtbogen straalkapellen, april 1930
f123-5: Transept Zuidelijke gevel, april 1930
f123-6: Westelijke gevel, april 1930
f123-7: Zicht op westelijke gevel vanuit hoek Korte Nieuwstraat
met Steenstraat
f123-8: Interieur schip, naar oosten, voor restauratie
f123-9: Interieur schip, naar westen, voor restauratie
f123-10: Interieur schip, zicht vanuit koor op orgel
f123-11: Interieur schip, tochtportaal met orgel
f123-12: Interieur schip, met “Katholieke Polychromie” op
muurvlakken (voor restauratie)
f123-13: Interieur schip, preekstoel
f123-14: Aanzicht Zuidelijke gevel
f123-15: Aanzicht Noordelijke gevel
f123-16: Entreeportaal, voor restauratie
f123-17: Entreeportaal, na restauratie ‘Westingang, maart 1934’
f123-18: Interieur schip, met “Katholieke Polychromie” op
muurvlakken (voor restauratie)
f123-19: Interieur, ‘Oude toestand B’
f123-20: ‘Loden vergaarbak voor goot hoofdbeuk, gewicht 85 kilo’
f123-21: ‘Nieuwe ingang Noordelijk transept’
f123-22: ‘Oude transeptingang’
f123-23: ‘Aanleg verwarmingskelder en brandpompinstallatie, aug
1933’
f123-24: Model voor een tombe
f123-25: ‘Schipgevel naar Zuidwesten’
f123-26: ’Herstellingen aan kappen straalkapellen, juni 1934’
f123-27: ‘Zuidelijke gevel Zuidelijke kapel, na de restauratie’
f123-28: ‘Ingang sacristie, gezien uit Noordtransept, maart 1934’
f123-29: Interieur, Noordoosttorenpijler, gezien uit Zuidwesten,
maart 1934’
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f123-30: Interieur, ‘Nieuwe toestand B’
f123-31: Interieur, ‘Schip der kerk gezien naar het westen, maart
1934’
f123-32: Torenspits in de steigers
f123-33: Zicht op koor vanuit Zuidoosten, ‘Oude toestand A’
f123-34: Interieur, ‘Nieuwe toestand C’
f123-35: ‘Westgevel, pinakel zuidzijde’
f123-36: Interieur, ‘Oksaal met orgel aan Westgevel schip, maart
1934’
f123-37: Interieur, ‘Transept naar zuid’
f123-38: Interieur, ‘Eén der Zuidelijke kolomkapitelen in het schip’
f123-39: ‘Westingang, maart 1934’
f123-40: ‘Zuidoostelijke pijler, gezien uit het Noordwesten, maart
1934’
f123-41: ‘Zuidelijke luchtboogstoel, gewapend betongoot,
ontcenterd’
f123-42: ‘Zuidelijke luchtboogstoel van de koorsluiting, met
bekisting voor gewapend betongoot’
f123-43: ‘Venster Zijbeuk, Type A, na de restauratie’
f123-44: ‘Venster Zijbeuk, Type B, na de restauratie’
f123-45: ‘Schalkkapiteel middenschip’
f123-46: ’Zuidoostelijke torenpijler gezien vanuit het Zuidwesten,
maart 1934’
f123-47: Interieur, ‘Nieuwe schipgewelven en nieuw vensterharnas
Westgevel’
f123-48: ‘Verzakt gewelf in Zuidelijke kapel’
f123-49: ‘Afdekking van beer No.3 en dakkapel van Zuidelijke
zijbeuk, naar het Westen’
f123-50: ‘Dak Zuidelijke zijbeuk gezien naar Westen’
f123-51: ‘Funderingen in Zuidoosthoek koor met Zuidelijk
transept, gezien naar Noordoosten’
f123-52: ‘Oude koorgoot en torenvoet’
f123-53: ‘Venster Zuidelijke kapel, na de restauratie’
f123-54: ‘Funderingen in Zuidoosthoek koor met Zuidelijk
transept, gezien naar Zuidwesten’
f123-55: ‘Funderingen in Zuidoosthoek koor met Zuidelijk
transept, gezien naar Noordwesten’
f123-56: ‘Herstellingen aan kappen straalkapellen’
f123-57: ‘Westgevel, Hogel (gotisch bloemvormig ornament),
Zuidzijde
f123-58: ‘Oude sacristie, gezien naar Zuidoosten’
f123-59: Interieur, ‘Doorkijk onder toren in schip, naar Westen’
geschreven stukken
Correspondentie (hieruit blijkt o.a. dat ook Gugel en Gosschalk
meewerkten aan de restauratie van de toren), rekeningen, staat
van ontvangsten en uitgaven, met als bijlage een boekje over stad
en ambacht van Hulst uit 1844, datering 1878-1899;
Correspondentie over de latere herstellingswerken, datering 19301932;
Aantekeningen en concept-brieven.

CUBA.110379985
Omslagontwerpen voor het tijdschrift ‘De Katholieke Illustratie,
door P.J.H. Cuypers.
1878,1887
CUBAt1155

N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht.
tekeningen;, 2 bladen
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Ontwerptekeningen van omslagen ter huldiging van paus Leo XIII
en ter herdenking van het derde eeuwfeest van de geboorte van
Vondel.

CUBA.110379987
Restauratie en decoratie van de rooms-katholieke St. Johannes de
Doperkerk en aanbouw van de sacristie in Sambeek.
1879
CUBAt118

tekeningen;

Plattegrond, gevels, doorsneden en detailtekening (schilderwerk
met een stempel van Cuypers & Co.), schaal 1 op 10.

CUBA.110379989
Aanbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Fabianuskerk in
Sevenum.
1879
CUBAt119

CUBAg119

tekeningen;, 9 bladen
Plattegronden, doorsneden, gevels en detailtekeningen (onder
andere van een altaar en een koorbank), gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 747, 748 en 749, schaal 1 op 10.
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden, begrotingen van kosten, correspondentie
en brochures van ‘Fabriek van Steenen, Dakpannen, Tegels enz. te
Tegelen van Bern. Jos. Canoy te Venlo’, datering 1879.

CUBA.110379992
Decoratie ter verering van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende
Bijstand in de rooms-katholieke St. Clemenskerk in Merkelbeek.
1879
CUBAt120

tekeningen, 3 bladen
Detailtekeningen (fraai), met een stempel van Cuypers & Co. en
met vermelding van het ordernummer 2859, schaal 1 op 10.

CUBA.110379994
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het raadhuis
in Aken (Duitsland).
1879
CUBAg163

geschreven stukken
Twee ingekomen brieven gericht aan de architect der
Rijksmuseumgebouwen, datering 1879.

CUBA.110379996
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de nieuwbouw van de Kweeken Leerschool in Middelburg.
1879
CUBAg165

geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
met als bijlage een brief van architect, J.J. van Langelaar en een
begroting van kosten, datering 1879.

CUBA.110379998
Nieuwbouw van een kerkhofkapel, ter gelegenheid van het
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vijftigjarig priesterjublieum van mgr. F.W.A. Jansen, in Groningen,
door P.J.H. Cuypers.
1879

CUBAt566

Toelichting project
In 1873 werd aan de Hereweg ter hoogte van het Sterrebos een Rooms
Katholieke Begraafplaats in gebruik genomen. Hier bevindt zich een aantal
bijzondere grafmonumenten in neogotische stijl. De kapel met crypte werd
ontworpen door P.J.H. Cuypers.
tekeningen;, 6 bladen
Aanzichten, doorsneden en plattegronden (fraai), gesigneerd door
P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief*
met negatiefnummers 302, 303, 304, schaal 1 op 20.

CUBA.110380000
Ontwerp van een gedenkpenning en een oorkonde ter gelegenheid
van het huwelijk van koning Willem III en Emma, door P.J.H.
Cuypers.
1879
N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
CUBAph1149 Oorkonde, 1 blad met foto
Foto (albuminedruk, op fotokarton geplakt) van de oorkonde, op
een linnen banderol geplakt, met de tekst: ‘Ter eeuwige
gedachtenis aan het huwelijk van Koning Willem den Derde met
Adelheid Emma Wilhelmina Theresia Prinses van Waldeck Pyrmont
en aan den plechtigen intocht binnen Amsterdam – de eerste
Begroeting van het Koninklijk Echtpaar door het Nederlandsche
volk XXI April MDCCCLXXIX heeft de Commissie tot regeling der
Feestviering bij het bezoek van HH.MM. den Koning en de Koningin
aan de Hoofdstad, eene medaille laten slaan, waarvan drie
exemplaren: een in goud, een in zilver, een in brons, den Koning
zijn aangeboden, een vierde – in brons – in het Archief van
Amsterdam bewaard zal blijven, de stempel ter beschikking des
Konings wordt gesteld: - en is hiervan deze Oorkonde opgemaakt
en door alle leden der Commissie gesigneerd. […]’.

CUBA.110380002
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het poortje
van het Rasphuis aan de Heiligeweg in Amsterdam.
1879-1880
CUBAg166

geschreven stukken
Twee ingekomen brieven van het Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap uit Amsterdam met een verzoek om advies voor de
restauratie van het poortje, datering 1879, 1880.

CUBA.110380004
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de nieuwbouw van de
Rijkslandbouwschool in Wageningen.
1879-1880
CUBAg167

geschreven stukken
Twee ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken met onder anderen het verzoek ontwerpschetsen te
beoordelen, datering 1879, 1880.

CUBA.110380007

CUBA
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Ontwerp en decoratie van de schoorsteenmantel in de Statenzaal
van het provinciehuis in Groningen.
1879-1881

CUBAt124

CUBAg124

Toelichting project
1879-1881 Decoratie
1879-1881 Installatie van de verwarming
tekeningen;, 2 bladen
Plattegrond van Geneste, Herscher & Cie., waarop de plaats van
de verwarming is aangegeven, datering 1880 en een tekening van
de schoorsteenmantel van de Rijnlandzaal in Leiden (ter studie of
inspiratie), gesigneerd door P.J.H. Cuypers.
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1879-1881.

CUBA.110380011
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de inrichting van de voormalige
Recollectenkerk (Minderbroederskerk) tot Rijksarchiefbewaarplaats
in Maastricht.
1879-1882
CUBAg176

geschreven stukken
Affiche met de aankondiging van de aanbesteding (raming 45.500
gulden), bestek en voorwaarden, correspondentie voornamelijk
met J. van Lokhorst, begroting van kosten, datering 1879-1882.

CUBA.110380014
Nieuwbouw van het rooms-katholieke Liefdesgesticht in
Leeuwarden.
1879-1883
CUBAg125

geschreven stukken
Correspondentie, begrotingen van kosten, certificaat van betaling,
datering 1879-1883.

CUBA.110380016
Parochieschool voor lager onderwijs met onderwijzerswoning in
Vorden.
1879-1883
CUBAt126
CUBAg126

tekeningen;, 3 bladen
Schetsjes, plattegrond, gevels, doorsneden, plan voor de daken en
details (onder andere van de hardstenen).
geschreven stukken
Correspondentie (onder andere over een betalingskwestie),
begroting van kosten, datering 1879-1883.

CUBA.110380019
Restauratie van de rooms-katholieke St. Walburgiskerk en
nieuwbouw van de kosterswoning in Arnhem.
1879-1886
CUBAt128

CUBAg128

tekeningen;, 14 bladen
Geveltekening en een doorsnede en detail- en
decoratietekeningen, geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met
stempels van Cuypers & Co., een blindstempel van P.J.H. Cuypers,
datering 1881, schaal 1 op 20.
geschreven stukken
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CUBAph128

CUBA

Bestek en voorwaarden, correspondentie, proces-verbaal van
geldopname, staat van werkzaamheden, begroting van kosten en
rekeningen, datering 1879-1886.
Interieur; kerkzaal met kansel en koor met hoofdaltaar, gezien vanaf balkon, 1
foto
Interieurfoto met onder andere de preekstoel
(daglichtgelatinezilverdruk).

CUBA.110380023
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands- hervormde H.H. Petrus en Pauluskerk in
Brouwershaven.
1879-1893
CUBAph164.1 Aanzicht zuidzijde, 1 blad met foto
CUBAph164.2 Aanzicht oostzijde, koorzijde, 1 blad met foto
CUBAg164
geschreven stukken
Verslag van werkzaamheden en staat van uitgaven door architect
E. J. Margry over 1879; correspondentie met Margry, de
kerkvoogden en het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de
vorderingen van de herstellingswerken, inspectie en advies ten
behoeve van de rijkssubsidie, datering 1880-1892; begroting van
kosten voor 1891; correspondentie over het afstaan van het orgel
aan het Nederlands Museum, datering 1892-1893.

CUBA.110380028
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het
gebrandschilderd glas in de Nederlands-hervormde kerk in De Rijp.
1879-1903
CUBAt177

CUBAg177

tekeningen;, 19 bladen
Voornamelijk tekeningen van glas-in-loodramen, een plattegrond
van alle ramen die zijn hersteld, gesigneerd door P.J.H. Cuypers,
voorzien van een stempel van F. Nicolas, Roermond, datering
1879-1884.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
met als bijlage een tekening, kladjes van uitgaande brieven van
Cuypers, datering 1879-1900, 1903.

CUBA.110380031
Restauratie van een grafmonument in de Nederlands-hervormde
Grote of St. Laurenskerk in Alkmaar.
1880
CUBAt1128
CUBAg1128

tekeningen;, 1 blad
Schetsblad met een ontwerp van een hekwerk in eikenhout.
geschreven stukken
Correspondentie met C.W. Bruinvis, gemeentearchivaris, inzake
herstel van de grafplaat van Palinc en het plaatsen van een
hekwerk ter bescherming daarvan, datering 1880.

CUBA.110380035
Nieuwbouw en verbouwing van een school met ambtswoning in
Bovenkerk.
1880
Toelichting project

CUBA

CUBAt85
CUBAg85
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1874 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1880 Verbouwing door P.J.H. Cuypers
tekeningen;, 2 bladen
Gevels, plattegronden, doorsneden en details.
geschreven stukken
Begroting, datering 1880.

CUBA.110380038
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Gevangenpoort aan het Buitenhof in Den Haag.
1880
CUBAg178

geschreven stukken
Ingekomen brief met het verzoek een tekening te beoordelen,
datering 1880.

CUBA.110380041
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de verbouwing van het
bestuursgebouw van het Ministerie van Waterstaat, Handel en
Nijverheid aan het Binnenhof in Den Haag, met als architect F.J.
Nieuwenhuis (bestek 92).
1880
CUBAg179
CUBAd179

geschreven stukken
Bestek en voorwaarden, datering 1880.
documentatie
Plattegronden, doorsneden en gevels (behorend bij het bestek),
door F.J. Nieuwenhuis, datering 1880.

CUBA.110380045
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers, als rijksarchitect, met de
verbouwing van het bestuursgebouw van het ministerie van
Binnenlandse Zaken in Den Haag.
1880
CUBAg181

geschreven stukken
Twee ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, een schetsje van de plattegrond met de indeling van
kamers, een staat met opgave van de tegenwoordige bestemming
van gebouwen gelegen aan het Binnenhof met de daarbij horende
historische aantekeningen.

CUBA.110380047
Nieuwbouw van de stoom-steen- en pannenfabriek van Dericks &
Geldens in Druten.
1880
CUBAt1125
CUBAg1125

tekeningen;, 1 blad
Schetsblad met globale aanduiding van de gevel en details van
een vanster, metselwerk en sieranker.
geschreven stukken en documentatie
Brief van Dericks & Geldens aan P.J.H. Cuypers betreffende de
vorderingen in de bouw van de fabriek en een verzoek om
toezending van tekeningen van profielstenen om monsters te
vervaardigen, datering 1880;
Reclameblad van de firma met afbeeldingen van leverbare
modellen pannen en (profiel)-stenen.
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CUBA.110380051
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het stadhuis
in Heusden.
1880
CUBAg121

geschreven stukken
Rekening en verantwoording met bijlagen ten behoeve van de
herstelling van het stadhuis van 1876 tot 1879, opgemaakt in
1880.

CUBA.110380053
Gemeenschapshuis [Kolpinghuis] of Josefhuis in Nijmegen.
1880
CUBAt129

tekeningen;, 2 bladen
Ontwerpschetsjes van gevels, plattegronden en details.

CUBA.110380056
Restauratie van de rooms-katholieke St. Mauritiuskerk in Silvolde.
1880
CUBAt130

tekeningen;, 3 bladen
Plattegrond van de kerk, aanzicht van de toren en details.

CUBA.110380058
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het raadhuis
in Venray.
1880
CUBAg182

geschreven stukken
Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met het verzoek
aan P.J.H. Cuypers te onderzoeken of het raadhuis in aanmerking
komt om op de lijst van monumenten geplaatst te worden en in
aanmerking komt voor een rijksbijdrage ten behoeve van de
restauratie; klad met aantekeningen en een schetsje van Cuypers,
datering 1880.

CUBA.110380061
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de nieuwbouw van het
Gouvernementshuis in Zwolle.
1880
CUBAt221

tekening, 1 blad
Gevel, dakconstructie.

CUBA.110380063
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de Onze
Lieve Vrouwe kerk in Veere.
1880-1881
CUBAg184

geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
datering 1880-1881.

CUBA.110380066
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het
voormalige stadhuis in Den Haag.
1880-1881, 1890

CUBA
CUBAt189
CUBAph189
CUBAg189

Bureau Cuypers / Archief

107

tekeningen;, 1 blad
1 Schetsblad van de voorgevel van het stadhuis.
Foto
(albuminedruk) van het exterieur van het stadhuis.
geschreven stukken
Ingekomen stukken van B&W met het verzoek om advies, een
rapport van: ‘de commissie tot nader onderzoek naar den
toestand van het oude gedeelte van het raadhuis’ (in de
commissie zitten A. van Dam, L.H. Eberson, C. Muysken),
aantekeningen en schetsjes van P.J.H. Cuypers, gedrukte
handelingen van de gemeenteraad, datering 1880-1881, 1890.

CUBA.110380070
Nieuwbouw van een monument ter ere van de grondleggers van
het Nederlands gezag op Noord-Sumatra (Atjeh), in de jaren 18731879.
1880-1882
CUBAt110

CUBAph110
CUBAg110

CUBAd110

N.B. Geschreven en documentatie zijn niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
tekeningen;, 16 bladen
Schetsen, ontwerptekeningen (in Nederlandse Renaissance stijl,
classicistische en oriëntaalse stijl) presentatietekeningen,
situatietekening (fraai dossier) met de opmerking: ’behoort aan V.
de Stuers’, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 198, 199, 200,
207, 208, 209, 213, 214, datering 1880, schaal 1 op 20, 1 op
1000.
foto
(albuminedruk) van het gipsen model van het Victoriabeeld,
gesigneerd door Bart van Hove, datering 1882.
geschreven stukken
Factuur van de firma Wegner & Mottu voor het leveren van een
opname van het monument ‘op de Tentoonstelling’, datering
1884.
documentatie
Afbeelding van het monument in de Citadel, voorzien van
beknopte beschrijving (knipsel uit: ‘De Prins der geïllustreerde
bladen, p. 126).

CUBA.110380075
Nieuwbouw van een complex woonhuizen aan de Frans
Douvenstraat, Pieter Cuypersstraat en Roerzicht in Roermond, door
P.J.H. Cuypers.
1880-1882
CUBAt374

tekeningen;, 15 bladen
Gevels, plattegronden, doorsneden, hekwerk en vloer, gesigneerd
door P.J.H. Cuypers, voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers
archief* met vermelding van negatiefnummer 760, schaal 1 op 10,
1 op 100.

CUBA.110380077
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het stadhuis
in Venlo.
1880-1885
CUBAt186

tekening, 1 blad
Opmetings-/reconstructietekening van de voorgevel.
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geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
(klad)aantekeningen van Cuypers, datering 1880-1885.

CUBA.110380080
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands- hervormde St. Nicolaas- of Bovenkerk in Kampen.
1880-1902
CUBAt190

tekening, 1 blad
Detailtekening van het noordelijk transept.
CUBAph190.1 Aanzicht oostgevel van het transept, 1 blad met foto
door fotograaf Wegner & Mottu, (Amsterdam).
CUBAph190.2 Tekening; opstand van het noordelijke portaal, 1 blad met foto
door fotograaf Wegner & Mottu, (Amsterdam).
CUBAg190
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met het verzoek de herstellingswerken te beoordelen in verband
met de uit te keren rijkssubsidie, een brief van I. Gosschalk,
bestek en voorwaarden, een begroting, een rapport en
aantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering 1880-1902.door
fotograaf Wegner & Mottu, (Amsterdam).

CUBA.110380085
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de verbouw van het paleis van
het Stadhouderlijk Hof tot Gouvernementsgebouwen en nieuwbouw
in Leeuwarden.
1880-1894

CUBAt154

CUBAg154

Toelichting project
1880-1881 Verbouwingsadvies door P.J.H. Cuypers
1891 Nieuwbouwadvies door P.J.H. Cuypers
tekeningen;, 8 bladen
Plattegronden, doorsneden en details, geparafeerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief*
met negatiefnummer 454, datering 1891, datering 1894.
geschreven stukken
Correspondentie onder andere met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken met opmetingtekeningetjes als bijlagen,
datering 1880, 1881.

CUBA.110380088
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de roomskatholieke St. Pancras- of Hooglandsekerk in Leiden.
1880-1902
CUBAph187.1 Aanzicht westzijde van kerk, gezien vanaf de Burcht van Leiden, 1 blad met foto
CUBAph187.2 Aanzicht zuidelijke transeptgevel, gezien vanaf de Nieuwstraat, 1 blad met foto
door fotograaf J. Goedeljee uit Leiden
CUBAph187.3 Geveldetail, 1 blad met foto
door fotograaf J. Goedeljee uit Leiden
CUBAph187.4 Geveldetail, linkerbovenhoek, zuidelijke transeptgevel, 1 blad met foto
door fotograaf J. Goedeljee uit Leiden
CUBAph187.5 Geveldetail, 1 blad met foto
door fotograaf J. Goedeljee uit Leiden
CUBAph187.6 Geveldetail, 1 blad met foto
door fotograaf J. Goedeljee uit Leiden
CUBAph187.7 Deel zijgevel, 1 blad met foto

CUBA
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door fotograaf J. Goedeljee uit Leiden
CUBAph187.8 Interieur; orgel, 1 blad met foto
CUBAph187.9 Interieur; orgel, 1 blad met foto
CUBAg187
geschreven stukken
Ingekomen stukken van architect W.C. Mulder en van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken voornamelijk met het verzoek
de herstellingswerken te beoordelen vanwege het toekennen van
de rijkssubsidiegelden, met een rapport en aantekeningen van
P.J.H. Cuypers, datering 1880-1902.

CUBA.110380100
Restauratie van kasteel het Muiderslot in Muiden.
1880-1905

CUBAt136

CUBAg136

CUBAd136

Toelichting project
1876, 1877 Adviezen (onder rijksadviseurs) over inrichting ridderzaal, door P.J.H.
Cuypers
1879-1881 Adviezen door P.J.H. Cuypers bij het opstellen van een restauratieplan
door J. van Lokhorst
1881-1887 Lidmaatschap van P.J.H. Cuypers van de restauratiecommissie
1879-1909 Uitvoering in eigen beheer
Verwijzing Zie ook CUCO, t 84
tekeningen;, 6 bladen
Een situatietekening, twee plattegronden (lichtdrukken) van de
begane grond en de verdieping en detailtekeningen (betimmering
van de Grote Zaal, schouw (fraai) en boekenkasten), schaal 1 op
100.
geschreven stukken
Correspondentie onder andere met opzichter K. de Boer,
Schoonenberg en Maks met als bijlagen een opmetingstekening
van de Ridderzaal en tekeningen ten behoeve van de betimmering
van de Grote Zaal, begroting van kosten, datering 1880-1885,
1889, 1895, 1905.
documentatie
Reproductie van een gravure van de Grote Zaal met de tekst:
‘Groote Zaal te Muyden – Herstelling ter viering van de 300e
verjaring van Pieter Corn’sz. Hoofts geboortedag’.

CUBA.110380104
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het
beeldhouwwerk van het praalgraf van Michiel de Ruyter in de
Nieuwe Kerk in Amsterdam.
1880-1907
CUBAt153

tekeningen;, 5 bladen
2 Bladen: ontwerpen voor een kist voor Michiel de Ruyter;
3 Bladen: onder andere typografisch ontwerp, voorzien van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummer 1009, datering1881.
CUBAph153.1 Vooraanzicht plaquette op praalgraf, 1 blad met foto
Aanzichten van de grafsteen (albuminedrukken), fotograaf Wegner
en Mottu uit Amsterdam en Utrecht.
CUBAph153.2 Aanzicht plaquette op praalgraf, 1 blad met foto
Aanzichten van de grafsteen (albuminedrukken), fotograaf Wegner
en Mottu uit Amsterdam en Utrecht.
CUBAg153
geschreven stukken
Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
advies van P.J.H. Cuypers over het onderhoud van praalgraven in
de Oude en Nieuwe Kerk te Amsterdam, stortingsbewijzen,
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CUBAd153

documentatie

CUBA

rekeningen van fotograaf Wegner en Mottu, datering 1880-1882,
1884, 1889, 1907.
2 Litho’s: gezicht op het interieur van de grafkelder met de door
Cuypers ontworpen kist en een afbeelding van het gebeente van
De Ruyter; prentbriefkaart met een afbeelding van het praalgraf
en krantenknipsels, datering 1907.

CUBA.110380111
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het Dinghuis,
het voormalige raadhuis, in Maastricht.
1880-1907
CUBAt191
CUBAg191

tekeningen;, 11 bladen
zie g191
geschreven stukken
Twee ingekomen brieven van Publieke Werken van de gemeente
Maastricht met drie tekeningen als bijlagen, 1880, 1907;
situatietekening, gevels, doorsneden, plattegronden en
detailtekeningen [van de hand van Cuypers], datering 1895,
schaal 1 op 100.

CUBA.110380116
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het raadhuis,
voormalig Poortershuis, in Sluis.
1880-1914
CUBAn139

CUBAn140

CUBAg188

Glasnegatief tekening stadhuis Sluis, stuk
Glasnegatief van een tekening van het stadhuis te Sluis. Op de
tekening staat: ‘het Stadhuis van Sluis in Vlaanderen te Zien in’t
jaar 1826’.
Glasnegatief tekening stadhuis Sluis, stuk
Glasnegatief van een tekening van het stadhuis te Sluis. Op de
tekening staat: ‘het Stadhuis van Sluis in Vlaanderen te Zien in’t
jaar 1826’.
geschreven stukken
Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken
voornamelijk over de beoordeling van de herstellingswerken
vanwege de toekenning van de rijkssubsidie, met aantekeningen
van P.J.H. Cuypers, datering 1880, 1894-1902, 1914.

CUBA.110380122
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de St.
Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.
1880-1918
CUBAt180

CUBAph180.1
CUBAph180.2
CUBAph180.3
CUBAph180.4

tekeningen;, 5 bladen
Voorgevel (fraai), travee van de O.L.V. kapel (fraai), plattegrond
van het koor en de kooromgangen, ontwerp tot herstelling van de
zijbeuken, detailtekening van een altaar, gesigneerd door
architecten L.C. Hezenmans en W.G. Hezenmans, voorzien van
stempels met *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 374,
967, 967A, datering 1900 en 1901, schaal 1 op 200.
Interieur; zicht op koorbanken, 1 blad met foto
Buitengevel kooromgang, voor restauratie, 1 foto
fraai
Bouwwerkzaamheden; gevel zuidzijde in de steigers, 1 blad met foto
Interieur; met kansel en orgel, 1 blad met foto

CUBA
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CUBAph180.5 Bouwwerkzaamheden; zuidertransept gedeeltelijk in de steigers, 1 blad met foto
CUBAph180.6 Interieur; koperen doopvont, 1 blad met foto
fotograaf P. Weijnen (’s-Hertogenbosch), datering 1904.
CUBAph180.7 Interieur; koperen doopvont, 1 blad met foto
fotograaf P. Weijnen (’s-Hertogenbosch), datering 1904.
CUBAph180.8 Interieur; koperen doopvont, 1 blad met foto
fotograaf P. Weijnen (’s-Hertogenbosch), datering 1904.
CUBAph180.9 Interieur; koperen doopvont, 1 blad met foto
fotograaf P. Weijnen (’s-Hertogenbosch), datering 1904.
CUBAg180
geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met het verzoek aan P.J.H. Cuypers, in de hoedanigheid van
Rijksadviseur voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst, de
uitgevoerde herstellingswerken aan de Sint Janskerk te ’sHertogenbosch te controleren in verband met een jaarlijks uit te
betalen Rijkssubsidie, met bijlagen (rapporten en tekeningen van
de architecten Hezenmans en H. Heeswijk), datering 1880-1918.
CUBAd180
documentatie
2 Overdrukken van foto’s van de doopvont.

CUBA.110380135
Restauratie, decoratie en uitbreiding van de rooms-katholieke St.
Bartholomeusbasiliek in Meerssen.
1880-1949
o.a. 209 tekeningen en 5 foto's

CUBAt135.1

CUBAt135.2
CUBAt135.3

CUBAt135.4

CUBA135n1
CUBA135n2

Toelichting project
1880-1901 Restauratie door P.J.H. Cuypers
1882 Decoratie door P.J.H. Cuypers
1936-1938 Uitbreiding (bestek 693) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1943-1949 Restauratie door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
Verwijzing In 1936 realiseerde J.Th.J. Cuypers nabij de kerk een
gemeenschapshuis, voor situatietekeningen zie ook CUBA, t 803
1880-1901, tekeningen;, 13 bladen
plattegronden, doorsneden, gevels en details (glas-in-loodramen,
(hoog)altaar, communiebank, pinakel, schilderwerk), gesigneerd
door P.J.H. Cuypers, met stempels van Cuypers & Co., met Cuypers
& Co. nummer 2861, met stempels van *P.J.H. Cuypers archief*
met negatiefnummers 396, 399, schaal 1 op 10, 1 op 100.
1936-1938 Ontwerp- en werktekeningen;, 120 bladen
ontwerp- en werktekeningen, met vermelding van Joseph en Pierre
Cuypers, gesigneerd door J. Ruiters, datering 1936-1938.
1936-1938 Genummerde bestektekeningen;, 63 bladen
genummerde bestektekeningen (bestek 693) op calqueerpapier;
plattegronden, gevels, doorsneden en details van o.a.
natuurstenen bouwdelen (kolommen, kapitelen, dorpels, portalen,
balustrades, etc.), schoorstenen, kappen, dakruiter, klokkenstoel,
standvinken, betonnen vloeren, -trappen en –kolomvoeten, ramen,
deuren en kozijnen, schrijnwerk, luchtkanelen, vergaarbakken,
wijwaterbakken, doophek, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers, datering 1936, 1937, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op
20, 1 op 50, 1 op 100.
1936-1938 Blauwdrukken;, 13 bladen
genummerde bestektekeningen in blauwdruk en lichtdruk, met
vermelding van de architecten Joseph en Pierre Cuypers, datering
1936, schaal 1 op 50.
Negatief
Negatief van het exterieur.
Negatief
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Negatief van het exterieur.
CUBAph135.1 Aanzicht koorzijde Zuidgevel, 1 blad met foto
Fotograaf; Ch. Weijers
Zie ook fotoalbum f1; In het fotoalbum bevinden zich 8 foto’s van
het exterieur en het interieur, voor en na de restauratie en
uitbreiding.
CUBAph135.2 Interieur; gezien richting koor, vanaf balkon, 1 blad met foto
Fotograaf; W.Mantz, Maastricht
Zie ook fotoalbum f1; In het fotoalbum bevinden zich 8 foto’s van
het exterieur en het interieur, voor en na de restauratie en
uitbreiding.
CUBAph135.3 Interieur; koor met hoofdaltaar, 1 blad met foto
Fotograaf; W.Mantz, Maastricht
Zie ook fotoalbum f1; In het fotoalbum bevinden zich 8 foto’s van
het exterieur en het interieur, voor en na de restauratie en
uitbreiding.
CUBAph135.4 Interieur; zicht op noordelijke zijgevel, gezien in de richting van het orgel, 1 blad
met foto
Fotograaf; W.Mantz, Maastricht
Zie ook fotoalbum f1; In het fotoalbum bevinden zich 8 foto’s van
het exterieur en het interieur, voor en na de restauratie en
uitbreiding.
CUBAph135.5 Aanzicht West- en Zuidgevel, 1 blad met foto
Fotograaf; Ch. Weijers
Zie ook fotoalbum f1; In het fotoalbum bevinden zich 8 foto’s van
het exterieur en het interieur, voor en na de restauratie en
uitbreiding.
CUBAg135.1 geschreven stukken 1880-1901
Correspondentie over een rapport, 1880. Brieven over de
toekenning van een jaarlijkse rijkssubsidie ten behoeve van de
restauratie, datering 1895-1901.
CUBAg135.2 geschreven stukken 1936-1943
Correspondentie over de uitbreiding van de kerk, datering 19361943.
CUBAg135.3 geschreven stukken 1943-1949
Tekeningenlijsten met opgave van bladnummer, omschrijving en
schaal. Correspondentie, datering 1943-1948.
CUBAd135
documentatie
Een artikel over de kerk.

CUBA.110380155
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de ruïne van
kasteel Brederode in Santpoort.
1880, 1882
CUBAg183

CUBAd183

N.B. Documentatie is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
met bijlagen en kladaantekeningen en een begroting van kosten
van P.J.H. Cuypers, datering 1880, 1882.
documentatie
‘De ruïne van Brederode’, door V. de Stuers, datering 1879.

CUBA.110380165
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers, [waarschijnlijk als rijksarchitect],
met de verbouwing van de bibliotheek van het voormalig
Landbouwkundig kabinet tot Rijksarchief in Utrecht.
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1880, 1882
CUBAg185

geschreven stukken
Toelichting Ingekomen brieven van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en van de archivaris der rijksarchieven in
Utrecht, met bijlagen en aantekeningen en schetsjes van Cuypers,
datering 1880, 1882.

CUBA.110380167
Decoratie van de rooms-katholieke St.Johannes de Doperkerk in
Den Burg.
1880, 1900
CUBAt132

tekeningen;

Toelichting Ontwerpschetsje van een altaar door P.J.H. Cuypers uit
1880 en schetsjes van het in- en exterieur door J.Th.J. Cuypers uit
1900.

CUBA.110380169
Nieuwbouw van woonhuizen ‘Oud Leyerhoven’ aan de Vondelstraat
77-79 in Amsterdam.
1881
CUBA.110380170
CUBA.110380171

tekening (zoek)
Ontwerptekening van de achtergevel, schaal 1 op 50.
documentatie (zoek)
Overdrukken van een geveltekening en van geveldetails,
gepubliceerd in: De Architect, jaargang 3, pl. 76 en 77.

CUBA.110380172
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de nieuwbouw van de
Koninklijke Muziekschool in Den Haag.
1881
CUBAg168

geschreven stukken
Toelichting Ingekomen stukken van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken met het verzoek aan P.J.H. Cuypers een
advies uit te brengen over de vloer- en plafondconstructie voor de
bouw van nieuwe lokalen voor de Koninklijke Muziekschool in Den
Haag, met een begroting van kosten, datering 1881.

CUBA.110380174
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de nieuwbouw van het
Rijksarchief in ’s-Hertogenbosch.
1881
CUBAg169

geschreven stukken
Toelichting Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken met het verzoek aan P.J.H. Cuypers het nieuwe ontwerp te
beoordelen en een schets en aantekeningen in klad van Cuypers,
datering 1881.

CUBA.110380176
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de aanleg van een ijzeren
afsluithek om de kleine Ruïne of De Burcht in Leiden.
1881
CUBAg170

Verwijzing Zie ook CUBA, ph 271.1-ph 271.3, g 271
geschreven stukken
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Toelichting Ingekomen brieven van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, begroting van kosten, bestek en
voorwaarden met tekeningetjes als bijlagen, datering 1881.

CUBA.110380178
Decoratie van een penning voor de Maatschappij tot Bevordering
der Bouwkunst.
1881
CUBAg210

geschreven stukken
Toelichting Twee schetsjes (een schetsje is op een blad geplakt dat
is voorzien van een blindstempel van P.J.H. Cuypers), met als
bijlage (in gedrukte vorm) de prijsvraag, uitgeschreven door de
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, voor het ontwerp
van een medaille van de Maatschappij in het kader van de jaarlijks
uitgeschreven prijsvragen over bouwkundige ontwerpen (met
doelstellingen van de Maatschappij), datering 1881.

CUBA.110380180
Nieuwbouw van de kapel van het Zusterhuis Franciscanen in Gilze,
door P.J.H. Cuypers.
1881
CUBAt582

tekening

Toelichting Tekening van het altaar met de tekst: ‘geheel gereed
geleverd voor den 1 September 1881 voor Vijfhonderd gulden’,
datering 1881, schaal 1 op 20.

CUBA.110380182
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het Maarten
van Rossumhuis in Zaltbommel.
1881

CUBAt140

CUBAd140

Toelichting Cuypers was vanaf 1875 intensief betrokken bij het behoud van het
Maarten van Rossumhuis. Ofschoon Van Lokhorst eigenlijk verantwoordelijk was
voor de restauratie trad Cuypers bij deze gecompliceerde restauratie solitair op.
(Uit: De Rijksbouwmeesters, p. 225, 232).
tekeningen;, 13 bladen
Opmetingstekeningen, gesigneerd door A. Mulder, datering 1881;
Plattegronden, doorsneden, situatietekening en detailtekening
(onder andere van een deuromlijsting, van een gewelf en van
balustrades), datering 1881, schaal 1 op 500.
documentatie
Overdrukken van tekeningen (doorsneden en details) uit:
Mededelingen van de rijksadviseurs voor de monumenten van
geschiedenis en kunst, nr. 20.

CUBA.110380185
Decoratie van het smeedwerk voor het hekwerk van het
gedenkteken in de St. Willibrordusput in Heiloo.
1877-1882

CUBAg193

N.B. Datering niet gelijk aan oeuvre-overzicht!
Literatuurverwijzing Zie H. Halbertsma, ‘De Willibrordusput te Heiloo,
opgravingen en historische achtergronden’, in: Alkmaars Jaarboekje 1967.
geschreven stukken
Toelichting Correspondentie met de “Commissie ter herstelling van
de Sint Willibrordusput te Heiloo” over de financiële afrekening,
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een rondschrijven van deze commissie met inschrijvingsbiljet
(ontbreekt), rekeningen van Cuypers & Stoltzenberg te Roermond,
datering 1877, 1881, 1882.

CUBA.110380187
Nieuwbouw van de villa Rosa in Bussum.
1881

CUBAt563

Verwijzing Zie ook CUCO, t 544
N.B. Cuypers ontwierp het huis voor zijn oudste dochter Rosa die met Eduard
Alberdingk Thijm was getrouwd.
tekeningen;, 5 bladen
Toelichting Schetsbladen met een aanzicht, plattegrond,
doorsneden en details en een schetsblad met een ontwerp van de
schouw. De schouw is voorzien van het monogram CAT (CuypersAlberdingk Thijm) en de datering.

CUBA.110380189
Nieuwbouw van een woonhuis [voor de directeur van de
Quellinusschool] in Amsterdam.
1881-1883
CUBAt1130

tekeningen;

Toelichting Schetsblad met gevel aan de Frans Halsstraat,
plattegronden en doorsnede. Het pand heeft op de begane grond
een ingang naar het schoolgebouw op het binnenterrein.

CUBA.110380191
Ontwerp van een penning voor een prijsmedaille.
1881-1884
CUBAg211

geschreven stukken
Toelichting Drie ontwerptekeningen, in opdracht van de
Universiteit Amsterdam, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, en
correspondentie met name met de wethouder van het onderwijs in
Amsterdam, datering 1881-1882, 1884.

CUBA.110380193
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het stadhuis
in Gouda door architect L.C. Hezenmans.
1881-1885
CUBAg141

geschreven stukken
Toelichting Ingekomen stukken van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken gericht aan P.J.H. Cuypers en E. Gugel,
hoogleraar in Delft, met verzoeken om advies en inspectie van de
herstellingswerken aan het Raadhuis in Gouda, waarna het
Ministerie over kan gaan tot betaling van een jaarlijkse
Rijkssubsidie aan de gemeente Gouda, met een rapport van de
werkzaamheden door architect Hezenmans, datering 1881-1885.

CUBA.110380195
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers met de restauratie
van het raadhuis in Middelburg.
1881-1917
o.a. 54 tekeningen en 18 foto's
Toelichting project
- 1881-1894 Inspectie en advies van de restauratie van de toren. De architecten
waren L.C. Hezenmans en J.H. Will, gemeentearchitect van Middelburg.
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- Vanaf 1881 ‘De Marktgevel kreeg tijdens de restauratiecampagne, die in 1881
begon, twintig nieuwe beelden uit het atelier-Cuypers te Roermond; achteraf
bleken de beelden te groot’
- 1889, 1894 Adviezen over ramen en bladwerk en een waarschuwing tegen te
sterke vernieuwing aan de Choertoren door P.J.H. Cuypers
- 1901-1917 Advies, inspectie en ontwerp van de restauratie van de gevels. De
uitvoerend architect was J.H. Will, gemeentearchitect van Middelburg naar het
plan van P.J.H. Cuypers.
Verwijzing Zie ook CUCU, n 112-n 115, n 146-n 150, n 169, n 173-n 175, n 179, n
209, n 255-n 260, n 365-n 371
CUBAt139
tekeningen;
Het overgrote deel van de tekeningen (ook blauw- en
lichtdrukken) is waarschijnlijk ter beoordeling opgestuurd naar
Cuypers, datering 1903, 1906, 1913.
Daarnaast werd er een presentatietekening van een travee van de
voorgevel (met beelden) aangetroffen, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief*
met negatiefnummer 547 en een tekening van de balustrade aan
een gevel, voorzien van een Cuypers & Co nummer 4289 en
blauwdrukken van de schetsen voor de beelden, voorzien van
stempels van Cuypers & Co.
CUBAn166
Glasnegatief afbeelding sculptuur koningin Wilhelmina met baby Juliana, stuk
Glasnegatief van een afbeelding van een sculptuur van koningin
Wilhelmina met baby Juliana in een nis.
CUBAph139.1 foto
(albuminedruk) Overzichtsfoto’s van de voorgevel en een gedeelte
van de zijgevel (fraai)
CUBAph139.2 foto
Detail van de zijgevel, door fotograaf C. Henning
(ontwikkelgelatinezilverdruk)
CUBAph139.3 foto
Zicht over Middelburg vanaf het dak (ontwikkelgelatinedruk)
CUBAph139.4 foto
(daglichtcollodiumzilverdruk) Sculptuur in een nis koningin
Wilhelmina met baby Juliana, op verso voorzien van een stempel
van Cuypers & Co.
CUBAph139.5 foto
(daglichtcollodiumzilverdruk) Sculptuur in een nis koningin
Wilhelmina met baby Juliana, op verso voorzien van een stempel
van Cuypers & Co.
CUBAph139.6 foto
Beeld van Karel de II (ontwikkelgelatinezilverdruk)
CUBAph139.7 foto
P.J.H. Cuypers met een beeldhouwer aan het werk aan de
sculptuur in de nis ( zeer fraai!, een daglichtcollodiumzilverdruk
goudgetoond)
(zie voor foto’s van de sculptuur: ph 139.4, ph 139.5 en ph 139.15
t/m ph 139.18, door de N.V. Willfried Deyhle’s Lichtdruk- en
Grafische Kunstinrichting, Amsterdam);
CUBAph139.8 foto
P.J.H. Cuypers met een beeldhouwer aan het werk aan de
sculptuur in de nis ( zeer fraai!, een daglichtcollodiumzilverdruk
niet goudgetoond)
(zie voor foto’s van de sculptuur: ph 139.4, ph 139.5 en ph 139.15
t/m ph 139.18, door de N.V. Willfried Deyhle’s Lichtdruk- en
Grafische Kunstinrichting, Amsterdam);
CUBAph139.9 foto
verschillende pinakels, (daglichtcollodiumzilverdruk)
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foto

CUBAph139.11

foto

CUBAph139.12

foto

CUBAph139.13

foto
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verschillende pinakels, (daglichtcollodiumzilverdruk)
Details van de voorgevel (albuminedruk)
Gedeelte van de voorgevel (ontwikkelgelatinezilverdruk)
(albuminedruk) Overzichtsfoto’s van de voorgevel en een gedeelte
van de zijgevel

CUBAph139.14

foto

CUBAph139.15

foto

CUBAph139.16

foto

CUBAph139.17

foto

CUBAph139.18

foto

CUBAg139

Detail borstwering, fotograaf C.W. Bauer uit Middelburg
Sculptuur in een nis koningin Wilhelmina met baby Juliana,
Sculptuur in een nis koningin Wilhelmina met baby Juliana,
Sculptuur in een nis koningin Wilhelmina met baby Juliana,

Sculptuur in een nis koningin Wilhelmina met baby Juliana,
geschreven stukken
Voornamelijk ingekomen brieven van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en de gemeente Middelburg gericht aan P.J.H.
Cuypers of J.Th.J. Cuypers en E.H. Gugel en V. De Stuers met
verzoeken tot advies, inspectie en beoordeling van de uitgevoerde
werken in verband met de uitbetaling van de rijkssubsidie, en een
beschrijving van de toren door P.J.H. Cuypers, datering 1881-1894,
1901-1917.

CUBA.110380217
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St.
Bonifatiuskerk in Leeuwarden.
1881-1926

CUBAt144

CUBAg144
CUBAd144

Toelichting project
1881-1885 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1881 Decoratie door P.J.H. Cuypers
1922-1926 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 680
tekeningen;, 28 bladen
Ontwerptekeningen: plattegronden, gevels, doorsneden en details
(bidbank, hek, baldakijn, raam, een kopie van geschetste
kapitelen uit een schetsboekje van J.Th.J. Cuypers, Sint Annaaltaar, kruiswegstaties, doorsnede van een koorafscheiding),
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met een stempel van Cuypers &
Co., voorzien van de ordernummers 1123 en 2828, datering 1914,
1919, 1926.
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1885.
documentatie
13 Litho’s van plattegronden, gevels en doorsneden, gesigneerd
door P.J.H. Cuypers, voorzien van een stempel van J.Th.J. Cuypers,
voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 472, 473, 474, 475, 476, 477;
Fotokopie van een artikel over de nieuwe glas-in-loodramen, in:
‘Het Gildeboek’ 5 (1922), 108.

CUBA.110380221
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerk en
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de toren van de Nederlands-hervormde Grote- of St. Eusebiuskerk
in Arnhem en nieuwbouw van de kosterwoning bij de kerk door
J.Th.J. Cuypers.
1881-1930
Toelichting project
1881-1918 Restauratie-advies voor de kerk door P.J.H. Cuypers
1897 Restauratie-advies van de kerktoren door P.J.H. Cuypers
1910 Nieuwbouw van de kosterswoning door J.Th.J. Cuypers
CUBAt142
tekeningen;, 44 bladen
Overwegend tekeningen van kerkmeubilair en verder:
- Plattegrond, geparafeerd door P.J.H. Cuypers;
- Kroonluchter, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1902;
- Kerkvoogdenbanken (fraai) en burgemeesterbank met
vermelding van Cuypers & Co nummers 3498, 3914, 3933, 3936,
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers;
- Een tekening (gevel en plattegrond) van de kosterwoning,
datering 1910.
CUBAph142.1 foto
3 Identieke foto’s met een gezicht op de zuidelijke transeptarm
van de kerk. 1 Foto (ph 142.1) is op verso voorzien van
aantekeningen m.b.t. de verschillende toegepaste
bouwmaterialen.
CUBAph142.2 foto
3 Identieke foto’s met een gezicht op de zuidelijke transeptarm
van de kerk. 1 Foto (ph 142.1) is op verso voorzien van
aantekeningen m.b.t. de verschillende toegepaste
bouwmaterialen.
CUBAph142.3 foto
3 Identieke foto’s met een gezicht op de zuidelijke transeptarm
van de kerk. 1 Foto (ph 142.1) is op verso voorzien van
aantekeningen m.b.t. de verschillende toegepaste
bouwmaterialen.
CUBAg142.1 geschreven stukken
1881-1918 Voornamelijk ingekomen brieven van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken gericht aan P.J.H. Cuypers, L.C.
Hezemans en V. de Stuers met verzoeken tot advies, inspectie en
beoordeling van de uitgevoerde werken in verband met de
uitbetaling van de rijkssubsidie, datering 1881-1918.
CUBAg142.2 geschreven stukken
1926-1930 Correspondentie met J.Th.J. Cuypers over de
restauratie van de kerk en de gewelven, datering 1926-1930.

CUBA.110380228
Aanbouw, restauratie en verbouw van de rooms-katholieke St.
Willibrorduskerk in Deurne.
1881-1942

CUBAt145

CUBAg145

Toelichting project
1881 Restauratie
1881-1882 Uitbreiding met zijbeuken
1939-1941 Verbouwing door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
tekeningen;, 10 bladen
Drie algemene tekeningen [uit de periode 1881-1882], zeven
doorsneden, gevels en een plattegrond, geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1940.
geschreven stukken
Correspondentie en rapporten met beschrijvingen van de
werkzaamheden, datering 1939-1942.

CUBA
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CUBA.110380231
Nieuwbouw, aanbouw en verbouwing van de rooms-katholieke St.
Vituskerk in Bussum.
1881-1953
o.a. 66 tekeningen en 4 foto's
Toelichting project
1881 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1890 Aanbouw van het oksaal door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
1894-1896 Aanbouw van de kerktoren door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
(bestek 54)
1908 Aanbouw door J.Th.J. Cuypers
1922 Aanbouw van de Mariakapel door J.Th.J. Cuypers
1952-1953 Verbouwing van het priesterkoor (bestek 933) en aanbouw van de
bijsacristie door Bureau J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers en Bureau Van Putten
CUBAt143
tekeningen;, 66 bladen
- Plattegronden, doorsneden, gevels, detailtekeningen (preekstoel,
oksaal, wijziging priesterkoor), bestektekeningen voor de toren
(bestek nummer 54) en bestektekeningen voor de verbouwing
(bestek 933), op een tekening is vermeld: kasteel Haarzuylens
[waarschijnlijk de plaats waar de tekening gemaakt is],
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, gesigneerd en geparafeerd door
J.Th.J. Cuypers, voorzien van een stempel van Cuypers & Co,
voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 231 en 232, datering 1890, 1894, 1895, 1896,
1903, 1908, 1909, 1952, 1953, schaal 1 op 10, 1 op 50, 1 op 100;
- 12 Genummerde bladen: plattegronden en doorsneden, met
vermelding van architectenbureau Joseph & Pierre Cuypers,
datering 1952, 1953, schaal 1 op 100;
- 1 Blad: plattegronden, doorsnede en gevel, met vermelding van
architectenbureau H. van Putten.
CUBAg143
geschreven stukken
Begroting en correspondentie met schetsjes van de verbouwing
van het priesterkoor, datering 1953.
CUBA.110380234
Foto's, 4 stuks
zie f 1 (fotoalbum)
CUBAd143
documentatie
6 Litho’s van gevels, plattegrond en doorsneden, met de
handtekening van P.J.H. Cuypers, een stempel van J.Th.J. Cuypers,
voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 233 en 234.

CUBA.110380236
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers als adviseur met de aankoop van het
gedeelte van het Trippenhuis, waarin het Rijksmuseum van
Schilderijen is geplaatst, en verschillende aanpassingen van het
Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal 29 in Amsterdam.
1881, 1887
CUBAg194

geschreven stukken
Toelichting Ingekomen brieven van de rijksbouwkundige voor de
gebouwen van onderwijs enz. en van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.

CUBA.110380238
Nieuwbouw van een stenen bergloods met werkplaats en
rijtuigstalling aan de Maastrichterweg in Roermond, voor dhr. J.
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Stienon.
1882
CUBAt605

tekeningen;
Toelichting Ontwerptekeningen (vrijwel identiek) met plattegrond,
doorsnede, gevelaanzichten en schetsen van details, 1 blad
voorzien van een commentaar door de aannemer, M. Pollard,
datering 1882, schaal 1 op 100.

CUBA.110380241
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers, [waarschijnlijk als rijksarchitect],
met de nieuwbouw van het Rijksarchief in Groningen.
1882-1883
CUBAg196

geschreven stukken
Toelichting Ingekomen brieven van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en een uitgaande brief van P.J.H. Cuypers
over een geschil rond de afrekening van aannemer de Grooth,
datering 1882-1883.

CUBA.110380243
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Sleen.
1882-1883
CUBAg197

geschreven stukken
Toelichting Bestek en voorwaarden, processen verbaal van
opneming ‘wegens de herstellingswerken en wegens het
meerdere geleverde werk’ opgemaakt door opzichter A. Fokken en
gesigneerd door architect P.J.H. Cuypers, correspondentie met de
kerkvoogden, datering 1882-1883.

CUBA.110380245
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de verbouwing ten behoeve van
de aanleg van verwarming en verlichting en de uitbreiding met
bijgebouwen van het Rijks Krankzinnigengesticht in Medemblik.
1882-1885
CUBAg198

geschreven stukken
Toelichting Bestekken en voorwaarden met tekeningen en
begrotingen van kosten; correspondentie, datering 1882-1885.

CUBA.110380247
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St.
Hippolytuskerk aan de Voorstraat in Delft.
1882-1885
o.a. 38 tekeningen en 1 foto

CUBAt147

Toelichting project
1882-1885 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1885 Decoratie door P.J.H. Cuypers
? Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1971 Afbraak van de kerk
tekeningen;, 38 bladen
Plattegronden, gevels (fraai), doorsneden, triomfboog (fraai) en
details (altaar, kleedtafel, preekstoel, glas-in-lood, vloer (fraai),
biechtstoel, kruiswegstaties, schetsjes voor kapitelen (fraai),
rozetten), gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien
van Cuypers & Co. nummer 3265, datering 1885;
Kadastrale kaart van een deel van Delft, schaal 1 op 1250.

CUBA
CUBAg147
CUBAd147

CUBAph147
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geschreven stukken
Begroting, weekrapporten, datering 1884-1885.
documentatie
10 Bladen: litho’s van gevels, doorsneden en plattegronden,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels met *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummers 253, 254, 255, 256, 257.
Interieur; doopvont voor wand met tegelbekleding, 1 blad met foto
Foto van de doopvont met de daarachter aangebrachte
tegellambrizering.

CUBA.110380251
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met het ontwerp van een
concertzaal aan de Houbrakenstraat in Nieuwer-Amstel.
1882-1886

CUBAt192

CUBAg192

Toelichting project
In september 1881 werd een ‘Voorlopige Commissie tot het bouwen van eene
concertzaal’ gevormd door mr. A.F.K. Hartogh, D.H. Joosten, mr. J.A. Sillem, P.A.L.
van Ogtrop, H.J. de Marez Oyens, W. Cnoop Koopmans. P.J.H. Cuypers adviseerde
hen onder andere bij de aankoop van een terrein, maakte schetsontwerpen,
hielp bij de organisatie van de besloten prijsvraag en zat samen met I. Gosschalk
en J.L. Springer in de jury. De prijsvraag werd uitgeschreven onder de architecten
C. Muysken, A.L. van Gendt, G.B. Salm, Th. Sanders en Th.G. Schill. De
ontwerpen moesten voor 1 oktober 1882 worden ingeleverd. De jury bekroonde
geen van de ingezonden ontwerpen, maar vroeg Salm en Van Gendt een
gewijzigd ontwerp in te leveren. Van Gendt werd tot winnaar uitgeroepen en
vervolgens uitgenodigd een definitief ontwerp te maken, in samenwerking met
zijn opdrachtgevers en hun adviseurs.
Literatuurverwijzing Keuning, D., Lansink, L., A.L. van Gendt, J.G. van Gendt,
A.D.N. van Gendt, Architecten in zaken, Rotterdam 1999.
tekeningen;
- 5 Situatieschetsen, [december 1881], schaal 1 op 1000;
- 5 Situatietekeningen, [29 december 1881], schaal 1 op 1000;
- 3 Varianten van situatietekeningen, [4 januari 1882], schaal 1 op
1000:
- 5 Ontwerptekeningen: gevels (fraai) en plattegronden (fraai),
door [P.J.H. Cuypers], voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers
archief* met negatiefnummers 166, 172, 176 en 197, [januari
1882];
- 3 Schetsontwerpen van de concertzaal naar het definitief
programma van de prijsvraag [20 juli 1882] , voorzien van een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van
negatiefnummer 158;
- 3 Tekeningen: opstand, plattegrond en doorsnede van de
Kaiserzaal in de Tonhallein Düsseldorf, voorzien van stempels met
*P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 177, 178, 179,
[datering 1882], schaal 1 op 200.
geschreven stukken
‘Programma voor het plan van een Concertgebouw met tuin in
Amsterdam’ door de Commissie tot het oprichten van een
Concertgebouw, met aantekeningen en ingekomen brieven van
onder anderen J.A. Sillem en Gosschalk, datering 1882.

CUBA.110380254
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de herstellingswerken van het
kasteel Duurstede in Wijk bij Duurstede.
1882-1887
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CUBAg146

geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met het verzoek aan P.J.H. Cuypers de toestand van het kasteel te
onderzoeken, verslag door P.J.H. Cuypers met een
restauratieadvies, bestek en voorwaarden, begroting, datering
1882-1887.
CUBAph146.1 Aanzicht ronde toren Kasteel Duurstede, 1 blad met foto
Van het kasteel en tuin, door fotograaf E.A. van Blitz en Zoon uit
Utrecht, datering 1886.
CUBAph146.2 Aanzciht Donjon van Kasteel Duurstede, 1 blad met foto
Van het kasteel en tuin, door fotograaf E.A. van Blitz en Zoon uit
Utrecht, datering 1886.

CUBA.110380258
Nieuwbouw van het woonhuis ‘Oud Leyerhoven II’ op de hoek van
de Tesselschadestraat en de Vondelstraat in Amsterdam, door P.J.H.
Cuypers en J.Th.J. Cuypers.
1882-1891
o.a. 8 tekeningen en 1 foto

CUBAt209

CUBAn72

CUBAn74

CUBAph209
CUBAg209
CUBAd209

Toelichting project
1882 Eerste ontwerp
1884 Tweede ontwerp
Verwijzing Voor het stedenbouwkundig plan van de Tesselschadestraat zie CUBA,
t 172
N.B. Geen archiefverwijzing in het oeuvre-overzicht!
tekeningen;, 8 bladen
Tekeningen 4 Geveltekeningen (2 detailtekening, alle fraai),
plattegronden, doorsnede en decoratietekeningen (buffetkast en
wandafwerking interieur), voorzien van het blindstempel van P.J.H.
Cuypers, met vermelding van J.Th.J. Cuypers, datering 1882, 1884,
1885, schaal 1 op 50, 1 op 100.
Glasnegatief exterieur woonhuis 'Oud Leyerhoven II' Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'Oud Leyerhoven II'
te Amsterdam. Het zicht op het woonhuis wordt enigszins
ontnomen door bomen.
Glasnegatief exterieur woonhuis 'Oud Leyerhoven II' Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'Oud Leyerhoven II'
te Amsterdam. Het zicht op het woonhuis wordt enigszins
ontnomen door bomen. Het glasnegatief is voorzien van een zegel
waarop met pen het nummer 13 is aangebracht.
foto
Aanzicht van het woonhuis met straatbeeld
(daglichtgelatinezilverdruk).
geschreven stukken
Rekening, ontvangstbewijs, aantekeningen in klad, datering 1884.
documentatie
3 Bladen: litho van een geveldetail, gepubliceerd in: Arti &
Industrie, jaargang 1891, litho van een gevel detail, vervaardigd
door Van den Braak (’s-Hage) en een overdruk van een
geveltekening uit: Vademecum der Bouwvakken, jaargang 1891.

CUBA.110380265
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van kasteel
Radboud in Medemblik.
1882-1891
CUBAg212

geschreven stukken

CUBA
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Affiche van aanbesteding, bestek en voorwaarden,
correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
begrotingen van kosten, 1882-1891.

CUBA.110380267
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke H.H. Nicolaas en
Barbarakerk, ‘De Liefde’, aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam.
1882-1892
Toelichting project
1882-1885 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1889-1892 Decoratie door P.J.H. Cuypers
[circa 1990] Gesloopt
CUBAt149.1 tekeningen; algemeen, 21 bladen
plattegronden, doorsneden en gevels, voorzien van stempels van
*P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 134, 135, 138, 144
en 173, datering 1882.
CUBAt149.2 tekeningen; details, 15 bladen
kaarsenluchter, wandluchter, ijzeren arm voor de lampen,
tegelvloer, altaar, wandbekleding in tegels (fraai), glas-inloodramen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, geparafeerd door
P.J.H. Cuypers, datering 1892.
CUBAg149
geschreven stukken
Rekening voor de levering van tegels gericht aan J.Th.J. Cuypers,
datering 1889.
CUBAd149
documentatie
6 Genummerde litho’s van gevels, doorsneden en plattegronden,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummers 139, 140, 141, 142, 143.

CUBA.110380272
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de St.
Lievensmonstertoren in Zierikzee.
1882-1902
CUBAt150
CUBAg150

tekeningen;, 17 bladen
Algemene- en detailtekeningen ven de toren, een tekening is
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers.
geschreven stukken
Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken over
subsidietoekenningen, correspondentie met E.J. Margry,
declaraties, gesigneerd door de architect van de
Rijksmuseumgebouwen P.J.H. Cuypers en de waarnemend
architect der Rijksmuseumgebouwen, J.Th.J. Cuypers, datering
1882-1902.

CUBA.110380275
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het
Spanjaardsgat van het kasteel van Breda.
1882-1883, 1903

CUBAg195

Toelichting
1882-1883 Restauratieadvies van de waterpoort
1903 Restauratieadvies van de Duiventoren
geschreven stukken
Toelichting Ingekomen stukken van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, met begrotingen van kosten, declaraties van
aannemer P.J. Glabbeek en van Langelaar wegens de uitvoering
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van werkzaamheden en het houden van toezicht, certificaten van
betaling gesigneerd door P.J.H. Cuypers, belast met het toezicht op
het werk, datering 1882-1883;
Verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om bericht en
raad met antwoord in concept, datering 1903.

CUBA.110380277
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St.
Dominicuskerk met pastorie aan de Spuistraat in Amsterdam
1882-1914
o.a. 60 tekeningen en 11 foto's
Toelichting project
1882-1886 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1885 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1886 Nieuwbouw (bestek 18) van de pastorie [door J.Th.J. Cuypers]
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 135.1, t 135.2
CUBAt148
tekeningen;, 60 bladen
Plattegronden, doorsneden, gevels en details (orgelkast, glas-inlood, opmeting tombe, schilderwerk, statieramen, biechtstoel,
tegelwerk rond verwarming, baldakijn, wandluchters,
(hoofd)altaar, armluchters, muurschilderingen onder andere van
heiligen en engelen met attributen, kapitelen, venster) van de
kerk en de pastorie (fraai), gesigneerd en geparafeerd door P.J.H.
Cuypers en gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer 159, voorzien
van een blindstempel van P.J.H. Cuypers, voorzien van een
stempel van Joseph Th.J. Cuypers, voorzien van Cuypers & Co
nummers 3134, 3270, 3543, 4363 datering, 1882,1885, 1886,
1888, 1891, 1894, 1914, schaal 1 op 20.
CUBAt148.1 Afdruk tekening
Afdruk van een tekening van de beschildering van de oostwand,
ter gelegenheid van het 12 ½ jarig jubileum pastoorschap van
A.G.M. van Es, met op verso vermeld dat het een ontwerp is van
Jos Cuypers, 1901-1902.
CUBAt148.2 Afdruk tekening
Afdruk van een tekening van de beschildering van de oostwand,
ter gelegenheid van het 12 ½ jarig jubileum pastoorschap van
A.G.M. van Es, met op verso vermeld dat het een ontwerp is van
Jos Cuypers, 1901-1902.
CUBAph148.1 Interieur; zicht op hoofdaltaar en muurschilderingen, 1 blad met foto
Beschildering van de oostwand; figuren getekend door J. Berens,
geschilderd door Jean van de Laar (daglichtcollodiumzilverdruk)
CUBAph148.2 Interieur; muurschildering (lam gods), 1 foto
Details van muurschilderingen, o.a. in het koor
(daglichtgelatinezilverdruk)
CUBAph148.5 Interieur; zicht op koor met hoofdaltaar, 1 blad met foto
Zicht op het koor, met het opschrift: ‘1865-10 aug.-1905, A.G.M.
van Es, ap.’, met op verso een etiket van fotograaf Hennequin;
CUBAph148.6 Interieur; muurschildering links van roosvenster, 1 blad met foto
Details van muurschilderingen, o.a. in het koor
(daglichtgelatinezilverdruk)
CUBAph148.7 Interieur; muurschildering rechts van roosvenster, 1 blad met foto
Details van muurschilderingen, o.a. in het koor
(daglichtgelatinezilverdruk)
CUBAph148.8 Interieur; muurschildering (ark des verbonds), 1 blad met foto
Details van muurschilderingen, o.a. in het koor
(daglichtgelatinezilverdruk)
CUBAph148.9 foto: -
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van houten lambrizeringen met kruiswegstaties
CUBAph148.10

foto: -

van houten lambrizeringen met kruiswegstaties
Interieur; muurschildering (lam gods), 1 foto
Details van muurschilderingen, o.a. in het koor
(daglichtgelatinezilverdruk)
geschreven stukken
Weekrapporten opgemaakt door opzichter A.S. Joling, rekeningen
en correspondentie, datering 1884-1889.
documentatie
12 Litho’s van gevels, plattegronden, doorsneden (plaat I –plaat
IX), gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels van
*P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152 en een afbeelding van een muurschildering.

CUBAph148.11
CUBAg148
CUBAd148

CUBA.110380292
Restauratie van de rooms-katholieke St. Lambertuskerk en
nieuwbouw van de pastorie in Wouw.
1882-1922

Toelichting project
1882, 1892 Restauratie (onder andere bestek 67) door P.J.H. Cuypers en door
J.Th.J. Cuypers
1920-1922 Nieuwbouw (bestek 297) van de pastorie door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers
CUBAt311.1 tekeningen; kerk, 9 bladen
3 Bestektekeningen (bestek 63) voor de herstelling van de kerk
met vermelding van architect P.J.H. Cuypers;
6 Detail- en decoratietekeningen: glas-in-lood, sleutelstukken,
wandtegels, voetstukken, sacramentsaltaar, geparafeerd door
J.Th.J. Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co. nummer 384,
datering 1888, 1892, schaal 1 op 10.
CUBAt311.2 tekeningen; pastorie, 23 bladen
genummerde series bestektekeningen (bestek 297) voor de bouw
van de pastorie, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers, datering 1920, 1922, schaal 1 op 50, 1 op 250.
CUBAg311
geschreven stukken
‘Bestek (nummer 297) en voorwaarden waarnaar door de
architecten Jos. Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers te Amsterdam zal
worden aanbesteed de bouw van een pastorie te Wouw’,
begroting van kosten, datering 1920.

CUBA.110380296
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het stadhuis
in Franeker.
1882-1931
CUBAt218

CUBAg218

tekeningen;

Plattegronden, gevels, doorsneden en details (geveltop,
klokkentoren, erker aan de noordelijke zijde, friesen), gesigneerd
door de gemeentearchitect van Franeker en (een tekening van
een fries aan de noordgevel) door J.Th.J. Cuypers, datering 18851888, 1931, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50 en 1 op 100.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van B&W van Franeker en het Ministerie van
Binnenlandse Zaken met het verzoek om advies en raad en met
berichtgeving over het toekennen van rijkssubsidies voor de
herstellingswerken aan het raadhuis, met onder andere
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CUBAd218

documentatie

CUBA

begrotingen, staat van uitgaven, aantekeningen van Cuypers, een
schetsje, datering 1882-1889, 1931.
9 Bladen: gevels, doorsneden, plattegronden en details, schaal 1
op 100;
Een blad waarop de noordgevel wordt afgebeeld, met vermelding
van J.Th.J. Cuypers, gepubliceerd in De Architect, datering 18871889.

CUBA.110380300
Ontwerp van de inrichting van paviljoens op [‘De Internationale
Koloniale en Uitvoerhandeltentoonstelling’ (Wereldtentoonstelling)
op het Museumplein te Amsterdam].
1883
CUBAt1041

Verwijzing : Zie ook CUYP, ph 1945
tekeningen;, 2 bladen
Tekeningen van de inrichting van paviljoens.

CUBA.110380302
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het
Gouvernementsgebouw of Provinciehuis in Assen.
1883

CUBAg214

Toelichting
Algemeen: Uit: Rijksbouwmeesters, p. 643: ‘Assen / provinciehuis (Brink): advies
voor nieuwbouw (ontwerp J. van Lokhorst)’.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
kladaantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering 1883.

CUBA.110380304
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van kasteel de
Zyp (Huize Zypendaal) in Arnhem.
1883
CUBAt152

CUBAg152

CUBAph152

Verwijzing: Voor een schetsblad met tekeningen van schouwen en een fontein in
De Zyp, zie CUBA, t 128
tekeningen;
Een perspectieftekening (fraai), een ontwerpschets voor een
sierrand boven de privaten en een blad met schetsjes, voorzien
van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer
630, schaal 1 op 10.
geschreven stukken
Brief van P.J.H. Cuypers aan baron Brantsen van den Zijp, met als
bijlage schetsjes van familiewapens en een lakstempel, datering
1883;
Bestek en voorwaarden voor het herstellen en uitbreiden van het
kasteel (manuscript).
Aanzicht achtergevel "Huize De Zijp", Arnhem, 1 foto
Aanzicht van de achtergevel (albuminedruk), fotograaf: Breinich &
Leesink uit Arnhem.

CUBA.110380308
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Angerlo.
1883
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geschreven stukken
Brief van een kerkvoogd aan P.J.H. Cuypers met enkele vragen
over de restauratie van de kerk, datering 1883.

CUBA.110380310
Restauratie van de rooms-katholieke H.H. Petrus en Pauluskerk in
Sint Odiliënberg.
1883-1884
CUBAg201

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
over een uit te keren rijkssubsidie, met documentatie bestaande
uit gevels, plattegronden, doorsneden en details (blad I-V).

CUBA.110380312
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het
beeldhouwwerk van het praalgraf van Vice- Admiraal Pieter
Floriszoon in de Nederlands-hervormde Grote kerk in Hoorn.
1883-1884
CUBAt216
CUBAg216

tekeningen;

Schets, schaal 1 op 10.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
van C. Muysken, met als bijlage een plattegrond waarop de plaats
voor de gedenksteen wordt aangegeven, geparafeerd door C.
Muysken, datering 1883.

CUBA.110380315
Een smeedijzeren fontein op het Binnenhof in Den Haag, ter
nagedachtenis aan Rooms koning Willem II (1228 - ca.1256).
1883-1885
CUBA.110380316

CUBAg134

CUBAd134

Foto's, 2 stuks
RYKS ph 549, RYKS ph 947
Albuminedruk (2 afdrukken). Fotograaf: Wegner & Mottu,
Amsterdam.
Op de achterzijde van RYKS ph 549 staat een stempel van *P.JH.
Cuypers archief* met vermelding van negatiefnummer 613.
Omdat de fontein tijdelijk tentoongesteld werd voor het
Rijksmuseum zijn de foto’s in het Rijksmuseumdossier terecht
gekomen. De fontein werd uitgevoerd door ‘G.I. Vincent,
kunstsmeder Schiedam’ en met een zilveren medaille bekroond.
geschreven stukken
Correspondentie (onder andere met V. de Stuers, C.H. Peters,
Schoonenburg en Maks), staten van kosten, rekeningen, datering
1883-1885.
documentatie
Fotokopie van een artikel door V. de Stuers over de fontein in: het
‘Maandblad voor het Teekenonderwijs’ 1 (1884-1885) 5, 37-38,
met een reproductie van een tekening van de fontein (litho), uit
hetzelfde tijdschrift.

CUBA.110380319
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
waterpoort aan de Koppel of de Koppelpoort in Amersfoort.
1883-1886
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geschreven stukken
Toelichting Ingekomen brieven van B&W, Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap en het Ministerie van Binnenlandse Zaken over
onder anderen de uitkering van de rijkssubsidie met als bijlagen:
een begroting van kosten, twee tekeningen, een naamlijst van
personen buiten Amersfoort die belangstelling in de restauratie
van de Koppelpoort hebben, een krantenartikel uit de Nieuwe
Amersfoortsche Courant, datering 1883-1886.

CUBA.110380321
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het
zuidportaal van de Nederlands-hervormde Grote- of St.
Nicolaaskerk in Edam.
1883-1886
CUBAt219

CUBAg219

CUBAph219

tekeningen;, 12 bladen
Gevels, doorsneden, plattegronden en details (fraai), [een
tekening met details is getekend door P.J.H. Cuypers], datering
1883,1886, schaal 1 op 50.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
over het verlenen van een rijksbijdrage voor de herstelling van de
kerk, met als bijlagen een bestek en voorwaarden, begroting van
kosten, rapport; (klad)aantekeningen van Cuypers, datering 18831888.Gevels, doorsneden, plattegronden en details (fraai), [een
tekening met details is getekend door P.J.H. Cuypers], datering
1883,1886, schaal 1 op 50.
Aanzicht zuidportaal, 1 blad met foto
Aanzicht van de gevel van het zuidportaal (albuminedruk), op de
achterzijde een stempel van de fotograaf: P. Siewers & Zn.
Hilversum.

CUBA.110380325
Restauratie, uitbreiding en decoratie van de rooms-katholieke St.
Janskerk in Oosterhout, uitgevoerd door J.J. van Langelaar.
1883-1893
o.a. 25 tekeningen en 3 foto's
Toelichting project
1880-1883 Restauratie, aanbouw en decoratie door P.J.H. Cuypers
1887 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 616
CUBAt133
tekeningen;
Kerk (plattegrond, gevel en doorsneden, sacristie (plattegrond,
doorsnede, gevel) en detailtekeningen (altaar, preekstoel (fraai),
orgelkast, ciborium, transeptbeschildering met ordernummer
2110, ijzeren afsluithekken door J.Th.J. Cuypers), gesigneerd door
P.J.H. Cuypers, gesigneerd door J.Th. J. Cuypers, geparafeerd door
J.J. van L., met een blindstempel van P.J.H. Cuypers, stempel van
J.Th.J. Cuypers, met een stempel van Cuypers & Co. en een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 564 en
565, datering 1883, 1887, 1889, 1892,1893, schaal 1 op 10, 1 op
20
CUBAph133.1 Zicht op toren, Janskerk, Oosterhout, 1 blad met foto
gezicht op de toren van de kerk
(albuminedrukken) van de fotograaf B.J.C. Weingärtner
(Oosterhout)
CUBAph133.2 Interieur; kerkzaal, gezien in richting van koor, 1 foto
gezicht op het interieur
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(albuminedrukken) van de fotograaf B.J.C. Weingärtner
(Oosterhout)
CUBAph133.3 Interieur; kansel, 1 blad met foto
een foto van de kuip van de preekstoel
(albuminedrukken) van de fotograaf B.J.C. Weingärtner
(Oosterhout)
CUBAg133
geschreven stukken
Toelichting op de glas-in-lood ramen, datering 1883.

CUBA.110380331
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Gevangentoren in Vlissingen.
1883-1894
CUBAg204

geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
over de opvolging van Cuypers’ advies het verzoek van B&W af te
wijzen de toren, restant van een zestiende-eeuwse poort, af te
breken, 1883;
Ingekomen brieven van B&W van Vlissingen en het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, aantekeningen van Cuypers over de
herstelling van de poort, datering 1892-1894.

CUBA.110380333
Decoratie in de rooms-katholieke St. Franciscus Xaverius kerk, ‘De
Krijtberg’, in Amsterdam [in samenwerking met J.Th.J. Cuypers].
1884
CUBAt220

tekeningen;, 4 bladen
Detailtekeningen: godslamp, altaar (serienummer 50, fraai), beeld
van het Heilig Hart, preekstoel (serienummer 8, fraai), datering
1884, schaal 1 op 20.

CUBA.110380335
Decoratie van een graf in Enschede, door P.J.H. Cuypers.
1884
CUBAt1011

tekeningen;, 3 bladen
Decoratietekeningen: ontwerpen voor de ingang van een
grafkelder, geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een
stempel van Cuypers & Co., datering 1884, schaal 1 op 20.

CUBA.110380337
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met het ontwerp van de roomskatholieke Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk in Velp (Gld).
1884
CUBAg205

geschreven stukken
Bestek en voorwaarden, opgemaakt door architect J.W.
Boerbooms, met een reactie in klad door P.J.H. Cuypers, datering
1884.

CUBA.110380339
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Winschoten.
1884
CUBAg206

geschreven stukken
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Een ingekomen brief van de secretaris van het college van
kerkvoogden, datering 1884.

CUBA.110380341
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het
voormalige Agathaklooster op het Prinsenhof in Delft.
1884-1886
CUBAph649
CUBAg649

Interieur; deur naar Historische Zaal, gezien vanuit de Historische Zaal, 1 foto
Foto van de toegang(sdeur) tot de historische zaal, voorzien van
een blindstempel van W. Coret – Den Haag (fotograaf).
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
datering 1884-1886.

CUBA.110380344
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerktoren
van de Nederlands-hervormde kerk in Rolde.
1884-1885
CUBAg207

geschreven stukken
Twee ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken over verlening van de rijkssubsidie, datering 1884-1885.

CUBA.110380346
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Martinitoren in Groningen.
1884-1890
CUBAg208

geschreven stukken
Ingekomen brieven van B&W uit Groningen, met als bijlage onder
anderen een korte beschrijving van de geschiedenis van de kerk;
aantekeningen van Cuypers, datering 1884-1890.

CUBA.110380349
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St.
Augustinuskerk in Nijmegen.
1884-1895
o.a. 35 tekeningen en 1 foto

CUBAt222

CUBAph222
CUBAg222

Toelichting project
1884 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1884-1894 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 139
tekeningen;, 35 bladen
(fraai)
Ontwerptekeningen en schetsen (w.o. 1 blauwdruk):
plattegronden, gevels, zijaanzichten, doorsneden, interieur- en
detailtekeningen (onder anderen van vloeren, beeldhouwwerk,
hoogaltaar, orgelkast, biechtstoel, communiebank, nis voor kindje
Jezus, kaarsenhers en baldakijn, reliëfs, een tekening is voorzien
van een kleurenstaal), geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien
van Cuypers & Co. stempels, en de ordernummers 2618 en 3389,
voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 463, 481, 482, datering 1885, 1894 en 1895,
schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50.
foto
Foto van het interieur van de kerk.
geschreven stukken
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Begrotingen van kosten voor de verschillende bouwonderdelen en
een rekening, datering 1884.
Overdruk van een interieurfoto.

CUBA.110380355
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
abdijgebouwen in Middelburg, met de inrichting van enkele lokalen
tot bewaarplaats van de rijksarchieven en met de restauratie van
de Abdijkerk of de Nederlands-hervormde Nieu
1884-1912
o.a. 5 tekeningen en 2 foto's
Toelichting project
1884-1895 Restauratieadvies voor de abdijgebouwen
1904-1912 Restauratieadvies voor de Abdijkerk
CUBAt223
tekeningen;
Plattegrond van het kloostercomplex (documentatie); Details en
typografisch ontwerp van ‘Rijksarchief’ en ‘Provinciale
Bibliotheek’;
Schets van het graf van Willem II in de Abdijkerk, schaal 1 op 20;
Ontwerp van een communiebank, voorzien van een stempel van
Cuypers & Co, met vermelding van ordernummer 251, datering
1925.
CUBAph223.1 Bouwwerkzaamheden; interne restauratie, 1 blad met foto
Foto’s van het interieur van de Koorkerk tijdens een restauratie.
CUBAph223.2 Bouwwerkzaamheden; interne restauratie, 1 blad met foto
Foto’s van het interieur van de Koorkerk tijdens een restauratie.
CUBAg223
geschreven stukken
Ingekomen stukken van de rijksbouwkundige voor de gebouwen
van onderwijs enz. en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
over de restauratie van de abdijgebouwen, bestek en
voorwaarden, affiche met de aankondiging van de aanbesteding,
aantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering 1884-1895;
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
over de restauratie van de abdijkerk met berichten over de
jaarlijks uit te keren rijkssubsidie; begrotingen van kosten en
aantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering 1884-1912.

CUBA.110380360 Periode 1885-1921 / Pierre Cuypers en anderen

CUBA.110380360 PERIODE 1885-1921 / PIERRE CUYPERS EN
ANDEREN
CUBA.110380361 1885-1900

CUBA.110380361 1885-1900
Pierre Cuypers is werkzaam als particulier architect, rijksadviseur en (ambtelijk)
architect van de rijksmuseumgebouwen. Zijn zoon Joseph werkt bij hem op het
bureau

CUBA.110380363
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de nieuwbouw van de roomskatholieke St. Christoforuskerk in Schagen.
1885

CUBAg202

Toelichting project
1883 Nieuwbouw door A. Tepe
1885 Nieuwbouw advies door P.J.H. Cuypers
geschreven stukken
Verzoek van de secretaris van het kerkbestuur aan Cuypers om
samen met A. Tepe en een derde deskundige een jury te vormen,
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die een onderzoek instelt naar de toestand van de gewelven (met
scheuren) van de nieuwe kerk, en een brief waarin ook verzocht
wordt over te gaan tot onderzoek om de parochie te behoeden
voor een groot ongeluk, datering 1885.

CUBA.110380366
Decoratie van de rooms-katholieke St. Corneliuskerk in Den Hout,
[door P.J.H. Cuypers].
1885
CUBAt225

tekeningen;

Decoratietekeningen: onder andere decoratief schilderwerk,
altaar, met stempels van Cuypers & Co., datering 1885.

CUBA.110380369
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van enkele
grafmonumenten in de Nederlands-hervormde St. Geertruidekerk
in Bergen op Zoom.
1885
CUBAph226
CUBAg226

Zicht op Grafmonument van Morgan, 1 blad met foto
Foto van een praalgraf.
geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
het verzoek aan Cuypers om de monumenten te onderzoeken en
op grond van de verslagen van Hezenmans een advies over de
herstelling uit te brengen, datering 1885.

CUBA.110380374
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers, als ‘lid van de commissie inzake het
Muntgebouw’ met de restauratie van de Munt in Amsterdam.
1885
CUBAg227

geschreven stukken
Ingekomen brieven van B&W in Amsterdam en van I. Gosschalk,
datering 1885.

CUBA.110380377
Nieuwbouw van een woonhuis aan de Parkweg 7 in Nieuwer-Amstel
(Willemsparkweg 17 in Amsterdam), door J.Th.J. Cuypers.
1885
CUBAt2044

tekeningen;, 3 bladen
Ontwerptekeningen; Plattegronden, funderingsplan, kapplan,
doorsneden en gevels, gesigneerd door Civ. Ing. Jos. Cuypers,
J.C.R. Galesloot (opdrachtgever), C.J. Maks, B. Cruijff en Borgen
(aannemers), datering 1885, schaal 1 op 100.

CUBA.110380379
Herstelling en decoratie van de rooms-katholieke St. Josefkerk in
Amsterdam, i.s.m. J.Th.J. Cuypers.
1885
CUBAt228

tekeningen;
Heiplan en een plattegrond, aanzicht van de zijbeuken,
detailtekeningen (bidbank, schilderwerk van taferelen in de
Antoniuskapel, kaarsenstandaard, piëdestal), met vermelding van
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J.Th.J. Cuypers op een tekening, met stempels van Cuypers & Co.
en vermelding van het ordernummer 3133, schaal 1 op 10.

CUBA.110380382
Prijsvraagontwerp van de sociëteit Het College aan de Oudestraat
in Kampen [door J.Th.J. Cuypers].
1885
CUBAt229

tekeningen;, 9 bladen
15 tekeningen (fraai) op 9 bladen geplakt: plattegronden, gevels,
doorsneden en een aanzicht van de ingang aan de Oudestraat,
met op de achterzijde stempels met *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 393, 394, 395, datering 1885.

CUBA.110380384
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Annakerk in
Molenschot.
1885

CUBAt230

Toelichting
1885 Nieuwbouw door J.J. van Langelaar
1885 Decoratie door Cuypers & Co.
tekeningen;, 11 bladen
Doorsneden, gevel, plattegrond en detailtekeningen (altaar,
doopvont, schilderwerk voor staties, tegelvloeren voor onder
andere de kapel), gesigneerd door J.J. van Langelaar, geparafeerd
door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers, schaal 1 op 10 en 1 op 100.

CUBA.110380386
Inrichting van een tentoonstellingsstand in Antwerpen
1885
CUBAg231

geschreven stukken
In opdracht van Erven Lucas Bols. Correspondentie en rekeningen
van Villeroy & Boch uit Merzig a.d. Saar, datering 1885.

CUBA.110380388
Decoratie van de kerk voor de St. Benedictusabdij Achelse Kluis
O.C. in Achel (België), door P.J.H. Cuypers.
1885
CUBAt581

tekeningen;
Decoratietekening (fraai) van een altaar, schaal 1 op 20.

CUBA.110380390
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Markiezenhof in Bergen op Zoom.
1885
CUBAt1140

tekeningen;

Ontwerp- of opmetingstekening met aanzichten van een ijzeren
vensterharnas, schaal 1 op 10 en 1 op 20.
CUBAph1140.1
'Markiezenhof te Bergen op Zoom, gezicht op de grote binnenplaats', 1
blad met foto
(albuminedruk) van de gevels aan de grote binnenplaats
op opzetkarton geplakt
CUBAph1140.2
'Markiezenhof te Bergen op Zoom, één der gevels op den grote
binnenplaats', 1 blad met foto
(albuminedruk) van de gevels aan de grote binnenplaats
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op opzetkarton geplakt
CUBAph1140.3
'Markiezenhof te Bergen op Zoom, Broodbakkerij op de achterplaats', 1
blad met foto
(albuminedruk) van de broodbakkerij op de achterplaats
op opzetkarton geplakt
CUBAph1140.4
Interieur; schouw, 'Schoorsteen Markiezenhof, Bergen op Zoom', 1 blad
met foto
(daglichtcollodiumzilverdruk) van de uit 1521 daterende St.
Christoffelschouw, De foto is gemerkt met het nummer 51 (in
potlood);
op opzetkarton geplakt
CUBAph1140.5
Interieur; detail schouw, 1 blad met foto
detailopnamen (daglichtcollodiumzilverdrukken) van dezelfde
schouw (ph 1140.5, ph 1140.6), waarvan 1 op verso is voorzien
van een stempel van de Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co.
op opzetkarton geplakt
CUBAph1140.6
Interieur; detail schouw, 1 blad met foto
detailopnamen (daglichtcollodiumzilverdrukken) van dezelfde
schouw (ph 1140.5, ph 1140.6), waarvan 1 op verso is voorzien
van een stempel van de Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co.
op opzetkarton geplakt

CUBA.110380398
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het
beeldhouwwerk in de zuidgevel van de Paushuize in Utrecht.
1885-1886
CUBAph232
CUBAg232

Straatbeeld Pausdam, met aanzicht Paushuize, Utrecht, 1 blad met foto
Gezicht op het exterieur van de Paushuize.
geschreven stukken
Geleidebrief van de minister van binnenlandse zaken bij het
voorstel van de rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen tot
herstelling van het beeldhouwwerk, met het verzoek aan PJ.H.
Cuypers te adviseren en een brief van de rijksbouwkundige met
een uitnodiging voor Cuypers en De Stuers het gebouw te komen
bekijken, datering 1885, 1886.

CUBA.110380401
Nieuwbouw van een winkel aan de Nieuwendijk 168-170 in
Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers.
1885-1887
CUBAt233

CUBAg233

In opdracht van M. Hafkenscheid & Zn.
tekeningen;
Ontwerpschets van kolommen voor het goederengebouw, in de
rechter bovenhoek van het blad staat Peek en Cloppenburg
geschreven.
geschreven stukken
Omschrijving van werkzaamheden, begroting van kosten
gesigneerd door opzichter P. Rijnja, declaraties gesigneerd door
aannemer B.J. Meilink, processen-verbaal van opneming
gesigneerd door de opzichter, certificaten van betaling gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1885-1887.

CUBA.110380404
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Maria Magdalenakerk en
pastorie aan de Spaarndammerstraat in Amsterdam
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1885-1920

CUBAt234

CUBAg234
CUBAd234

Toelichting project
1885-1891 Kerk door P.J.H. Cuypers
1887 Pastorie door P.J.H. Cuypers
1920 Technische voorzieningen (bestek 315) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
1968 Gesloopt
Verwijzing: Zie ook CUCO, d 900
tekeningen;, 16 bladen
Situatietekening, aanzichten, doorsneden en plattegronden,
opmetingstekening, detailtekeningen (onder andere van de
balustrade van het zangkoor en van de pastorie),
verwarmingskelder en aanleg centrale verwarming, gesigneerd
door P.J.J.M. Cuypers, met een stempel van E. Orval uit Brussel,
datering 1888, 1920, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100, 1 op 500.
geschreven stukken
(Klad)aantekeningen, -berekeningen en een ingekomen brief van
Maison De Ruyttes & Em. Orval uit Brussel, datering 1920.
documentatie
22 Bladen: overdrukken onder andere uit: ‘De Bouwmeester’, 6de
jaargang, met afbeeldingen van (zij)aanzichten, plattegronden,
doorsneden en geveldetails van de kerk en de pastorie,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers en De Bazel jr., op de achterzijde
voorzien van stempels van Joseph Th.J. Cuypers en van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummers 122, 123, 124, 125, 126
en 127, schaal 1 op 200.

CUBA.110380408
Nieuwbouw van een dubbel woonhuis met atelier aan de Parkweg
in Nieuwer-Amstel [Willemsparkweg 50 in Amsterdam] door J.Th.J.
Cuypers,
1885, 1889
In opdracht van Jan Dunselman.
tekeningen;, 2 bladen
Aanzicht van de achtergevel, plattegronden en een
lengtedoorsnede, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, architect civiel
ingenieur, voorzien van stempels van burgemeester en
wethouders met ‘gezien en goedgekeurd’, datering 1885, 1889.
CUBA.110380410
documentatie (zoek)
Litho van de voorgevel van het woonhuis uit ‘De Architect’, 1ste
jaargang.
CUBAt224

CUBA.110380411
Nieuwbouw van de stadspoort ‘Waerachtig’, tussen de rondelen
‘Haet en Nijt’ en ‘De Vijf Koppen’, in Maastricht [door P.J.H.
Cuypers].
1886
CUBAt235

tekening

Aanzicht en details van de poort, datering 1886.

CUBA.110380413
Decoratie van het gasthuis Liefdesgesticht in Breda.
1886
CUBAt236

tekeningen;, 5 bladen
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Decoratie- en detailtekeningen (onder andere voetstukken),
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met een stempel van Cuypers &
Co., datering 1886, schaal 1 op 10.

CUBA.110380415
Nieuwbouw van een gebouwtje.
1886
CUBAt1062

tekening

Schetsblad, voorzien van blindstempel van P.J.H. Cuypers, datering
1886.

CUBA.110380417
Verbouwing van een paardenstal en koetshuis, aan het lange
Voorhout in Den Haag.
1886
CUBAt562

In opdracht van graaf Bentinck.
tekeningen;, 2 bladen
Ontwerptekeningen (fraai), met vermelding van P.J.H. Cuypers
Architect, voorzien van een stempel met *P.J.H. Cuypers archief*
met negatiefnummer 313.

CUBA.110380419
Nieuwbouw van een congregatiegebouw en een sacristie voor het
St. Jozefklooster in Schijndel.
1886-1887
CUBAt237

tekeningen;, 10 bladen
Gevels, doorsneden, plattegronden en een detailtekening van
beeldhouwwerk aan de bootsgezel van de conferentiezaal (fraai),
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers
en met vermelding van Jos Th.J. Cuypers, met op de achterzijde
stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van
negatiefnummers 736, 737, 738, 739, datering 1886, 1887, schaal
1 op 10,1 op 20, 1 op 50 en 1 op 100.

CUBA.110380421
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het raadhuis
in Woerden.
1885-1887
CUBAt238

tekeningen;

CUBAd238

documentatie

CUBAg238

Schetsblad met verschillende details, datering 1885.

Een litho met een afbeelding van het zicht op het stadhuis en de
kerk van Woerden.
geschreven stukken, 1 omslag

CUBA.110380424
Ontwerpen van een villa en buitenverblijven voor prinses
Sherbatoff [in Rome].
1886-1887
CUBAg240

geschreven stukken
Tekeningenlijst met opgave van nummer, beschrijving van de
tekeningen (een schets voor de verbouwing van een ‘Klassiek
buitenverblijf’’, twee ontwerpvarianten van een ‘villa Gregoriana’
in Rome en twee ontwerpvarianten van een ‘Russisch

CUBA
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buitenverblijf’), de verzenddatum en opgave van kosten aan
tekenaars (J. Tonnaer, J.A. Vrijman, F. Slinger, Nelis, J.Th.J.
Cuypers), datering 1886-1887.

CUBA.110380426
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het
monument ter nagedachtenis van Luitenant Admiraal Pieterson in
de Nederlands-hervormde kerk in Monster.
1886, 1902
CUBAg241

geschreven stukken
Twee ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken met het verzoek om advies, datering 1886, 1902.

CUBA.110380428
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk(toren) in Oosterland (NH).
1886-1890
CUBAg239

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
gericht aan P.J.H. Cuypers over de toekenning en uitbetaling van
de rijkssubsidie, begroting van kosten, bestek en voorwaarden,
proces-verbaal van aanbesteding bij inschrijving van het
herstellen van de toren en van de kerk met bijlevering van
daartoe benodigde materialen, transporten en arbeidslonen etc.,
certificaten van betaling gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en
voorzien van stempels van Joseph Th.J. Cuypers, declaraties en
ingekomen brieven gesigneerd door de aannemer W. Hermans,
(klad)aantekeningen, krantenknipsel, datering 1886-1890.

CUBA.110380430
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de roomskatholieke Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht i.s.m. J.Th.J.
Cuypers
1886-1917
o.a. 125 tekeningen en 3 foto's
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 51.1, t 51.2, t 51.3
tekeningen; algemeen, 12 bladen
12 Blauwdrukken: aanzichten, plattegronden en doorsneden ten
behoeve van het restauratieplan; plattegrond van de crypte met
kolommen, doorsneden en plattegrond van de narthex,
doorsneden van de kelderingang, profielen van de eerste arcade,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en Sprenger, datering 1887,
schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50.
CUBAt242.2 tekeningen; details, 39 bladen
39 Bladen: profielen, kapitelen, glas-in-lood (onder andere van
doopkapel), steen-en beeldhouwwerk, vensters, hekwerk (onder
andere afsluithek van de Z.O. kapel met ordernummer 5586),
altaar (ordernummer 1036), timmerwerk (kasten met
ordernummer 3586 en zuid zijbeuk met ordernummer 5589),
aanzicht oksaal, gasstandaards (ordernummer 3349), doorsnede
zuid transept, opmetingstekening van de St. Rochuskapel,
gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, geparafeerd door
W. Sprenger, voorzien van stempels van Cuypers & Co., datering
1893, 1896, 1907, schaal 1 op 1, 1 op 5, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50.
CUBAt242.3 tekeningen; schilderwerk, 74 bladen
CUBAt242.1
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74 Bladen: onder andere ten behoeve van rozetten voor
sluitstenen, bogen, sluitstenen, crypta, doopvont, sacristie,
vensters in het priesterkoor, typografische ontwerpen (‘dankbaar
voor bekomene genezing’ en ‘dankbaar voor verkregene gunst’),
personificaties (onder andere St. Mattheus), met kleurstalen, een
sjabloon, met opmerkingen dat de tekeningen teruggestuurd
moeten worden naar Sprenger, geparafeerd door P.J.H. Cuypers,
met stempels van Cuypers & Co., datering 1898, 1904, 1905,
1907, 1908, schaal 1 op 10.
CUBAg242
geschreven stukken
Afschriften van brieven van P.J.H. Cuypers en L.C. Hezenmans aan
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ingekomen brieven van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken met verzoeken om advies
en beoordeling van het werk vanwege de toekenning en
uitbetaling van de jaarlijkse rijkssubsidie aan het kerkbestuur,
verslagen van de voortgang van de herstellingswerken door W.
Sprenger, datering 1886-1916.
CUBAph242.1 Bouwwerkzaamheden; herbouw steunberen, 1 blad met foto
externe schoorbogen van kerk met op de voorgrond het
straatbeeld (fraai)
CUBAph242.2 Bouwwerkzaamheden; herbouw steunberen, 1 blad met foto
externe schoorbogen van kerk met op de voorgrond het
straatbeeld (fraai)
CUBAph242.3 Interieur; zicht op koor met hoofdaltaar, 1 blad met foto
Foto van het koor (daglichtcollodiumzilverdruk)

CUBA.110380438
Nieuwbouw, aanbouw en decoratie van de rooms-katholieke St.
Jozefkerk, met sacristie, pastorie en kosterij, aan de Radesingel in
Groningen.
1886, 1917
Toelichting project: Na voltooiing van de bouw in 1887 werd de tweede
parochiekerk van Groningen gewijd aan Sint Jozef, de patroon van de werklieden.
De kerk werd gebouwd in de jaren 1886-1887 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers,
terwijl zijn zoon J.Th.J. Cuypers het werk voltooide.
N.B. Documentatie niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
CUBAt243.1 tekeningen; algemeen, kerk, 31 bladen
situatietekeningen, plattegronden, doorsneden en
geveltekeningen van de kerk, de sacristie en pastorie, gesigneerd
door P.J.H. Cuypers, J. C. Pâris, voorzien van stempels van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummers 364, 365 en 366, datering
1886, schaal 1 op 100.
CUBAt243.2 tekeningen; algemeen, sacristie en pastorie, 12 bladen
plattegronden, doorsneden en gevels van de pastorie en sacristie
van de Nieuwe rooms-katholieke Parochiekerk, [1886], vergroting
van de pastoorskamer, aanbouw van de sacristie en kosterwoning,
datering [1886], 1904, 1905, 1917, schaal 1 op 50.
CUBAt243.3 tekeningen; details, 24 bladen
detailtekeningen van onder andere: de toren, priesterkoor,
afsluithek, hoofdingang, bankenplan voor de hoofdbeuk, transept
en de zijbeuk (de zogenaamde ‘Armebanken’), elektrische
verwarming, -verlichting, ijzeren kruisen, vloerkleed voor het
hoofdaltaar, glas-in-lood, altaar voor Sint Joseph en een Onze
Lieve Vrouwe altaar, beeldhouwwerk, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en met vermelding van Joseph en Pierre [P.J.J.M.] Cuypers,
datering 1886, 1936, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50 en 1 op
100.

CUBA
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Tekening; perspectieftekening, kerk van de Heilige Jozef, Groningen, 1 blad met
foto
Van een perspectieftekening van de kerk.
geschreven stukken
Twee ingekomen brieven van Joseph Pâris, charpentes en fer,
Brussel, datering 1886.
documentatie
Aflevering van het architectuurblad Vademecum der Bouwvakken
met een bespreking en plaat van de pastorie, jrg. 12 (1897) 11.

CUBA.110380445
Verbouwing van het Gesticht en de rooms-katholieke scholen aan
het A-kerkhof in Groningen.
1887
CUBAt244

tekeningen;, 8 bladen
Plattegronden, aanzichten en doornsneden, met vermelding van
architect P.J.H. Cuypers, datering 1887, schaal 1 op 100.

CUBA.110380447
Nieuwbouw van een villa, twee woonhuizen tegenover de St.
Jozefkerk en magazijn Behrens aan de Radesingel in Groningen,
door J.Th.J. Cuypers.
1887
CUBAt580

tekeningen;, 12 bladen
(fraai)
- 10 Schetsen en ontwerptekeningen van de twee woonhuizen
(aanzichten, doorsneden en plattegronden), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, voorzien van een stempel met *P.J.H. Cuypers
archief* met vermelding van negatiefnummer 362, datering 1887,
schaal 1 op 100;
- 1 Schets en 3 ontwerptekeningen (aanzicht en plattegronden)
van de villla, met vermelding van architect J.Th.J. Cuypers,
voorzien van een stempel met *P.J.H. Cuypers archief* met
vermelding van negatiefnummer 363, datering 1887, schaal 1 op
100;
- 7 Ontwerptekeningen (plattegronden en gevels aan de
Radesingel en de Oosterstrraat) van magazijn Behrens,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van een stempel met
*P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van negatiefnummer 368,
datering 1887, schaal 1 op 100.

CUBA.110380449
Erehaag ter ere van de kroningsfeesten van koning Willem III in het
Vondelkwartier in Amsterdam.
1887
CUBAt245

tekeningen;, 8 bladen
Schetsjes, blauwdruk en presentatietekeningen van de
versieringen en erehaag, met vermelding van J.Th.J. Cuypers als
civiel ingenieur, met een stempel van Cuypers & Co., schaal 1 op
10.

CUBA.110380451
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het raadhuis
in Bolsward.
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1887
CUBAg246

geschreven stukken
Verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om ‘bericht en
raad’, met kladaantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering 1887.

CUBA.110380453
Nieuwbouw en decoratie van de bisschoppelijke grafkapel in
Roermond.
1887
CUBAt247

CUBAd247

tekeningen;, 15 bladen
Plattegronden, doorsneden, aanzichten en detailtekeningen
(onder andere vensters en schilderwerk), gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, met stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 655, 656, 657, 658, 659, datering 1887, schaal
1 op 10, 1 op 20 en 1 op 50.
documentatie
Twee overdrukken van een aanzicht van de voorgevel van de
grafkapel en van een doorsnede.

CUBA.110380456
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de aankoop door het Rijk van
het Kasteel in IJsselstein.
1887
CUBAph1145 'De nog bestaande torens van het kasteel te IJsselstein', 1 blad met foto
Foto (albuminedruk, op fotokarton geplakt) met een gezicht op de
toren van het kasteel. Op verso voorzien van het opschrift:’De nog
bestaande toren van het Kasteel te IJsselstein’ (in potlood).

CUBA.110380458
Decoratie van het boek ‘Neerlandia Catholica’, voor het Comité der
Nederlandse Vaticaanse Tentoonstelling.
1887
CUBAg253

geschreven stukken
Twee brieven en een blad met opgave van kosten, datering 1887.

CUBA.110380460
Nieuwbouw van een rooms-katholieke kerk en pastorie in Davos
(Zwitserland).
1887-1889
CUBAt248

CUBAg248
CUBAd248

tekeningen;, 13 bladen
Perspectieftekeningen (waarvan een gebruikt is voor de overdruk,
zie d 248), plattegronden, gevels, doorsneden (fraaie tekeningen)
en details (vensters) met vermelding van P.J.H. Cuypers architect,
op een tekening is de naam van de architect onleesbaar, met
stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 249,
250, 251, 252, datering 1888, 1889.
geschreven stukken
Beschrijving van de kerk en pastorie voor Davos, datering 1889.
documentatie
Twee overdrukken in kleur (fraai) van de kerk en pastorie in
perspectief, met links boven op het blad een plattegrond van de
kerk.

CUBA.110380464

CUBA
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Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Grote of St. Maria Magdalenakerk in Goes.
1887-1917

CUBAt249

CUBAph249
CUBAg249

Toelichting project
1887-1917 Restauratieadvies door P.J.H. Cuypers
1909-1910 Restauratie opmeting door A. Mulder
tekeningen;, 27 bladen
Serie opmetingstekeningen in druk (plattegrond, plan over de
bovenvensters, zuidzijde, westzijde, doorsneden, (details van het)
noordelijke transept en details van de westgevel) bestaande uit
genummerde bladen (I t/m XIV), door A. Mulder, datering 1900,
schaal 1 op 10, 1 op 20 en 1 op 200;
Detailtekeningen van pinakels, bekroning en het grote kerkraam,
met maatvoering, datering 1909, schaal 1 op 20.
Aanzicht noordgevel, vanaf de Donjon van het Stadhuis, 1 foto
Foto van een deel van een gevel, met op de achterzijde: ‘mei
1900’.
geschreven stukken
Begroting van kosten; declaratie van J. Moorman uit Roermond
voor de levering van het tegenwerk voor een venster in het
noordelijk transept; ingekomen stukken van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken met het verzoek de herstellingswerken te
inspecteren vanwege het uitkeren van Rijkssubsidiegelden, met
bijlagen, 1887-1917.

CUBA.110380468
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Onze Lieve Vrouwe kerk in Kapelle en de
restauratie van de kerktoren door J.Th.J. Cuypers.
1887, 1919, 1924
Toelichting project
1887 Restauratieadvies door P.J.H. Cuypers
1924 Restauratie van de kerktoren door J.Th.J. Cuypers
CUBAt250
tekening, 1 blad
Tekening van de hoofdspits met 72 hogels,
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1924.
CUBAph250.1 Aanzicht zuidwestgevel, 1 foto
van het exterieur van de kerk met de toren, datering (op verso)
1919.
CUBAph250.2 Aanzicht noordoostgevel, 1 foto
van het exterieur van de kerk met de toren, datering (op verso)
1919.
CUBA.110380472
documentatie
Zie kopieboeken

CUBA.110380473
Restauratie, herbouw en aanbouw van de rooms-katholieke St.
Martinuskerk en sacristie in Beek (Zuid-Limburg).
1887-1930
Toelichting project
1887-1892 Herbouw van de kerk en sacristie door L.H.H.J.M. Freiherr von Fisenne
1907 Aanbouw (bestek 171) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1930 Verbouwing (bestek 537) door J.Th.J. Cuypers
CUBAt251.1 tekeningen; herbouw, 6 bladen
Plattegronden, aanzichten, doorsneden van de herbouw van de
kerk en de sacristie, datering 1887, schaal 1 op 100, met daarop
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aangebrachte aantekeningen en wijzigingen. Detailtekening
(hoofdaltaar) gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van
Cuypers & Co. nummer 4184, schaal 1 op 20.
tekeningen; aanbouw, 17 bladen
Voornamelijk genummerde tekeningen (bestek 171):
plattegronden, gevels en doorsneden, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en J. Stuyt, schaal 1 op 100.
tekeningen; verbouwing, 3 bladen
Situatietekening, plan voor de nieuwe ingang aan de noordgevel,
angelustorentje (bestek 537), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1915, 1930, schaal 1 op 20.
Glasnegatief aanbouw St. Martinuskerk Beek, stuk
Glasnegatief van de aanbouw van de St. Martinuskerk te Beek.
Glasnegatief detail buitenmuur St. Martinuskerk Beek, stuk
Glasnegatief van een detail van de buitenmuur van de St.
Martinukerk te Beek.

CUBA.110380479
(Nieuwbouw), decoratie, verbouwing en restauratie van de rooms
katholieke Maria Hemelvaartkerk aan de Ginnekenstraat in Breda.
1887-1943
o.a. 60 tekeningen en 4 foto's
Toelichting project
1887-1890 Nieuwbouw door J.J. van Langelaar
1890 Decoratie door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
1935 Verbouwing door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1943 Restauratie door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1967 Gesloopt
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 575
CUBAt262.1 tekeningen; algemeen, 5 bladen
doorsnede, gevels en plattegrond van de kerk (enkele in gedrukte
vorm), gesigneerd door J.J. van Langelaar, datering 1887, 1890,
schaal 1 op 100.
CUBAt262.2 tekeningen; decoratie, 38 bladen
tekeningen voor de St. Josephkapel (altaar, venster), voor de
doopkapel (doopvont, ijzeren hekwerk, vensters en glas-inloodramen, met als afbeeldingen: Adam en Eva in het paradijs,
Philippus doopt Antiopië), voor de kerkhofkapel (onder andere een
altaar en kandelaars met ordernummer 58), preekstoel,
communiebank, Onze Lieve Vrouwe troon (geplaatst voor de
meimaand in 1897), beeld van Gerardus Majella, vloeren,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers,
met vermelding van Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., voorzien
van Cuypers & Co. stempels en nummers 2442, 2768, 3150, 3165,
3222, datering 1897, 1929, 1930, schaal 1 op 10, 1 op 20 en 1 op
50.doorsnede, gevels en plattegrond van de kerk (enkele in
gedrukte vorm), gesigneerd door J.J. van Langelaar, datering 1887,
1890, schaal 1 op 100.
CUBAt262.3 tekeningen; verbouwing, 17 bladen
- 7 Tekeningen van het priesterkoor (bestaande situatie en
voorstellen voor de wijziging gesigneerd door J.J. van Langelaar en
door Joseph en Pierre Cuypers, datering 1890, 1935, 1942, 1943,
schaal 1 op 20, 1 op 100;
- 9 Tekeningen ten behoeve van de kerkportalen, geparafeerd door
J.Th.J. Cuypers, schaal 1 op 10;
- 1 Tekening (blauwdruk) ten behoeve van elektrische installaties
in de kerk en de pastorie door technisch adviesbureau De Haan in
Breda.

CUBA
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CUBAph262.1 Aanzicht kansel, 1 blad met foto
van de preekstoel met het klankbord, op verso voorzien van een
stempel van Cuypers & Co. en het nummer 14
CUBAph262.2 foto: van de preekstoel met het klankbord,
CUBAph262.3 foto: van de preekstoel met het klankbord,
CUBAph262.4 Aanzicht kansel, 1 blad met foto
van de preekstoel met het klankbord,
CUBAg262
geschreven stukken
Begroting (twee voorstellen) voor de wijziging van het
priesterkoor, datering 1935.

CUBA.110380488
Restauratieadvies, verbouwing en restauratie van de roomskatholieke St. Martinuskerk(toren) in Weert.
1887-1949

CUBAt252.1
CUBAt252.2

CUBAt252.3
CUBAt252.4

CUBAt252.5
CUBAt252.6

CUBAg252

Toelichting project
1887 Restauratieadvies door P.J.H. Cuypers
1887-1889 Restauratie van de kerktoren door J. Kayser
1940-1949 Restauratie (bestek 775) van de kerktoren door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers
1945 Verbouwing (bestek 782) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1949 Aanbouw (bestek 882) en restauratie (bestek 899) door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers
tekeningen; Van J. Kaiser, 3 bladen
aanzicht van de voorgevel, aanzicht en doorsnede van de toren
gesigneerd door J. Kayser, architect Venlo.
tekeningen; Bestek 775, 21 bladen
t.b.v. de restauratie en herbouw van de toren(spits), bestek 775:
aanzichten, doorsneden, plattegronden, van de balklaag van de
tijdelijke afdekking van de toren, van het stalen geraamte voor de
toren, van de hoogte van de toren (blauwdruk van Publieke
Werken, Weert), opgave van gevonden funderingen, met
vermelding van architecten Joseph en Pierre Cuypers, gesigneerd
door Pierre Cuypers en door een andere architect (handtekening
onleesbaar), datering 1940-1943, schaal 1 op 20, 1 op 50, 1 op
100, 1 op 200.
tekeningen; Bestek 782, 4 bladen
t.b.v. het tochtportaal, bestek 782, gesigneerd door Pierre
Cuypers, datering 1944, 1945, schaal 1 op 100.
tekeningen; Bestek 882, 3 bladen
t.b.v. de uitbreiding van het zangkoor, bestek 882, met vermelding
van Architecten Bureau Joseph en Pierre Cuypers, gesigneerd door
Pierre Cuypers, datering 1949, schaal 1 op 20 en 1 op 50.
tekeningen; Bestek 889, 2 bladen
t.b.v. de wijziging van de zij-ingangen, bestek 889, datering 1949,
schaal 1 o p 1 en 1 op 20.
tekeningen; rest, 7 bladen
onder andere: decoratietekeningen [waarschijnlijk t.b.v.
schilderwerk], opmetings-tekeningen, gesigneerd door Pierre
Cuypers, datering 1940, 1944, schaal 1 op 50;
Ontwerp brandleiding door J.W.H. Keuls, Technische Industrie voor
Centrale Verwarmingen in Heerlen, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om bericht en
raad met aantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering 1887;
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Correspondentie, datering 1925-1926;
Correspondentie, datering 1940-1942;
Rapport: ‘Herbouw Torenspits St. Martinuskerk te Weert, statische
berekening der staalconstructie’, datering 1946.
Tekening; vooraanzicht St. Martinuskerk te Weert, 1 blad met foto
Van een tekening van een aanzicht van de kerk.

CUBA.110380497
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers bij de herstellingswerken van de
Berkelruïne in Zutphen.
1888
CUBAg254

geschreven stukken
Verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken aan P.J.H.
Cuypers om naar Zutphen te reizen en zich voor te laten lichten
door B&W over de wijze waarop deze herstelling kan worden
uitgevoerd, datering 1888.

CUBA.110380499
Ontwerp van een meubel [kast].
1888
CUBAg255

geschreven stukken
In opdracht van het Comité voor het Album van Professor Donders
in Utrecht. Rekening van F. Stoltzenberg te Roermond voor ‘een
meubeltje in eikenhout met snijwerk, verguld koperen hang- en
sluitwerk enz. uitgevoerd volgens ontwerp van den Heer Dr. P.J.H.
Cuypers, architect der Rijksmuseumgebouwen te Amsterdam, met
inbegrip van verpakking en vracht’, voor het bedrag van 360
gulden, datering 1888.

CUBA.110380501
Decoratie van het interieur van de rooms-katholieke St.
Gregoriuskerk in Kruisland.
1888

CUBAt256

Toelichting project
1888 Nieuwbouw door J.J. van Langelaar
? Decoratie door P.J.H. Cuypers
tekeningen;, 3 bladen
Een plattegrond met aanwijzing voor de te maken kruiswegstatie,
geparafeerd door J.J. van Langelaar, datering 1888, schaal 1 op
100;
Twee decoratietekeningen van onder andere een altaar voor de St.
Josephkapel.

CUBA.110380503
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het
schilderwerk in het choor en de absis van de Nederland-hervormde
kerk in Warmenhuizen.
1888-1890
Toelichting project
1888-1890 Restauratie-advies ten behoeve van de houten kap door P.J.H.
Cuypers
1888-1890 Restauratie-advies m.b.t. de beschildering van de houten kap,
toegeschreven aan J. v. Scorel
CUBAph257.1 Plafondschildering koor, in slechte staat, 1 blad met foto

CUBA
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5 Verschillende foto’s van de slechte staat van het beschilderde
koor (met als voorstelling het laatste oordeel).
Plafondschildering koor, in slechte staat, 1 blad met foto
5 Verschillende foto’s van de slechte staat van het beschilderde
koor (met als voorstelling het laatste oordeel).
Plafondschildering koor, in slechte staat, 1 blad met foto
5 Verschillende foto’s van de slechte staat van het beschilderde
koor (met als voorstelling het laatste oordeel).
Plafondschildering koor, in slechte staat, 1 blad met foto
5 Verschillende foto’s van de slechte staat van het beschilderde
koor (met als voorstelling het laatste oordeel).
Plafondschildering koor, in slechte staat, 1 blad met foto
5 Verschillende foto’s van de slechte staat van het beschilderde
koor (met als voorstelling het laatste oordeel).
geschreven stukken
Verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken om raad en
bericht over de ‘vervallen toestand waarin zich de beschildering
van het koor der kerk bevindt’, verslagen, begroting van kosten,
correspondentie onder andere met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en de kerkvoogden, prijsopgave en declaratie
van C.J. Maks, aannemer in Amsterdam, datering 1888-1890.

CUBA.110380510
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
stadspoort de Drogenapstoren in Zutphen.
1888-1890
CUBAg258

geschreven stukken
Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken
(onder andere met een verzoek om bericht en raad);
correspondentie met B & W van Zutphen met het verzoek aan
P.J.H. Cuypers een ontwerp te maken voor een windvaan passend
bij het karakter van het gebouw, datering 1888-1890.

CUBA.110380512
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de roomskatholieke St. Amelbergakerk (St. Salvatorkerk) in Susteren.
1888-1893
CUBAt261

CUBAg261

CUBAd261

tekeningen;, 16 bladen
Decoratietekeningen (w.o. 2 opmetingstekeningen/schetsen);
preekstoelen, altaar, kruiswegstaties, beschilderingen, gesigneerd
en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co. nummer 1287, schaal
1 op 20.
geschreven stukken
Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken
betreffende de herstellingswerken en de voortgang van de werken
in verband met de toekenning van de rijkssubsidie;
aantekeningen, datering 1888-1893.
documentatie
Krantenartikelen over de herstelling van de kerk uit: ‘Maas- en
Roerbode’, nieuws- en advertentieblad, 24 en 29 april 1890.

CUBA.110380516
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de het
stadhuis-postkantoor in Gennep.
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1888-1898
CUBAt259

CUBA
o.a. 6 tekeningen en 3 foto's

tekeningen;

Plattegronden, gevels en details, met opgave van bestaand werk,
nieuw werk en weg te breken muren, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, datering 1888, 1898, schaal 1 op 50, 1 op 100.
CUBAph259.1 Vooraanzicht, voor de restauratie, 1 blad met foto
vooraanzicht van het raadhuis
CUBAph259.2 Aanzicht deel voorgevel, 1 blad met foto
aanzicht van de toren
CUBAph259.3 Aanzicht achtergevel, 1 blad met foto
aanzicht van de achterzijde
CUBAg259
geschreven stukken
Correspondentie, verzoek van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken om bericht en raad, met aantekeningen van P.J.H. Cuypers,
datering 1888-1898.

CUBA.110380522
Bouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Urbanuskerk en
pastorie in de Nes- en Zwaluwenbuurt (Nes aan de Amstel), door
J.Th.J. Cuypers.
1888-1903
CUBAt260

CUBAg260
CUBAd260

tekeningen;, 23 bladen
- 8 Algemene tekeningen: plattegronden, doorsneden en
aanzichten van de kerk en de pastorie, met vermelding van
architect J.Th.J. Cuypers, met op de achterzijde stempels van
*P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 499 en 500,
datering 1888, 1889, schaal 1 op 50, 1 op 100 en 1 op 200;
- 4 Detailtekeningen: opmetingstekening van details, doorsnede
van de doopkapel / zijbeuken, detail van een doorsnede van het
transept en toren tot aan de torenkap met aanzichten van het
zangkoor en doorsneden over de kap van het priesterkoor (fraai),
details van schoorsteen- mantels in de pastorie, geparafeerd door
J.Th.J. Cuypers, met een stempel van Joseph Th.J. Cuypers,
datering 1890, 1903, schaal 1 op 10;
- 11 Decoratietekeningen: preekstoel, altaar, wand- tegeldecoratie
(fraai), glas in loodramen, kaarsen- kroon en schrijnwerk, schaal 1
op 10 en 1 op 20.
geschreven stukken
Ingekomen brief van J. Dobbelaere, schilder uit Brugge, datering
1894.
documentatie
6 Overdrukken van een perspectieftekening, getekend door R.A.
van der Pavert (o.a. gereproduceerd in de ‘Annual Architectural
Review’, jaargang 1891) en 1 overdruk van een foto van de kerk
en de pastorie met op de voorgrond de Amstel (fraai).

CUBA.110380526
Decoratie van de oude rooms-katholieke St. Laurentiuskerk in
Dongen, door P.J.H. Cuypers.
1889
CUBAt263

Verwijzing In 1917 werd de kerk verwoest door een brand, voor de nieuwbouw
van de kerk in 1917, zie CUBA, t 537.1 etc.
tekeningen;, 6 bladen
Een plattegrond (niet helemaal duidelijk of het een plattegrond
van de Laurentiuskerk is) en vijf decoratietekeningen (onder
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andere van het kruis op het tabernakel, een missiekruis en een
venster), datering 1889, schaal 1 op 10, 1 op 20.

CUBA.110380528
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerktoren
van de rooms-katholieke St. Johannes de Doperkerk in Beaxem.
1889
CUBAg265

geschreven stukken
Verzoeken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om bericht
en raad en aantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering 1889.

CUBA.110380530
Restauratie van kasteel Valkenburg in Valkenburg.
1889
CUBAt637

tekeningen;, 9 bladen
Opmetingstekeningen: situatietekeningen, aanzichten,
plattegronden, doorsneden, opstanden, datering 1889, schaal 1
op 100, 1 op 500.

CUBA.110380532
Nieuwbouw en decoratie van de kapel van het bisschoppelijk
Seminarie Ypelaar in Ginneken (bij Breda).
1889

CUBAt264

CUBAg264

Toelichting project
1889 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1889 Decoratie door Cuypers & Co.
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 59 (?), t 523
tekeningen;, 21 bladen
- 5 Algemene tekeningen: plattegronden, gevels en doorsneden,
voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
vermelding van negatiefnummers 298, 299;
- 16 Decoratie- en detailtekeningen (fraai): (muur)schilderwerk,
ijzerwerk, beeldhouwwerk, altaar, communiebank, venster,
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een Cuypers & Co.
stempel en nummer 2371, voorzien van stempels van *P.J.H.
Cuypers archief* met vermelding van negatiefnummers 300 en
957, datering 1889, schaal 1 op 10 en 1 op 50.
geschreven stukken
Een envelop van C.J. Jung & Co., Technisch- & Agentuur Bureau,
Amsterdam met aan de binnenzijde aantekeningen van P.J.H.
Cuypers over af te beelden taferelen.

CUBA.110380535
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het
waaggebouw, voorheen in gebruik als boterwaag, in Leeuwarden.
1889
CUBAg266

geschreven stukken
Ingekomen brief (in tweevoud) van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken met het verzoek aan P.J.H. Cuypers de
stukken (niet aangetroffen) te voorzien van commentaar, datering
1889.

CUBA.110380537
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de ruïne van
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de kerk en de toren in Vlierden.
1889
CUBAg267

geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
het verzoek om bericht en raad en aantekeningen van P.J.H.
Cuypers, datering 1889.

CUBA.110380539
Decoratie van het beeldhouwwerk in de rooms-katholieke St.
Urbanuskerk in Duivendrecht.
1889-1890
CUBAg268

geschreven stukken
Rekeningen gericht aan het R.C. Kerkbestuur te Duivendrecht,
afkomstig van (Het atelier van Christelijke Beeldhouwkunst van)
Cuypers & Stoltzenberg te Roermond, datering 1889, 1890.

CUBA.110380541
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Statenzaal in het Gouvernement in ’s-Hertogenbosch.
1889-1890
CUBAg269

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad, (klad)aantekeningen van P.J.H.
Cuypers, datering 1889, 1890.

CUBA.110380543
Ontwerp van de voor- en achterzijde van een nieuw muntbiljet, ter
waarde van tien gulden, door P.J.H. Cuypers.
1889-1890
CUBAt270
CUBAf270

CUBAg270

tekeningen;, 3 bladen
Ontwerptekening
Foto's, 4 stuks
Foto’s (albuminedrukken) van ontwerptekeningen.
f270-1: Ontwerp voorzijde
f270-2tm4: geschreven stukken en getekend materiaal
Ingekomen brieven van het ministerie van Financiën, declaratie
van P.J.H. Cuypers voor de levering van tekeningen voor het
nieuwe muntbiljet met bijlagen, aantekeningen en schetsjes van
P.J.H. Cuypers, eerste afdruk van de voor- en achterzijde van het
muntbiljet, datering 1889-1890.

CUBA.110380547
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kleine
Ruïne of De Burcht in Leiden.
1889-1890
Verwijzing : Zie ook CUBA, g 170
CUBAph271.1 Aanzicht toegangspoort, Burcht van Leiden, 1 blad met foto
Foto van het afsluithek
CUBAph271.2 Binnenplaats, Burcht van Leiden, 1 blad met foto
foto van de burcht van binnen
CUBAph271.3 Trap binnenplaats, Burcht van Leiden, 1 blad met foto
foto van de waterput en trap
CUBAg271
geschreven stukken
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Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;
beschrijving van De Burcht te Leiden, met tekeningetjes (fraai),
gesigneerd door V. de S. [Victor de Stuers], rapport van P.J.H.
Cuypers, datering 1889, 1890.

CUBA.110380552
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerktoren
van de Nederlands-hervormde kerk in Peperga (bij
Westellingewerf).
1889-1890
CUBAg272

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
van de kerkvoogden, aantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering
1889-1890.

CUBA.110380554
Nieuwbouw van het missiehuis Heilig Hart in Tilburg.
1889-1890
CUBAt633

tekeningen;, 20 bladen
15 Bladen: serie genummerde detailtekeningen (fraai),
geparafeerd door P.J.H. Cuypers;
5 Bladen: serie platen, op kartons geplakt. Elke plaat is aan een
bisdom gewijd (Breda, Haarlem, ’s Hertogenbosch, Roermond,
Utrecht), met daarop de bijbehorende patroonheilige en motto en
tekeningen van de belangrijkste kerkgebouwen in het bisdom. Met
vermelding van W. Hoogenbos, Rotterdam (tekenaar?).

CUBA.110380556
Decoratie van de kapel in het rooms-katholieke St.
Bernardusgesticht aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam, door
J.Th.J. Cuypers.
1889-1891
CUBAt273
CUBAg273

tekeningen;, 3 bladen
Decoratietekeningen (fraai) van de communiebank, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1889, 1890.
geschreven stukken
Een rekening van het Atelier van Christelijke Beeldhouwkunst van
Cuypers & Stoltzenberg te Roermond, gericht aan het R.C. Sint
Bernardus gesticht, voor ‘Eene communiebank in eikenhout
gebeitst en verguld, met gebeeldhouwd Lam Gods,
gebeeldhouwde panelen, op de knielbank een los kussen van
bruinen trijp en dito franje, wit marmeren blad, franco 390,gulden’, datering 1891.

CUBA.110380559
Decoratie van de kapel van het Begijnhof in Breda, door J.Th.J.
Cuypers.
1889-1893
CUBAt274

tekeningen;, 4 bladen
Decoratietekeningen van een kaarsenhouders, altaarkruis en een
beeld van Sint Cecilia te plaatsen tegen de orgelkast, geparafeerd
door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van kunstwerkplaatsen
Cuypers & Co., Cuypers & Co. nummers 1177, 1372, en een
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stempel van Cuypers & Co. goedgekeurd voor uitvoering anno
[1892, moeilijk leesbaar], datering 1893.
geschreven stukken
Rekening van een glasschilder uit Duitsland, beschrijving van de
voorstellingen voor de zes vensters in de kapel, datering 1889.

CUBA.110380562
Restauratie(advies), decoratie en aanbouw van de roomskatholieke St. Dionysiuskerk in Nyswilre (Nijswiller).
1889-1905

CUBAt289

CUBAg289

Toelichting project
1889-1896 Restauratie en decoratie door P.J.H. en J.Th.J. Cuypers
1905 Aanbouw door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 18 bladen
Algemene tekeningen (aanzichten, plattegronden, gevels) en
detailtekeningen (hoogaltaar, Onze Lieve Vrouwe altaar, Dionysius
altaar en koorafsluiting met preekstoel, communiebank en
triomfkruis), geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met vermelding van
Joseph Th.J. Cuypers, met vermelding van de Cuypers & Co.
nummers 2779 en 3727, datering 1890, 1894, 1896, schaal 1 op
10, 1 op 20, 1 op 100.
geschreven stukken
Brief van V. de Stuers aan H. Brouwers, lid van de Raad van State,
en ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met het verzoek de voortgang van de werkzaamheden te
beoordelen in verband met het ter beschikking stellen van de
Rijkssubsidie, datering 1889, 1894, 1895.

CUBA.110380565
Decoratie van de rooms-katholieke St. Bartholemeuskerk in
Zevenbergen.
1889-1909

CUBAt275

CUBAg275

Toelichting project
1889-1893 Decoratie door P.J.H. Cuypers
1894 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 6 bladen
Decoratietekeningen: kapitelen in staff, (sjabloon) schilderwerk
voor een zijbeuk en een altaar, altaren (onder andere voor St.
Antonius), triomfkruis, geparafeerd door P.J.H. Cuypers en J.Th.J.
Cuypers, met stempels van Cuypers & Co. en nummers 2682 en
3815, datering 1893, 1894, 1909, schaal 1 op 1 en 1 op 10.
geschreven stukken
Begrotingen van kosten met de daarbij horende beschrijvingen
van werkzaamheden en schetsjes.

CUBA.110380568
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands- hervormde St. Walburgiskerk in Zutphen.
1889-1925
o.a. 60 tekeningen en 5 foto's
Toelichting project
1889-1918 Plannen voor de in- en uitwendige restauratie, uitgevoerd door B.
Peteri en vervolgens door H.A. Ezerman
1895-1896 Fragmentenbouw (contrafort- afdekkingen etc.)
1918-1925 Voltooiing der werken onder de Rijkscommissie
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 43.1 t/m t 43.12

CUBA
CUBAt276.1

CUBAt276.2

CUBAph276.1
CUBAph276.2
CUBAph276.3
CUBAph276.4
CUBAph276.5
CUBAg276
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tekeningen; Ontwerp- en opmetingstekeningen, 41 bladen
voornamelijk opmetingstekeningen van details en
detailtekeningen van onder andere baldakijnen, balustrades,
hang- en sluitwerk (gehengen) deuren, hekwerk, gesigneerd door
P.J.H. Cuypers, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van een
stempel van Joseph Cuypers, een blad is voorzien van de
opmerking: ‘eerst moet deze tekening door weledel zeer geleerde
heer Doctor Cuypers gezien worden’, schaal 1 op 20, 1 op 100.
tekeningen; blauwdrukken, 19 bladen
Blauwdrukken (voor een aantal calques van de blauwdrukken zie t
276.1) van onder andere de toren, gevel, balustrade,
opmetingstekeningen van details, plattegrond van de kerk,
gesigneerd door H.A. Ezerman.
Aanzicht portaal noordzijde, 1 blad met foto
van het noordportaal
Aanzicht portaal noordzijde, 1 blad met foto
van het noordportaal
Aanzicht koorzijde, 1 blad met foto
van het exterieur van het koor
Aanzicht deel van toren, 1 blad met foto
van de toren
"Contrefort (steunbeer) en traptoren aan het westfront.", 1 blad met foto
van de traptoren en het contrefort aan het westfront
geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad en met toezeggingen voor het
verlenen van (half)jaarlijkse rijkssubsidies voor de herstelling van
de kerk, met bijlagen, datering 1889-1918.

CUBA.110380577
Ontwerpen van een grafmonument, een gedenksteen en een
monument (buste) ter ere van J.A.A. Alberdingk Thijm, o.a. op zijn
vroegere woonhuis Nieuwezijds Voorburgwal 161 in Amsterdam,
door P.J.H. Cuypers.
1889, 1891-1893, 1909

CUBAt641
CUBAd641

Verwijzing Zie ook CUCO, t 635
N.B. Het grafmonument, de grafkist en de buste zijn niet opgenomen in het
oeuvre-overzicht!
tekeningen;, 5 bladen
Schetsontwerpen en detailtekeningen, onder andere van een
typografisch ontwerp, datering 1909, schaal 1 op 10.
documentatie
Stukken m.b.t. een inzamelingsactie voor stichting van een
gedenksteen en onthulling van de gedenksteen, krantenknipsels,
fotokopieën, datering 1891-1893.

CUBA.110380580
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de nieuwbouw van een
gerechtsgebouw aan de Geestersingel in Alkmaar.
1890
CUBAt277
CUBAg277

Toelichting project
1891-1893 Nieuwbouw naar ontwerp van Rijksbouwmeester W.C. Metzelaar
tekeningen;, 2 bladen
Twee detailtekeningen (onder andere van een gevel).
geschreven stukken
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(Klad)aantekeningen van P.J.H. Cuypers over het ‘Rechtsgebouw’
in Alkmaar, datering 1890.

CUBA.110380583
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerk en
kerktoren van de Nederlands-hervormde Grote- of Martinikerk in
Franeker.
1890
CUBAph278
CUBAg278

Interieur; kerkzaal gezien vanaf orgel richting koor, 1 blad met foto
Foto van het interieur van de kerk.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met onder andere een verzoek om bericht en raad, aantekeningen
van P.J.H. Cuypers, datering 1890.

CUBA.110380586
Nieuwbouw van een gemeenschapshuis voor de Vereniging Geloof
en Wetenschap in Amsterdam door J.Th.J. Cuypers.
1890
CUBAt279

tekening
Schets voor het spreekgestoelte, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers,
de tekening is op de achterzijde voorzien van postzegels en een
adres: ‘Den Weledele Heer Fr. Stoltzenberg te Roermond’, datering
1890.

CUBA.110380588
Nieuwbouw van een kapel op het kerkhof in Blaricum, door P.J.H.
Cuypers.
1890
Verwijzing : Zie CUBA, t 33

CUBA.110380589
Nieuwbouw van de Nederlands-hervormde kerk in Valkenswaard,
door P.J.H. Cuypers.
1890
CUBAt1892

tekening

Schetsblad met plattegrond en doorsnede.

CUBA.110380591
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het raadhuis
in Brouwershaven.
1890-1891
CUBAt283

tekening

CUBAg283

Een [zestiende of zeventiende eeuwse] tekening van de voorgevel
(fraai) opgeplakt op papier, op de achterzijde van het blad is een
deel van een tekening in krijt (met als afbeelding een ridder)
zichtbaar.
geschreven stukken
Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken om
bericht en raad over de herstelling van het raadhuis en over de
voortgang in verband met de uitkering van de rijkssubsidies,
datering 1890-1891.
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CUBA.110380594
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de nieuwbouw van een
gerechtsgebouw in Breda.
1890-1891
CUBAg646

geschreven stukken
Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
aantekeningen, declaraties etc., datering 1890-1891.

CUBA.110380596
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de nieuwbouw van een
anorganisch laboratorium voor de Universiteitsgebouwen in
Utrecht.
1890-1891
CUBAg284

geschreven stukken
Bestek en voorwaarden uitgegeven door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken wegens het bouwen van een Laboratorium
voor Anorganische Scheikunde en Gezondheidsleer in het
Sterrenbosch in Utrecht (raming 127.400,- gulden), met als
bijlagen 7 tekeningen; correspondentie en aantekeningen van
P.J.H. en J.Th.J. Cuypers, datering 1890-1891.

CUBA.110380598
Decoratie van de rooms-katholieke St. Ignatiuskerk in Rotterdam.
1890, 1892

Toelichting project
1892 Nieuwbouw van de kerk en sacristie door N. Molenaar
ca. 1892 Decoratie door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 357.1 t/m 357.4
CUBAt308.1 tekeningen; algemeen, 13 bladen
genummerde serie ontwerptekeningen (in druk) van de roomskatholieke kerk met pastorie van den H. Ignatius te Rotterdam,
bisdom Haarlem, gesigneerd door N. Molenaar, architect, datering
1890, schaal 1 op 20, 1 op 100.
CUBAt308.2 tekeningen; decoratie, 17 bladen
schilderwerk (ook voor de sacristie), kapiteel, verhoging van de
balustrade van het zangkoor voor de speeltafel, deur en
vensterboog, beeld van St. Ignatius, van St. Gregorius en van
Petrus Canisius, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, gesigneerd door
P.J.H. Cuypers, met stempels van Cuypers & Co. Roermond, schaal
1 op 10, 1 op 20.
CUBAph308.1 Interieur; zicht op koor met altaar, 1 foto
Interieurfoto met het zicht op het altaar, door J.H.C. Vermeulen,
Pers-Fotograaf, Palestinastraat 49 in Rotterdam.
CUBAph308.2 Interieur; kerkzaal gezien vanaf het orgel richting het koor, 1 foto
Interieurfoto met het zicht op het altaar, door J.H.C. Vermeulen,
Pers-Fotograaf, Palestinastraat 49 in Rotterdam.
CUBAph308.3 Interieur; kerkzaal, gezien naar het koor, 1 foto
Interieurfoto met het zicht op het altaar, door J.H.C. Vermeulen,
Pers-Fotograaf, Palestinastraat 49 in Rotterdam.
CUBAph308.4 Interieur; zicht op koor met altaar, 1 foto
Interieurfoto met het zicht op het altaar, door J.H.C. Vermeulen,
Pers-Fotograaf, Palestinastraat 49 in Rotterdam.
CUBAph308.5 Interieur; kerkzaal, gezien naar het koor, 1 blad met foto
Interieurfoto met het zicht op het altaar, door J.H.C. Vermeulen,
Pers-Fotograaf, Palestinastraat 49 in Rotterdam.
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CUBA.110380606
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Kerk in Hippolytushoef.
1890-1896
CUBAg285

geschreven stukken
Correspondentie met de kerkvoogden en met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken over de voortgang van de herstellingswerken
aan de kerk in verband met de uit te keren rijkssubsidie,
aantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering 1890-1892.

CUBA.110380608
Nieuwbouw van hotel Huis ter Geul in Oud-Valkenburg, door P.J.H.
Cuypers.
1890-1898
CUBAt286

CUBAg286

tekeningen;, 15 bladen
- 7 Algemene tekeningen: perspectieftekening van de voorgevel
(fraai), gevels, doorsnede en plattegrond, voorzien van stempels
met *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van negatiefnummers
712 en 714;
- 7 Decoratietekeningen van voornamelijk schilderwerk;
- Uittreksel uit het kadastrale Plan van de Gemeente Valkenburg
en Oud-Valkenburg, datering 1898.
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1890.

CUBA.110380611
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke H.H. Petrus en
Paulus kerk en de pastorie in Aarlanderveen.
1890-1904
Toelichting project
1890-1892 Nieuwbouw (bestek 15) door J.Th.J. Cuypers
1901-1904 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt288.1 tekeningen; bestek, 37 bladen
genummerde bestektekeningen van kerk en pastorie, gesigneerd
en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van een stempel van
Joseph Th.J. Cuypers, datering 1890, 1891, 1892, schaal 1 op 100.
CUBAt288.2 tekeningen; kerk, 41 bladen
algemene tekeningen: situatieplan, plattegronden, aanzichten,
doorsneden en detailtekeningen: oprit, beplanting, ijzersteenhouw- en metselwerk, toren, hekwerk, hardsteen, details van
dekstenen, profielen, treden, plinten, tabernakelkast voor het
hoogaltaar, altaar (fraai), hoofdingangsdeuren, Onze Lieve Vrouwe
altaar, topversiering, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en Jan Stuyt,
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van een stempel van
Joseph Th.J Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co. nummer
2642, datering 1901, 1904, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op
50, 1 op 100.
CUBAt288.3 tekeningen; pastorie, 10 bladen
plattegronden, detailtekeningen (o.a. van de hoofdingang,
schoorsteen, nieuw venster) en decoratietekening, geparafeerd
door J.Th.J. Cuypers, met een stempel van Cuypers & Co., datering
1891, 1901, schaal 1 op 20, 1 op 50 en 1 op 100.

CUBA.110380615
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Restauratie(advies) van de kerktoren en meubeldecoratie van de
rooms-katholieke St. Petrus’ Bandenkerk in Oirschot.
1890-1914
o.a. 16 tekeningen en 6 foto's
Toelichting project
1890-1914 Restauratieadvies door P.J.H. Cuypers
1890-1914 Restauratie door J. van Gils
1913 Meubeldecoratie door P.J.H. Cuypers
CUBAt290
tekeningen;, 16 bladen
Plattegronden, ontwerpen van een torenspits door J. van Gils,
(detail)tekeningen van het ijzeren afsluithek en van de
lambrisering van portaal-transept, gesigneerd door P.J.H. Cuypers
en P. Somers, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 100 en 1 op 200.
CUBAph290.1 Aanzicht noordzijde, 1 blad met foto
Foto van de noordzijde van de kerk voor de restauratie
CUBAph290.2 Aanzicht zuidzijde, richting toren, 1 blad met foto
van de toren en een gedeelte van de kerk
CUBAph290.3 Interieur; koorbank met hoge rug, 1 blad met foto
van de koorbanken,
CUBAph290.4 Interieur; koorbankzonder hoge rug, 1 blad met foto
van de koorbanken, door fotograaf P. Weijnen uit ’sHertogenbosch,
CUBAph290.5 Bouwwerkzaamheden; toren in de steigers, 1 blad met foto
van de restauratie van de toren, door fotograaf H. de Werd uit
Tilburg.
CUBAph290.6 Bouwwerkzaamheden; toren in de steigers, 1 blad met foto
van de restauratie van de toren, door fotograaf H. de Werd uit
Tilburg.
CUBAg290
geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met het verzoek om bericht en raad, beoordeling van de
vorderingen van de restauratie van de toren in verband met de
uitbetaling van de Rijkssubsidie, met bijlagen, en correspondentie
met J. van Gils, datering 1901-1914.

CUBA.110380624
Bemoeienis van P.J.H.Cuypers met de restauratie van de (toren van
de) Nederlands-hervormde Grote- of St. Catharijnekerk in Brielle.
1890-1918
o.a. 17 tekeningen en 3 foto's
CUBAt287

tekeningen;, 17 bladen
4 Detail- en decoratietekeningen en een serie van genummerde
bestektekeningen (bestek 51): detail houtcementdak toren, plan
voor middenschip en zijbeuken, opstand ten westen, zuidzijde van
de toren, doorsneden van de toren, grondplannen van de toren,
plan voor de toren boven de daken van de zijbeuken, west- ,
noord- oost- en zuidzijde van de toren, omloop voorgevel toren,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, opgemeten door J. van Gils,
datering 1895, 1900, schaal 1 op 20, 1 op 50 en 1 op 100.
CUBAph287.1 Detail; sluitsteen van ribgewelf, 1 foto
van details (knooppunt en een deel van een muraalboog)
CUBAph287.2 Detail; aanzetsteen muraalboog, 1 foto
van details (knooppunt en een deel van een muraalboog)
CUBAph287.3 Aanzicht grafmonument, 1 blad met foto
van een epitaaf van Franciscus Adrianus van Leyden
CUBAg287
geschreven stukken
Correspondentie met de kerkvoogden van de Hervormde
Gemeente te Brielle, met J. van Gils en met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, met onder andere verzoeken om bericht en
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raad en met berichtgevingen over de uitbetaling van de
rijkssubsidie, met bijlagen, datering 1890-1918.

CUBA.110380630
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Vituskerk en
pastorie in Hilversum.
1890-1930

CUBAt300.1

CUBAt300.2

CUBAt300.3

CUBAt300.4

Toelichting project
1890-1892 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1890-1893 Decoratie door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
1921-1923 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 87
tekeningen; algemeen, 20 bladen
situatietekeningen, plattegronden, aanzichten, doorsneden van de
kerk en pastorie, gesigneerd door P.J.H. Cuypers en namens de
gegadigden gesigneerd door J. van Groenendaal, T. Raaymakers
en L. Hartmans, voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers
archief* met negatiefnummer 341, datering 1890, 1892, schaal 1
op 100, 1 op 200.
tekeningen; detail- en decoratie, 35 bladen
- 3 Bladen (voornamelijk tegelwerk) voor de nissen van het
priesterkoor, met vermelding van Cuypers & Co nummer 623,
datering 1918, schaal 1 op 20.
- 5 Bladen van de Pieta-troon, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en
met vermelding van Kunstwerkplaats Cuypers & Co. en het
ordernummer 1476, datering 1921.
- 8 Bladen van de Heilige Familietroon, met onder andere
tekeningen van voetstukken (goudsbloem – gehoorzaamheid, roos
– liefde, anemone – zorgzaamheid, viooltje – ootmoedigheid), met
vermelding van N.V. Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co, datering
1930.
- 5 Bladen van het altaar van de Heilige Theresia van Lisieux met
troon, met vermelding van N.V. Kunstwerkplaatsen Roermond,
goedgekeurd door D. Hundema, datering 1930.
- 3 Bladen van het St. Joseph-altaar, met vermelding van Cuypers
& Co nummer 4328, schaal 1 op 10.
- 1 Blad van het Sint Antonius-altaar, schaal 1 op 20.
- 3 Bladen van de doopkapel (tegelvloer, ijzeren afsluithek, kastje
met ‘lezenaar’), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1892,
schaal 1 op 10.
- 10 Bladen met onder andere: plattegrond en doorsneden van
verwarmingstoestellen, tegelwerk, glas-in-loodwerk, knielbank
met afsluiting (order 315), geparafeerd door J.Th.J. Cuypers,
schaal 1 op 10.
tekeningen; schilderwerk, 17 bladen
Decoratietekeningen ten behoeve van het schilderwerk (onder
andere bladmotieven) en sjablonen voor het schilderwerk (onder
andere in de woon- en eetkamer en de huiskamer van de
pastorie), datering 1892, schaal 1 op 1.
tekeningen; beeldhouwwerk, 10 bladen
Consoles (onder andere een opmetingstekening van de console
van het Heilige Antoniusbeeld), pedestal en beelden van Sint
Franciscus, Sint Agnes, Sint Cunera, Sint Bonifacius, geparafeerd
door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers, met vermelding van N.V.
Cuypers & Co. Kunstwerkplaatsen, goedgekeurd door D.
Hundema, met vermelding van Cuypers & Co. nummer 1359,
datering 1891, 1926, 1927, 1930, schaal 1 op 10 en 1 op 20.
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Glasnegatief afbeelding interieur St. Vituskerk Hilversum, stuk
Glasnegatief van een foto, gemaakt door fotograaf L. van Leer uit
Amsterdam, van het interieur van de St. Vituskerk te Hilversum.
geschreven stukken
Twee rekeningen van H. Nicolas en Zonen, ateliers voor
Glasschrijverkunst, lijst met opgave van maten, kleur en vormen
ten behoeve van het marmeren hoogaltaar, datering 1894, 1895
documentatie
32 Bladen: overdrukken van een genummerde serie
ontwerptekeningen (voor de originelen zie hierboven, t 300.1);
bladen gepubliceerd in: ‘De Architect’, 3de jaargang en in:
‘Bouwkundig Weekblad’, nr. 38 van 17 september 1892, en in:
‘Leven en werken van Nederlandsch grootsten bouwmeester Dr.
P.J.H. Cuypers’, 1917, plaat 56 en plaat 57; met afbeeldingen van
perspectieftekeningen, plattegronden, aanzichten, doorsneden en
details van de kerk en de pastorie, gesigneerd door P.J.H. Cuypers
en De Bazel, voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief*
met negatiefnummers 330, 331, 332, 333, 334 en enkele bladen
zijn op de achterzijde voorzien van een stempel van Joseph
Cuypers, datering 1891, 1892.

CUBA.110380638
Verbouwing en decoratie van de rooms-katholieke St.
Walburgiskerk in Netterden.
1890, 1930

CUBAt301

Toelichting project
ca. 1890 Verbouwing door P.J.H. Cuypers
1930 Decoratie door Cuypers & Co.
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 781
tekeningen;, 17 bladen
- 9 Algemene tekeningen: aanzichten en doorsneden (zeer fraai)
en een plattegrond, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met op de
achterzijde stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding
van negatiefnummers 493, 494, 495, 496, 497, schaal 1 op 200;
- 8 Detailtekeningen van onder andere: preekstoel (fraai), glas-inloodramen, koorvensters, koorbanken (fraai), geparafeerd door
P.J.H. Cuypers, met vermelding en stempel van de
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. en de Cuypers & Co. nummers
1779, 1780, datering 1930, schaal 1 op 5, 1 op 20 en 1 op 50.

CUBA.110380640
Tuinontwerp, nieuwbouw en decoratie van de kapel Onze Lieve
Vrouwe in ’t Zand aan de Kapellerlaan en de nieuwbouw van het
juvenaat in Roermond.
1890-1942

Toelichting project
1911 Tuinaanleg door P.J.H. Cuypers
1919 Nieuwbouw (ook van het juvenaat) door P.J.H. Cuypers
1919 Decoratie (ook van het juvenaat) door P.J.H. Cuypers
1938-1942 Verbouwing
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 478.1 t/m t 478.4
CUBAt499.1 tekeningen; Tuinontwerp, 7 bladen
tuinontwerpen, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 200, 1
op 500.
CUBAt499.2 tekeningen; algemeen en details, 26 bladen
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onder andere een situatietekening, plattegronden, doorsneden,
aanzichten, opmetingstekening van het koor, zijkapel van Onze
Lieve Vrouwe (aanzicht, doorsneden en plattegrond), portaal van
de zij-ingang, schaal 1 op 10, 1 op 20 en 1 op 100.
tekeningen; decoratie, 40 bladen
schilderwerk, glas-in-loodramen, ijzerwerk, preekstoel,
kerkbanken, kruisweg, orgelkast, kaarsenarmen, piëta,
kraagstenen, spuwer, muzieklezenaar, vloeren (onder andere van
de studentenkapel), glasvensters portaal, geparafeerd door P.J.H.
Cuypers, met vermelding van Cuypers & Stoltzenberg, voorzien
van een stempel van Cuypers & Co. en de ordernummers 3461,
3491, 3686, 3694, 4063, datering 1890, 1902, schaal 1 op 1, 1 op
10, 1 op 20.
Interieur; kapel met zicht op altaar, 1 blad met foto
Foto (albuminedruk) van het interieur naar het koor, fotograaf A.
Diepenbach.
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1919, 1938-1942.

CUBA.110380646
Decoratie en uitbreiding van de rooms-katholieke H.H. Petrus en
Pauluskerk in Soest.
1890, z.jr

CUBAt281

CUBAph281

Toelichting project
1890 Decoratie door P.J.H. Cuypers
? Uitbreiding door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 9 bladen
- 3 Detailtekeningen van onder andere de doopkapel en het
doopvont, datering 1890;
- 6 Algemene tekeningen ten behoeve van de uitbreiding van de
kerk: plattegrond, gevels en doorsneden, met vermelding van
architect civ. ingenieur J. Th.J. Cuypers, schaal 1 op 100.
Overzicht begraafplaats met zicht op de kerk, 1 blad met foto
Op de voorgrond het kerkhof met op de achtergrond de kerk, door
fotograaf Van de Haar en Van Doorn uit Soest.

CUBA.110380649
Decoratie van verschillende kerken in Breda.
1890, z.jr
CUBAt630

tekeningen;, 13 bladen
Decoratietekeningen: preekstoel, altaar Heilig Hart, altaar Onze
Lieve Vrouwekapel, kaarsenstandaarden (onder andere voor de
Rooms-katholieke kerk aan de Teteringschendijk in Breda),
koorbanken voor de Benedictinessen, ontwerpen en sjablonen
voor typografisch werk, voorzien van een blindstempel van P.J.H.
Cuypers en een stempel van Cuypers & Co., datering 1890, schaal
1 op 1, 1 op 10.

CUBA.110380651
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de toren van
de [Nederlands-hervormde kerk] in Houten.
1891
CUBAg652

geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
een verzoek om bericht en raad, datering 1891.
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CUBA.110380653
Ontwerp van een lederen boekband.
1891
CUBAt1136
CUBAd1136

Literatuurverwijzing Gepubliceerd in het tijdschrift Arti et Industriae, jrg. 1 (1891)
1.
tekeningen;, 2 bladen
Ontwerptekeningen van de boekband (1 daarvan op ruitjespapier).
documentatie
Overdruk van een tekening van een lederen boekband met
metaalbeslag, ontworpen in opdracht van de firma Enschedé &
Zonen in Haarlem, voor het bewaren van oude en nieuwe
druktypen, om aan te bieden aan koningin Emma.

CUBA.110380656
Ontwerp van een monument ter herinnering aan de zeventigste
verjaardag van David Bles.
1891
CUBAt1154

N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht.
tekeningen;, 2 bladen
Schetsbladen voor een monument (een gebeeldhouwde sokkel
met buste en lauwerkrans) met het opschrift: ‘Aan David Bles,
Zijne Vrienden en Vereerders’, schaal 1 op 10.

CUBA.110380658
Nieuwbouw en decoratie van de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart
kerk in Sas van Gent.
1891-1892

CUBAt303

Toelichting
1891 Nieuwbouw door J.Th.J. Cuypers
1891 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1891 Decoratie door P.J.H. Cuypers
tekeningen;, 4 bladen
Torenkruis, smeedijzeren afsluithek van de kapel van Onze Lieve
Vrouwe van Smarten, decoratietekening, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, geparafeerd door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers, met
vermelding van Cuypers & Co. nummer 2324, datering 1891,
1892, schaal 1 op 10.

CUBA.110380660
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke Onze Lieve
Vrouwe Hemelvaartkerk en de pastorie in Raamsdonkveer.
1891-1893

Toelichting
1891 Nieuwbouw door J.Th.J. Cuypers
1891 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1891 Decoratie door P.J.H. Cuypers
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 631
CUBAt304.1 tekeningen; algemeen, 14 bladen
12 bladen: genummerde serie ontwerptekeningen (in drukvorm)
van plattegronden, gevels en doorsneden, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en het kerkbestuur, datering 1891, schaal 1 op 100;
2 Ontwerpschetsen: voorgevel en plattegronden, schaal 1 op 100.
CUBAt304.2 tekeningen; detail en decoratie, 33 bladen
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(fraai): toren, beelden (onder andere Heilig Hartbeeld, St. Aloysius,
kindje Jezus), medaillon, altaren (onder andere ter ere van het
Kind), preekstoel, communiebank, lichtkronen, nissen, afsluithek
van de doopkapel, knielbank, met stempels van Cuypers & Co. en
de ordernummers 1487, 2566A, 2596, 2668, 2680, 2837, 2947,
311(4?), datering 1893, schaal 1 op 5, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50.
tekeningen; glas-in-lood, 16 bladen
deels genummerde serie (fraai) van vensters van het priesterkoor,
doopkapel, transept, sacristie, paramentenkamer, kamer bij het
biechtvertrek, torenvensters, zijbeukvensters, roosvensters,
gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met stempels van
Joseph Th.J. Cuypers, datering 1892, schaal 1 op 10.
Interieur; gezien naar het koor, 1 blad met foto
Van het interieur, door B.J.C. Weingärtner uit Oosterhout, voorzien
van een stempel van Joseph Cuypers.
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden (nr. 31) waarnaar zal worden aanbesteed
de voltooiing van R.K. Kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart [...]’ en een
overeenkomst tussen Cornelis Mulders, aannemer te Sas van Gent
en Het Rooms Katholiek Parochiaal Kerkbestuur te Raamsdonkveer
over de aanname van het werk volgens bestek 31, datering 1891,
1892.
documentatie
Overdruk van een perspectieftekening van de kerk in: ‘Annual
Architectural Review’, datering 1892.

CUBA.110380667
Restauratie en reconstructie van kasteel De Haar in Haarzuilens,
door P.J.H. Cuypers in samenwerking met J.Th.J. Cuypers.
1891-1936
Verwijzing Het archief van Kasteel De Haar is als een van Cuypers’ topprojecten
in een aparte inventaris beschreven en voorzien van een eigen code namelijk
HAAR.

CUBA.110380668
Restauratie(advies) en decoratie van de rooms-katholieke St.
Plechelmusbasiliek en sacristie, en nieuwbouw van een
kerkhofkapel voor de St. Plechelmus parochie in Oldenzaal.
1891-1939
Toelichting project
1891-1900 Restauratieadvies door P.J.H. Cuypers
1891-1900 Restauratie (bestek 34) door J.Th.J. Cuypers
1891 Decoratie door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
1891 Nieuwbouw van een kerkhofkapel door J.Th.J. Cuypers
1922-1925 Restauratie door J.Th.J. Cuypers
1935-1939 Restauratie (bestek 575, 575A, 575B door J.Th.J. Cuypers
CUBAt306.1 tekeningen; kerkhofkapel, 3 bladen
plattegrond, kapplan, doorsneden en decoratie, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1891, schaal 1 op 20, 1 op 50.
CUBAt306.2 tekeningen; kerk (1891-1900) algemeen, 36 bladen
deels genummerde series plattegronden, aanzichten (fraai),
doorsneden en opmetingstekeningen ten behoeve van ‘Plan voor
restauratie’, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van een
stempel met vermelding van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 552 en 554, datering 1891, schaal 1 op 20, 1 op
100.
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CUBAt306.3

tekeningen; kerk (1891-1900) bestektekeningen, 25 bladen
genummerde serie bestektekeningen, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1892,1893, 1896, 1899, schaal 1 op 10, 1 op
50.
CUBAt306.4 tekeningen; kerk (1891-1900) detail en decoratie, 32 bladen
- Detailtekeningen van: de zuidelijke ingang met tochtportaal,
portaal, torendeur en torenportaal, tombe van het hoofdaltaar,
herstelling sacristie, biechtstoel in sacristie, priesterkoor (onder
andere deur), tekeningen ten behoeve van gewelfbeschilderingen,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1894, 1896, 1898, schaal
1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100;
- Decoratietekeningen van: een kandelaar, verschillende glas-inloodvensters (fraai), schilderwerk, hoofd- en hoogaltaar,
voorstelling van vensters in het priesterkoor, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, schaal 1 op 10 en 1 op 20.
CUBAt306.5 tekeningen; kerk (1922-1925) bestektekeningen, 13 bladen
deels genummerde serie tekeningen ten behoeve van de
restauratie van de kerk, gesigneerd en gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1923, 1924, schaal 1 op 20.
CUBAt306.6 tekeningen; kerk (1922-1925) detail en decoratie, 17 bladen
sacristie (aanzichten en plattegronden), deur, biechtstoel,
vensters, orgeltribune, uurwerk, plan voor het plaatsen van
banken, altaar voor het Hart van Jezus, hoofdaltaar en hoogaltaar,
beeldhouwwerk, gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers,
met een stempel van de Kunstwerkplaats Cuypers & Co. en
vermelding van Cuypers & Co. nummers 1348, 2026, datering
1923-1925, schaal 1 op 10.
CUBAt306.7 tekeningen; kerk (1935-1939) opmeting, 2 bladen
2 Opmetingstekeningen (plattegrond en doorsnede), door A.L.
Oger, datering 1932.
CUBAt306.8 tekeningen; kerk (1935-1939) bestektekeningen, 80 bladen
genummerde bestektekeningen (bestek 575), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1932-1936, schaal 1
op 10, 1 op 20 en 1 op 100.
CUBAg306
geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad, adviezen over uitkering van de
rijkssubsidie, begrotingen van kosten, verslag van de stand van
zaken betreffende de herstellingswerken door P.J.H. Cuypers en
correspondentie tussen J.Th.J. Cuypers en J.H. Scholten, pastoorDeken, en tussen J.Th.J. Cuypers en de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg, geschreven bestekken, datering 1891-1900,
1925-1930, 1935-1936, 1939.
CUBA.110380679
Foto's
5 Foto’s Zie f 1 (fotoalbum)

CUBA.110380680
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de verbouwing van het stadhuis
in Haarlem.
1891,1906
CUBAph307
CUBAg307

Vooraanzicht, voor herbouw van de toren, 1 blad met foto
Gezicht op de voorgevel van het Raadhuis voor de herbouw van
de toren.
geschreven stukken
Twee verzoeken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om
bericht en raad, met antwoord van P.J.H. Cuypers, datering 1891,
1906.
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documentatie
3 Fotolitho’s met gevels en doorsneden van het gebouw, met
vermelding van ‘Senefelder’ te Amsterdam.

CUBA.110380684
Familiegraf op Zorgvliet in Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers.
1892
CUBAt309

tekeningen;, 3 bladen
In opdracht van Dorrepaal. Presentatietekeningen (zeer fraai):
schetsontwerp van overdekking, zij-aanzicht der overdekking,
vooraanzicht der overdekking, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1892, schaal 1 op 50.

CUBA.110380686
Aanbouw van de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk
met de Liduinakapel in Schiedam, door J.Th.J. Cuypers.
1892
CUBAt927

Verwijzing: Zie ook CUCO, t 160
tekeningen;, 7 bladen
Decoratietekeningen (fraai) voor een altaar, de beschildering van
de kapel, smeedwerk en missaalstoeltje, gesigneerd door Jos. Th.
J. Cuypers, datering 1892, schaal 1 op 5 en 1 op 20.

CUBA.110380688
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Stadstoren in Weesp.
1892
CUBAg674

geschreven stukken
Ingekomen brief van B&W uit Weesp, datering 1892.

CUBA.110380690
Nieuwbouw van een grafkapel voor de familie Habets in
Valkenburg, door P.J.H. Cuypers.
1892
CUBAt636

tekeningen;, 2 bladen
In opdracht van J.W.H. Habets. Schetsbl. met aanzicht,
plattegrond, doorsnede en details (ijzeren hekwerk), gesigneerd
door P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 10.

CUBA.110380692
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Martinuskerk en pastorie
in Groningen, door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers (bestek 39).
1892, 1894
o.a. 50 tekeningen en 6 foto's
CUBAt310.1

CUBAt310.2

tekeningen; algemeen, 15 bladen
ontwerp van de nieuwe rooilijn, plattegronden van de kerk en
verschillende varianten voor de kamerindeling van de sacristie,
doorsneden van de bijgebouwen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1892, 1894, schaal 1 op 100.
tekeningen; bestek, 20 bladen
genummerde series bestektekeningen (bestek 39) op
calqueerpapier, in blauwdruk en in gedrukte vorm, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van P.J.H. Cuypers, met
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer 367,
datering 1892, schaal 1 op 100.
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tekeningen; details, 15 bladen
doorsneden van (gordel)bogen, koorstoelen, preekstoel,
warmeluchtverwarming, zangkoor, orgelkast, tafel in sacristie,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en C.A. Huijgen, Rotterdam
(installatie van de verwarming), voorzien van een stempel van
Joseph Cuypers, datering 1893, schaal 1 op 10 en 1 op 100.
Interieur; aanzicht kansel, 1 foto
Gezicht op het exterieur van de kerk, met op de achterzijde een
verwijzing naar Het Werk, pl. 58 III
Interieur; detail kansel, 1 foto
(details) van de preekstoel
Interieur; detail kansel, 1 foto
(details) van de preekstoel
Interieur; aanzicht kansel, 1 blad met foto
(details) van de preekstoel
Interieur; detail kansel, 1 blad met foto
(details) van de preekstoel
Aanzicht westzijde met entree, gezien vanaf de Oude Kijk in't Jatstraat, 1 foto
(details) van de preekstoel
documentatie
Twee litho’s in kleur van het exterieur van de kerk (fraai), met een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer 361.

CUBA.110380703
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met pogingen tot behoud van de
Hagenpoort in Kampen.
1892-1893
CUBAph1141.1

Aanzicht Hagenpoort, gezien vanuit de stad, 1 blad met foto
3 Identieke foto’s (albuminedrukken) van de poort aan de
stadszijde
op fotokartons geplakt
CUBAph1141.2
Aanzicht Hagenpoort, gezien vanuit de stad, 1 blad met foto
3 Identieke foto’s (albuminedrukken) van de poort aan de
stadszijde
op fotokartons geplakt
CUBAph1141.3
Aanzicht Hagenpoort, gezien vanuit de stad, 1 blad met foto
3 Identieke foto’s (albuminedrukken) van de poort aan de
stadszijde
op fotokartons geplakt
CUBAph1141.4
Aanzicht Hagenpoort, gezien vanaf de Noordweg in Oostelijke richting, 1
blad met foto
3 identieke foto’s (albuminedrukken) van de poort aan de
veldzijde
op fotokartons geplakt
CUBAph1141.5
Aanzicht Hagenpoort, gezien vanaf de Noordweg in Oostelijke richting, 1
blad met foto
3 identieke foto’s (albuminedrukken) van de poort aan de
veldzijde
op fotokartons geplakt
CUBAph1141.6
Aanzicht Hagenpoort, gezien vanaf de Noordweg in Oostelijke richting, 1
blad met foto
3 identieke foto’s (albuminedrukken) van de poort aan de
veldzijde
op fotokartons geplakt
CUBAg1141 geschreven stukken
Brieven van Victor de Stuers, o.a. aan het Bestuur van het
Overijsselsch Genootschap voor recht en geschiedenis, een nota
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van architect A. Mulder over de toestand van de poort en een
krantenartikel over de voorgenomen sloping van de poort,
datering 1893.

CUBA.110380711
Decoratie van de rooms-katholieke [St. Vitus]kerk in Winschoten.
1892-1893
CUBAg1176

geschreven stukken
Kladblaadje voorzien van aantekeningen m.b.t. onkosten en
begroting van de vloer van de kerk, met vermelding van ‘Jos. C.’,
datering 1892, 1893.

CUBA.110380713
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Petrus’
Bandenkerk in Oisterwijk.
1892-1926
Toelichting project
1893-1894 Nieuwbouw (bestek 45) door P.J.H. Cuypers
1893 Decoratie door P.J.H. Cuypers
1919 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing: Zie ook CUBA, t 350.8 voor een decoratietekening;
Zie ook CUCO, t 361.1 t/m t 361.6
CUBAt319.1 tekeningen; ontwerp, 24 bladen
23 Bladen: ontwerptekeningen voor een koepelkerk en
ontwerptekeningen voor een kerk met een spitse toren
(geïnspireerd door de Onze Lieve Vrouwe kerk in Trier),
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1892, 1894, 1895,
schaal 1 op 200;
1 Blad: perspectieftekening (fraai) met gezicht op de kerk.
CUBAt319.2 tekeningen; bestek, 5 bladen
5 Genummerde bestektekeningen (bestek 45): plattegrond, gevels
en doorsneden, met vermelding van P.J.H. Cuypers, voorzien van
stempels met vermelding van *P.J.H. Cuypers archief* en de
negatiefnummers 558, 560, 561, schaal 1 op 100.
CUBAt319.3 tekeningen; details en decoratie, 28 bladen
doopkapel, doopvont, hoogaltaar, Onze Lieve Vrouwe altaar,
lichtkroon voor het O.L V. altaar, Sint Antoniustroon, preekstoel,
trap, communiebank, orgelkast, biechtstoelen, lantaarn, lamp,
kaarsenrand, kaarsenstandaard, kruis-beelden, afsluiting van een
bidbank, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, geparafeerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van een stempel van Cuypers & Co. en de
ordernummers: 1393, 2821, 3040, 3945, datering 1917, 1919,
schaal 1 op 10.
CUBAph319 Interieur; koor met altaar en koorhek, 1 blad met foto
Foto van de Onze Lieve Vrouwekapel.
CUBAg319
geschreven stukken
Correspondentie tussen het kerkbestuur, pastoor J. v.d. Weerden
en J.Th.J. Cuypers, datering 1924-1926.
CUBAd319
documentatie
Overdruk van een foto van de kerk in perspectief. Op de
achterzijde: ‘vgl. Het Werk pl. 58II’.

CUBA.110380720
Ontwerp van een overdekte ijsbaan ‘Noordpool’, in Amsterdam
[niet uitgevoerd].
1893

Bureau Cuypers / Archief

CUBA

CUBAt377

165

Literatuurverwijzing Zie: P.J.H. Cuypers en Amsterdam, p. 121-122.
Verwijzing Zie ook CUYP, g 47.5
tekeningen;, 8 bladen
Ontwerpschetsen (fraai).

CUBA.110380722
Grafmonument voor pastoor J.W. Brouwers in Bovenkerk.
1893
CUBAt26

CUBAph26

tekeningen;, 6 bladen
3 ontwerptekeningen van de grafkapel (waarvan 2 blauwdrukken),
met opstanden, plattegronden en details;
1 schetsblad met detail van het grafmonument;
2 ontwerptekeningen die niet in dit dossier thuishoren: ‘Monument
Minters, Maastricht’ (ijzerwerk) en een blad met ontwerp voor een
interieurafwerking.
Aanzicht grafmonument, 1 blad met foto
Gezicht op het grafmonument (daglichtgelatinezilverdruk). De foto
is op fotokarton geplakt en voorzien van het opschrift ‘Ouderkerk’
(in potlood, op verso).

CUBA.110380725
Uitbreiding van rooms-katholieke kerk in Handel.
1893
CUBAt314

tekeningen;

Tekeningen van de hoofdingang en de toren van de kerk; van de
uitbreiding met de kapel, detailtekening, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1893, schaal 1 op 20, 1 op 100.

CUBA.110380727
Decoratie van het weeshuis in Maastricht, door P.J.H. Cuypers.
1893
CUBAt313

tekeningen;

Detailtekening, voorzien van een blindstempel van P.J.H. Cuypers,
datering 1893.

CUBA.110380729
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerktoren
van de Nederlandse-hervormde kerk in Onstwedde.
1893
CUBAg200

geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
de vraag aan Cuypers of de vervanging van de stenen spits van
de kerktoren door een houten de voorkeur geniet, met een
antwoord in klad van Cuypers, datering 1893.

CUBA.110380731
Ontwerp van een afsluithek voor het familiegraf van Jhr. Smissaert
bij Huis Roobrug in Diepenveen, door P.J.H. Cuypers.
1893
CUBAt1018

tekening

CUBA.110380733

Ontwerptekening, voorzien van ordernummer 3460, schaal 1 op
10.
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Decoratie van de rooms-katholieke St. Bonifatiuskerk in
Amsterdam, door P.J.H. Cuypers.
1893-1894
CUBAt317

tekeningen;, 2 bladen
Tekeningen van het Onze Lieve Vrouwe altaar (fraai), gesigneerd
door P.J.H. Cuypers, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met een
stempel van Cuypers & Co., voorzien van een stempel van het
*P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van negatiefnummer 156,
datering 1893, 1894, schaal 1 op 20.

CUBA.110380735
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Schermerhorn.
1893-1896
CUBAg666

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
onder andere met het verzoek om bericht en raad, mededeling
omtrent toegekende Rijkssubisdie, aantekeningen van P.J.H.
Cuypers, datering 1893-1896.

CUBA.110380737
Decoratie van de stadspoort ‘de Sassenpoort’ in Zwolle.
1893-1898
CUBAt559

tekeningen;, 2 bladen
Decoratietekeningen (fraai), voorzien van een stempel met *P.J.H.
Cuypers archief* met vermelding van negatiefnummer 958, schaal
1 op 10.

CUBA.110380739
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de verbouwing en restauratie
van het stadhuis in Kampen.
1893-1913
CUBAt318

tekeningen;, 11 bladen
Opmetingstekening, gevels, plattegronden, detail- en
decoratietekeningen (onder andere het wapen), met vermelding
van P.J.H. Cuypers, architect, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers en
gesigneerd door A.J. Reijers, datering 1893, 1897, 1904, 1913,
schaal 1 op 20, 1 op 50.
CUBAg318
geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om advies, correspondentie met de burgemeester
en de dienst gemeentewerken van Kampen, met aantekeningen
van P.J.H. Cuypers, datering 1893-1913.
CUBAph318.1 Streetbeeld met zicht op voorgevel, 1 blad met foto
van een gevel van het stadhuis
CUBAph318.2 foto: van een deel van het stadhuis met toren

CUBA.110380744
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Jozefkerk in
Enschede.
1893-1930
o.a. 26 tekeneingen en 2 foto's
Toelichting project
1893-1895 Nieuwbouw (bestek 44) door J.Th.J. Cuypers
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1893-1895 Decoratie door P.J.H. Cuypers
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 159
CUBAt315.1 tekeningen; bestek, 15 bladen
serie genummerde bestektekeningen (bestek 44): plattegronden,
gevels en doorsneden, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1893, schaal 1 op 100.
CUBAt315.2 tekeningen; overig, 11 bladen
algemene tekeningen (funderingsplan, plan A en B met
noodgevel), detail- en decoratietekeningen (communiebank,
schilderwerk), schaal 1 op 1 en 1 op 100.
CUBAph315.1 Interieur; zijmuur middenschip met arcade, triforium en lichtbeuk, 1 blad met
foto
Foto’s van de uit 1925-1926 daterende schilderingen van Joan
Collette op de wanden van het schip (profeten) en op een wand bij
de sacristie (Christus zendt de vissers uit).
CUBAph315.2 Interieur; muurschildering aan linker zijde van koor, 1 blad met foto
Foto’s van de uit 1925-1926 daterende schilderingen van Joan
Collette op de wanden van het schip (profeten) en op een wand bij
de sacristie (Christus zendt de vissers uit).
CUBAg315.1 geschreven stukken; 1895
Correspondentie betreffende onderhoudswerk-zaamheden aan de
kerk (bestek 44), datering 1895.
CUBAg315.2 geschreven stukken; 1926, 1930
Correspondentie tussen J.Th.J. Cuypers en A.M. Overvelde, pastoor
van de Sint Josephkerk, datering 1926, 1930.Correspondentie
betreffende onderhoudswerk-zaamheden aan de kerk (bestek 44),
datering 1895.
CUBAd315
documentatie
Overdruk uit de Architect, met afbeeldingen van de kerk(toren),
voorzien van een stempel van Joseph Th.J. Cuypers.

CUBA.110380752
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Bavobasiliek
aan de Leidschevaart in Haarlem.
(1884), 1893-1937, (1972)
o.a. 371 tekeningen en 21 foto's
Toelichting project
1895-1905 Nieuwbouw (bestek 47) door J.Th.J. Cuypers
1895-1905 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1927-1928 Voltooiing (bestek 383) van portalen en westtorens door J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1927-1928 Verbouwing (bestek 383B) van de pastorie door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers
CUBAt325.1 tekeningen; algemeen, 32 bladen
Algemene tekeningen
- 32 Bladen (waarvan 10 blauwdrukken): plattegronden, fundering,
gevels en doorsneden (voornamelijk schetsmatig van aard, 1
exemplaar fraai), details van een travee, vieringkoepel,
transepttorens, sacramentskapel, kooromgang, zijbeuk, transept,
voorbouw, keldergewelf, tekeningen van de voltooide situatie,
gezicht op de kerk (aquarel), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1894, 1895, 1902-1905, 1924, 1926, schaal 1 op 5, 1 op
10, 1 op 20, 1 op 50;
- Aquarel (op paneel) van het straatbeeld met op de achtergrond
de St. Bavokathedraal, door Th. Stroucken, datering 1903.
CUBAt325.1a tekeningen; algemeen
Algemene tekeningen
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CUBAt325.2

tekeningen;

CUBAt325.2a tekeningen;

CUBAt325.3

tekeningen;

CUBAt325.3a tekeningen;

CUBAt325.4

tekeningen;

CUBAt325.5a tekeningen;

CUBA

- 32 Bladen (waarvan 10 blauwdrukken): plattegronden, fundering,
gevels en doorsneden (voornamelijk schetsmatig van aard, 1
exemplaar fraai), details van een travee, vieringkoepel,
transepttorens, sacramentskapel, kooromgang, zijbeuk, transept,
voorbouw, keldergewelf, tekeningen van de voltooide situatie,
gezicht op de kerk (aquarel), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1894, 1895, 1902-1905, 1924, 1926, schaal 1 op 5, 1 op
10, 1 op 20, 1 op 50;
- Aquarel (op paneel) van het straatbeeld met op de achtergrond
de St. Bavokathedraal, door Th. Stroucken, datering 1903.
bestektekeningen, bestek 47, 64 bladen
Bestek 47
- 58 Bladen waarvan 4 blauwdrukken: (onvolledige) serie
genummerde bestektekeningen (calques, blauwdrukken,
overdrukken, lichtdrukken), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1895, schaal 1 op 20, 1 op 100, 1 op 200;
- 6 Ongenummerde bestektekeningen.
bestektekeningen, bestek 47
Bestek 47
- 58 Bladen waarvan 4 blauwdrukken: (onvolledige) serie
genummerde bestektekeningen (calques, blauwdrukken,
overdrukken, lichtdrukken), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1895, schaal 1 op 20, 1 op 100, 1 op 200;
- 6 Ongenummerde bestektekeningen.
bestektekeningen, bestek 383, 49 bladen
Bestek 383(A, B, C)
- 30 Blauwdrukken: Genummerde (onvolledige) serie
bestektekeningen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers, datering 1927-1928;
- 9 Tekeningen: details van o.a. kozijnen, tegelwerk,
betimmeringen, ramen, deuren en kozijnen, kasten, bibliotheek en
de ingang in de sacristiegang, met vermelding van J.Th.J. Cuypers
en P.J.J.M. Cuypers, datering 1928, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20;
- 10 Bladen met berekeningen (blauwdrukken).
bestektekeningen, bestek 383
Bestek 383(A, B, C)
- 30 Blauwdrukken: Genummerde (onvolledige) serie
bestektekeningen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers, datering 1927-1928;
- 9 Tekeningen: details van o.a. kozijnen, tegelwerk,
betimmeringen, ramen, deuren en kozijnen, kasten, bibliotheek en
de ingang in de sacristiegang, met vermelding van J.Th.J. Cuypers
en P.J.J.M. Cuypers, datering 1928, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20;
- 10 Bladen met berekeningen (blauwdrukken).
details, 47 bladen
Detailtekeningen
- 47 Deels genummerde (onvolledige) serie detailtekeningen,
waarvan 8 blauwdrukken: (van o.a. de vensters, zangkoor, torens,
trappen, vloer-gewelven, orgelkast, metselpatronen, koepel,
conterfort, pendentief, St. Bavobeeld, gesigneerd en geparafeerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1895,1896, 1897, 1902-1906, 1924,
schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50.
decoratie, 167 bladen
Decoratietekeningen
-Textiel
6 Ontwerptekeningen van altaardwalen, vloerkleed en alben, met
vermelding van J.Th.J. Cuypers en van de Rijks Normaalschool in
Amsterdam.
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- IJzer- en smeedwerk
11 Tekeningen voor o.a.: het hoofdaltaar, bronzen kandelaar,
kruisbeeld met kandelaar, afsluithek, koperen minuut en
uurwijzer, geheng, ijzerbeslag; met vermelding van Jos.Th.J.
Cuypers, datering 1896-1900, 1905, schaal 1 op 1 en 1 op 10.
- Glas-in-lood
20 Tekeningen: ramen in het schip, koorvensters, rozet, motief
voor het koor/zijbeuk, met vermelding van Cuypers'
Kunstwerkplaatsen, datering 1900, 1932, schaal 1 op 10.
- Schilderingen
18 Tekeningen van o.a.: schip- en grote kruisbogen, zuidtransept,
tekstbanden, bandenlijsten, fries zaal pastorie, met vermelding
van Jos. Cuypers, datering 1899.
- Meubilair
29 Tekeningen: betimmeringen, orgelkast, preekstoel,
bisschopszetel, koorstoelen, kannunnikenbanken, credens, altaren
(H. Sacrament, H. Familie, Jozef), antependium, tombe, lezenaar,
kerstkribbe, Moedergods beeld, deur, troon van het H. Sacrament
en schema van de symboliek van de beelden, geparafeerd en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van J. Etmans
(opzichter), datering 1896, 1897, 1899, 1900, 1906, 1907, 1925,
schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50.
- Beeldhouwwerk, terracotte en tegels
60 Tekeningen: terracotta-reliëfs, reliëfblokken en -stenen,
basementen, kapitelen, zuilen en colonnetten, zandstenen
dekstukken, figuratief beeldhouwwerk, wandtegels,
mozaïekvloeren en waranda pastorie, geparafeerd, gesigneerd en
gestempeld door J.Th.J. Cuypers, datering 1895-1897, 1902-1905,
schaal 1 op 1, 6% vergroot en 7% vergroot.
- Blauwdrukken
23 Bladen: ornamentblokken, details terracotta-reliëfs, orgel, glasin-lood, hoofdaltaar, altaardwaal, deurbeslag, kruisbeeld en
kandelaars en O.L. Vrouwe kapel, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1894-1896, 1900, 1902-1905, schaal 1 op 1, 1 op 10.
CUBAt325.5b tekeningen; decoratie
CUBAt325.6 tekeningen; situatie, 23 bladen
Situatietekeningen 23 Bladen: omgeving van de kathedraal,
ontwerp van de bebouwing van het voorplein, uitbreidingsplan,
plan voor huisjes voor ouden van dagen, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1924, 1925, 1931, 1937,
schaal 1 op 500, 1 op 1250.
CUBAt325.7 afdrukken tekening
Twee afdrukken van een tekening van de bouwplaats van het koor
met metselaars, timmerlieden, opzichters, aannemers en de
architect met aanduiding van de personen op de foto, datering
1895. De foto heeft inventarisnummer CUBAph325.21.
CUBAn32
Glasnegatief interieur St. Bavokathedraal Haarlem, stuk
Glasnegatief van het interieur van de St. Bavokathedraal te
Haarlem.
CUBAn90
Glasnegatief interieur St. Bavokathedraal Haarlem, stuk
Glasnegatief van het interieur van de St. Bavokathedraal te
Haarlem.
CUBAn91
Glasnegatief interieur St. Bavokathedraal Haarlem, stuk
Glasnegatief van het interieur van de St. Bavokathedraal te
Haarlem.
CUBAn92
Glasnegatief interieur St. Bavokathedraal Haarlem, stuk
Glasnegatief van het interieur van de St. Bavokathedraal te
Haarlem.
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Glasnegatief interieur St. Bavokathedraal Haarlem, stuk
Glasnegatief van het interieur van de St. Bavokathedraal te
Haarlem.
Glasnegatief exterieur St. Bavokathedraal Haarlem, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Bavokathedraal te
Haarlem. Het betreft een detailopname.
Glasnegatief exterieur St. Bavokathedraal Haarlem, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Bavokathedraal te
Haarlem. Het betreft een detailopname.
Glasnegatief exterieur St. Bavokathedraal Haarlem, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Bavokathedraal te
Haarlem. Het betreft een detailopname.
Glasnegatief interieur St. Bavokathedraal Haarlem, stuk
Glasnegatief van het interieur van de St. Bavokathedraal te
Haarlem. Het glasnegatief is gebroken.
Glasnegatief interieur St. Bavokathedraal Haarlem, stuk
Glasnegatief van het interieur van de St. Bavokathedraal te
Haarlem.
Glasnegatief exterieur St. Bavokathedraal Haarlem, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Bavokathedraal te
Haarlem. Het betreft een detailopname.
Zicht op vieringtoren, Sint Bavo Basiliek, Haarlem, 1 foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het (voltooide) exterieur, (door fotograaf R. v.d. Werf uit
Haarlem, datering 1930)
Zicht op koor, Sint Bavo Basiliek, Haarlem, 1 foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het (voltooide) exterieur, (door fotograaf R. v.d. Werf uit
Haarlem, datering 1930)
Interieur; ter plaatse van viering, Sint Bavo Basiliek, Haarlem, 1 foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het interieur
Interieur; entreeportaal met bovengelegen balkon, Sint Bavo Basiliek, Haarlem,
1 foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het interieur
Interieur; kooromgang, Sint Bavo Basiliek, Haarlem, 1 foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het metselwerk
foto: Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het (voltooide) exterieur, (door fotograaf R. v.d. Werf uit
Haarlem, datering 1930)
foto: Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het (voltooide) exterieur, (door fotograaf R. v.d. Werf uit
Haarlem, datering 1930)
Aanzicht koorzijde, Sint Bavo Basiliek, Haarlem, 1 blad met foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
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van het (voltooide) exterieur, (door fotograaf R. v.d. Werf uit
Haarlem, datering 1930)
CUBAph325.9 Aanzicht entreezijde, Sint Bavo Kathedraal, Haarlem, 1 foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het (voltooide) exterieur, (door fotograaf R. v.d. Werf uit
Haarlem, datering 1930)
CUBAph325.10
foto: -, 1 foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het interieur
CUBAph325.11
foto: Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het (voltooide) exterieur, (door fotograaf R. v.d. Werf uit
Haarlem, datering 1930)
CUBAph325.12
Aanzicht, Sint Bavo Basiliek, Haarlem, met torens in de steigers, 1 foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van de torens in aanbouw, door fotograaf A. Peperkamp uit
Haarlem en Nederlandsch foto-bureau Polygoon uit Haarlem,
datering 1928,
CUBAph325.13
Aanzicht, Sint Bavo Basiliek, Haarlem, met torens in de steigers, 1 foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van de torens in aanbouw, door fotograaf A. Peperkamp uit
Haarlem en Nederlandsch foto-bureau Polygoon uit Haarlem,
datering 1928,
CUBAph325.14
Bouwwerkzaamheden; voorgevel, Sint Bavo Basiliek, Haarlem, met
voltooide torens, 1 foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van de torens in aanbouw, door fotograaf A. Peperkamp uit
Haarlem en Nederlandsch foto-bureau Polygoon uit Haarlem,
datering 1928,
CUBAph325.15
Aanzicht, Sint Bavo Basiliek, Haarlem, nog zonder torens, 1 foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het (voltooide) exterieur, (door fotograaf A. Peperkamp uit
Haarlem, datering 1927)
CUBAph325.16
Aanzicht, Sint Bavo Basiliek, Haarlem, met voltooide torens, 1 foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het (voltooide) exterieur,
CUBAph325.17
foto: Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
luchtfoto van de kerk en haar directe omgeving
CUBAph325.18
Vooraanzicht, Sint Bavo Basiliek, Haarlem, met voltooide torens, 1 foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het (voltooide) exterieur,
CUBAph325.19
Aanzicht, Sint Bavo Basiliek, Haarlem, met voltooide torens, 1 blad met
foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het (voltooide) exterieur,
CUBAph325.20
Detail koepel vieringtoren, 1 blad met foto
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Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
van het (voltooide) exterieur,
CUBAph325.21
Bouwwerkzaamheden; met groep poserende mannen, 1 blad met foto
Verwijzing: Voor foto’s zie ook fotoalbum met aanvraagnummer f
1.
CUBAg325
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden (Bestek 47), contracten (onder andere
met aannemer G. Hulsebosch), staat van aanwijzing bij de te
bouwen kathedrale kerk, correspondentie, begroting van kosten,
certificaten van betaling gesigneerd door architect J.Th.J. Cuypers,
declaraties gesigneerd door G. Hulsebosch, processen verbaal van
betaling gesigneerd door hoofdopzichter J. Stuyt, rekeningen van
onder andere Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., van M. van
Groenendael, van Villeroy & Boch, reiskostendeclaraties door
J.Th.J. Cuypers (klad)aantekeningen, schetsjes, datering 18931897;
Bestek en voorwaarden (Bestek 383B) voor het verbouwen van de
pastorie, beschrijving van materialen, besluiten van B&W
betreffende vergunningen, datering 1927-1928.
CUBAd325.1 documentatie; overdrukken
50 Overdrukken met reproducties van foto’s en tekeningen van de
kerk in perspectief, gevels en doorsnede (26 bladen met de
doorsnede over de lijn C-D) en van details (interieur en exterieur),
met de opmerking: ‘gesticht ter herinnering aan het gouden
priesterjubileum van Z.D.H. Mgr. C.J.M. Bottemanne bisschop van
Haarlem 1896’, ontworpen door Jos. Cuypers, onder andere uit: De
Architect, 9de jaargang en 10de jaargang en L’Architecte.
CUBAd325.2 documentatie; artikelen
Krantenartikelen (Algemeen Handelsblad, De Tijd, De
Morgenpost), tijdschriftartikelen (De Opmerker, St. Bavo
godsdienstig weekblad van het bisdom Haarlem, Architectura,
Katholieke Illustratie, Interaktie, personeelskrant van het
ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk), en in
memoriam van J.Th.J. Cuypers en van Joh. Beijk, rondleider in de
St. Bavo, datering 1884, 1895, 1896, 1898, 1905, 1906, 1972.

CUBA.110380794
Decoratie van de St. Alphonsuskerk in Wittem door P.J.H. Cuypers.
1894
CUBAt316

tekening
Decoratietekening (fraai), gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien
van een stempel van Cuypers en Co. en van een stempel met
vermelding van *P.J.H. Cuypers archief* met opgave van
negatiefnummer 809, datering 1894.

CUBA.110380796
Ontwerp van albums [door P.J.H. Cuypers].
1894
CUBAt1138

tekeningen;, 4 bladen
Genummerde ontwerptekeningen van albums ter herinnering aan
het bezoek van koningin-regentes Emma en prinses Wilhelmina
aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, datering
1894.
CUBA.110380798
foto (zoek)
Foto’s (daglichtcollodiumzilverdrukken) van de banden.
CUBA.110380799
foto (zoek)
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Foto’s (daglichtcollodiumzilverdrukken) van de banden.

CUBA.110380800
Decoratie (tegeltableau) van een fabriek (melkinrichting) door
J.Th.J. Cuypers.
1894-1895
CUBAg320

geschreven stukken
Correspondentie met J. van Hulst, leverancier van muurtegels en
aardewerk, en rekeningen ter attentie van J.Th.J. Cuypers, datering
1894, 1895.

CUBA.110380802
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers (als adviseur) en J.Th.J. Cuypers (als
architect) met de herstelling van de Nederlands-hervormde kerk in
Hattem.
1894-1896
CUBAt321

CUBAg321

Verwijzing: Zie ook CUCO, t 37.1 t/m t 37.6
tekeningen;, 13 bladen
- 6 Genummerde bestektekeningen (bestek 49): plattegronden,
gevels en doorsneden, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met
vermelding van p.o. P.J.H. Cuypers, datering 1894, schaal 1 op
100;
- 3 Ontwerpschetsen; plattegrond, aanzicht interieur van een
travee;
- 4 Detail- en decoratietekeningen (glas-in-lood en
venstertraceringen), geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1895, schaal 1 op 5, 1 op 10.
geschreven stukken
Correspondentie onder andere met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, F.A. Hoefer, Wolter ter Riele,aantekeningen
van P.J.H. Cuypers en schetsjes, datering 1895-1896.

CUBA.110380805
Nieuwbouw en uitbreiding van de School voor Nuttige en
Beeldende Kunsten aan de Hegstraat en aan de Godsweerdersingel
in Roermond.
1894-1908
Toelichting
1894 Nieuwbouw van de school aan de Hegstraat door J.Th.J. Cuypers.
1907-1908 Nieuwbouw van de school aan de Godweerdersingel door N. v.d.
Schuit
CUBAt459.1 tekeningen; 1894 ontwerp, 10 bladen
situatietekeningen, plattegronden, aanzichten en doorsneden,
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1894, schaal 1 op 100,
1 op 200, 1 op 500, 1 op 1250, 1 op 3750.
CUBAt459.2 tekeningen; 1907,1908 ontwerp, 37 bladen
33 Bladen: plattegronden, aanzichten en doorsneden geparafeerd
door P.J.H. Cuypers en door de Rijksbouwkundige voor de
gebouwen van Onderwijs enz., J. van Lokhorst, schaal 1 op 50, 1
op 100;
2 Bladen (plattegronden) voor de vergroting van de school, schaal
1 op 100;
2 Bladen (doorsneden en plattegrond) voor de een bijbouw, schaal
1 op 100.
CUBAt459.3 tekeningen; 1907,1908 bestek, 13 bladen
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CUBAt459.4

CUBAg459

CUBA

Genummerde bestektekeningen (blauwdrukken), gesigneerd door
N. v.d. Schuit, schaal 1 op 50.
tekeningen; studie- en referentiemateriaal, 16 bladen
tekeningen van de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag,
datering 1896; van de verbouwing van de Tekenschool Quellinus
in Amsterdam, schaal 1 op 100; van de Ambachtsschool op het
terrein aan de Godsweerdersingel achter de Tekenschool,
gesigneerd door architect C.L.H. Luyten; van het politiebureau in
Roermond en van het raadhuis, gesigneerd door C.L.H. Luyten.
geschreven stukken
‘Bestek en voorwaarden voor het bouwen eener Teekenschool
voor nuttige en beeldende kunsten enz. te Roermond’,
briefwisseling met J.Th.J. Cuypers over scheuren in het gewelf
onder de hoofdtrap en over de indeling voor museum- en
tentoonstellingslokalen op de zolders van de tekenschool, dienst
1904, 1907-1908.

CUBA.110380811
Nieuwbouw en decoratie van de Onze Lieve Vrouwe
Hemelvaartkerk in Oude Tonge door J.Th.J. Cuypers.
1894-1930
CUBAt323

CUBAg323

tekeningen;, 11 bladen
2 Bestektekeningen (bestek 60): plattegrond en doorsneden, met
vermelding van J.Th.J. Cuypers architect, schaal 1 op 100;
9 Detail- en decoratietekeningen: doopvont met doophek,
preekstoel, communiebank, smeedijzeren hek, vensters voor
priesterkoor (fraai), met vermelding van J.Th.J. Cuypers, arch.,
P.J.H. Cuypers inv. en de Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co.,
datering 1929, 1930, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100.
geschreven stukken
Briefje en aantekeningen over de maten van het bestelde altaar
met treden en de tabernakelkast, datering 1894, 1899.

CUBA.110380814
Ontwerp van een album [door P.J.H. Cuypers].
1895
CUBAt1135

tekeningen;

Genummerde ontwerptekeningen van de band van een album, ter
herinnering van het bezoek van koningin Wilhelmina aan de
gemeente Valkenburg, datering 1895.

CUBA.110380816
Decoratie en aanbouw van de torenspits van de rooms-katholieke
St. Servatiuskerk in Erp.
1895-1896

CUBAt322

Toelichting project
1895 Decoratie (mozaïek) door J.Th.J. Cuypers
1896 Aanbouw van de torenspits door J.Th.J. Cuypers
? Beeldhouwwerk van een Sint Servatius beeld door Cuypers & Co. met aanleg
van de fontein in de tuin van de kerk.
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 430.1, t 430.2
tekeningen;, 37 bladen
32 Decoratietekeningen: Onze Lieve Vrouwe kapel, kapel van de
Heilige Familie, schilderwerk (met de opmerking ‘alles wazig te
schilderen als een verschijning’), sjablonen, vloer priesterkoor,
triomfkruis, hoogaltaar, sacristiedeuren, deurtje tabernakelkast,
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communiebank, lampenarmen bij de communiebank, typografisch
ontwerp, beeldhouwwerk, afsluithekken, geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers en P.J.H. Cuypers, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met
stempels van Cuypers & Co. en Cuypers & Co. nrs. 142, 2777,
2781, 2784, 2881, 3328, 3680, datering 1893, 1896, schaal 1 op
10, 1 op 20, 1 op 50;
3 Bladen van de torenspits, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1896;
2 Bladen van de fontein met het beeld van St. Servatius,
geparafeerd door J. Th.J. Cuypers, met een verwijzing naar het
beeld van St. Servaas in Maastricht en met de opmerking dat alles
in Erp gemaakt wordt, alleen het beeld wordt in Roermond
gemaakt, ‘uitvoeren voor f 500,--‘.
geschreven stukken
Briefwisseling tussen G. de Bruijn en de firma Villeroy & Boch over
de levering van nieuwe vloertegels, datering 1895.
documentatie
Overdrukken gepubliceerd in De Architect, jaargang 12, met
afbeeldingen van de altaren en mozaïekvloeren.

CUBA.110380820
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Pieterskerk in Leiden.
1895-1918
CUBAt656
CUBAg656

tekeningen;, 2 bladen
Opmetingstekeningen van de beschildering van een koorpijler,
datering 1895.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad en correspondentie over de
toegekende en verleende subsidie, aantekeningen van P.J.H.
Cuypers, datering 1895-1918.

CUBA.110380823
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
voormalige kloostergang van de rooms-katholieke St. Mariekerk in
Utrecht.
(1889), 1895-1920
o.a 11 tekeningen en 11 foto's
CUBAt326

tekeningen;, 11 bladen
Situatietekeningen, plattegronden, binnenaanzichten, doorsnede
en tekeningen ten behoeve van de afdekking van de gang, gezien
en gesigneerd door de directeur der Gemeentewerken in Utrecht,
datering 1916, schaal 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 1250.
CUBAg326
geschreven stukken
Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, met de
Gemeente Utrecht, met het Rijksarchiefdepot in de Provincie
Utrecht (over een kwestie tussen Cuypers en Kalf ‘over de vraag
of de kloostergang van Sint Marie al dan niet oorspronkelijk eene
verdieping gehad heeft’), aantekeningen van P.J.H. Cuypers,
(reis)declaraties, begroting van kosten, datering 1895-1920.
Ingekomen brieven van Openbare verzamelingen van de
gemeente Utrecht aan P.J.H. Cuypers over de ‘reproductie van
Saenredams afbeeldingen der St. Mariakerk’, datering 1889.
CUBAph326.1 Aanzicht deel kloostergang, voor restauratie, 1 blad met foto
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de situatie voor de restauratie, door fotograaf G. Jochman uit
Utrecht
CUBAph326.2 Aanzicht deel kloostergang, tijdens restauratie, 1 blad met foto
de situatie voor de restauratie, door fotograaf G. Jochman uit
Utrecht
CUBAph326.3 Aanzicht deel kloostergang, tijdens restauratie, 1 blad met foto
de situatie voor de restauratie, door E.A. van Blitz uit Utrecht
CUBAph326.4 Aanzicht deel kloostergang, tijdens restauratie, 1 blad met foto
de situatie voor de restauratie, door E.A. van Blitz uit Utrecht
CUBAf326.1 foto's, 3 stukken
(fraai) 3 afdrukken van een foto met het opschrift: ‘toestand voor
de restauratie’, [door E.A. van Blitz]
CUBAf326.2 foto's, 4 stukken
(fraai) 4 afdrukken van een foto met het opschrift: ‘toestand na de
restauratie’, [door E.A. van Blitz].

CUBA.110380832
Verbouwing van een villa in Amsterdam en nieuwbouw van een
grafmonument op Zorgvliet in Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers.
1896
CUBAt327

tekeningen;

Beiden in opdracht van R. Meltzer. 1 Tekening van de glas-inloodramen (bovenlicht vestibule, bovenlicht van de hoofdingang)
en 2 tekeningen ten behoeve van het monument voor het
familiegraf, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1896, schaal
1 op 10.

CUBA.110380834
Decoratie van de room-katholieke St. Jozefkerk in Breda.
1896

CUBAt328

Toelichting project
1896 Nieuwbouw door J.J. van Langelaar
1896 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;
- 2 Algemene tekeningen (plattegrond en doorsnede) van de kerk,
gesigneerd door J.J. van Langelaar, datering 1896, schaal 1 op
100;
- 7 Decoratietekeningen (altaar, lichtkroon), met vermelding van
Cuypers & Co. nummer 1386, schaal 1 op 10.

CUBA.110380836
Decoratie van de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouw Goede
Raadkerk aan het Bezuidenhout in Den Haag.
1896
Toelichting project (fraai)
1896 Nieuwbouw van de kerk, de pastorie en zusterhuis door N. Molenaar
1896 Decoratie door P.J.H. Cuypers
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 80.1, t 80.2
CUBAt329.1 tekeningen; algemeen, 6 bladen
(voornamelijk overdrukken): Plattegronden, doorsneden en gevels
van de rooms-katholieke kerk, de pastorie en het zusterhuis voor
de parochie van Onze Lieve Vrouw Goede Raad te Den Haag,
bisdom Haarlem, gesigneerd door N. Molenaar, datering 1896,
schaal 1 op 100.
CUBAt329.2 tekeningen; decoratie, 18 bladen
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schilderwerk, sjablonen (onder andere voor het timpaan boven de
deur naar het klooster), tegelvloer, altaar, preekstoel, gesigneerd
door P.J.H. Cuypers, met stempels van Cuypers & Co. en Cuypers
& Co. nummer 2873, schaal 1 op 10, 1 op 50.

CUBA.110380839
Nieuwbouw van de kapel bij het gesticht voor arme en verlaten
jongens St. Vincentius a Paulo, aan de Sint Pieterstraat in
Maastricht, door J.Th.J. Cuypers.
1896
CUBAt331

CUBAg331

tekeningen;, 8 bladen
Plattegronden, doorsneden en aanzichten, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1896, schaal 1 op 50, 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1896.

CUBA.110380842
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie [van het
beeldhouwwerk] van de grafkelder in het Hoogkoor van de roomskatholieke St. Salviuskerk in Limbricht.
1896
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 183.1, t 183.2
CUBA.110380843
tekeningen; (zoek), 12 bladen
zoek! lost!
CUBAg332
geschreven stukken
Verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan ‘den
architect der Rijksmuseumgebouwen Dr. P.J.H. Cuypers te
Haarzuijlen’ om bericht en raad, met de aantekening dat in de
grafkelder de Heren van de voormalige Heerlijkheid van Limbricht
van het geslacht de Breijl en de Bentinck begraven liggen,
datering 1896.

CUBA.110380845
Decoratie van de rooms-katholieke heilige Maria Onbevlekt
Ontvangenkerk in Leerdam.
1896
CUBAt622

tekeningen;, 2 bladen
Decoratietekening van het altaar en een sjabloon ten behoeve van
het schilderwerk voor de tabernakeldeur op het altaar.

CUBA.110380847
Ontwerpen van bruggen, [door P.J.H. Cuypers].
1896
CUBAt1883

N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
tekening
Betreft twee verschillende ontwerpen:
Ontwerptekeningen met aanzichten en details, datering 1896,
schaal 1 op 25, 1 op 100.

CUBA.110380849
Uitbreiding van de rooms-katholieke St. Martinuskerk in Cuijk (St.
Agatha), door P.J.H. Cuypers (niet uitgevoerd).
(1883), 1896, 1898
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CUBAg334
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fraai
tekeningen;, 12 bladen
Plattegronden en bestektekeningen (bestek 65): plattegrond,
gevels en doorsneden, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien
van stempels met *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van
negatiefnummers 239, 240, 241, 242, 243, 245, datering 1896,
schaal 1 op 100;
Een plattegrond ‘tot de restauratie der rooms-katholieke kerk te
Cuyck a/d Maas, opgemaakt in Roermond’, voorzien van een
stempel met *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van
negatiefnummer 244, datering 1883, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie over de aanleg van de fundering, datering 1898.

CUBA.110380852
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met het herstel van de roomskatholieke St. Catharinakerk in Lemiers.
1896-1897
CUBAt333

CUBAg333

tekening

Doorsneden, aanzichten en plattegrond met opgave van de
Romaanse delen, de 16de en 17de eeuwse delen en het nieuwe
deel.
geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
aantekeningen van P.J.h. Cuypers, datering 1896, 1897.

CUBA.110380855
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de herstelling van de
Nederlands-hervormde kerk in Asperen.
1896-1898
CUBAg335

geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met het verzoek te adviseren over het beschikbaar stellen van
subsidiegelden en mededelingen over het uitkeren hiervan,
datering 1896-1898.

CUBA.110380857
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van kerktoren
van de Nederlands-hervormde kerk in Winterswijk.
1896-1898
CUBAg676

geschreven stukken
Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
datering 1896-1898.

CUBA.110380859
Verbouwing en decoratie van de rooms-katholieke Onze Lieve
Vrouwe Presentatiekerk in Aarle-Rixtel.
1896-1937
o.a. 63 tekeningen en 5 foto's
Toelichting project
1896 Verbouwing door J.Th.J. Cuypers
1901-1904 Decoratie door J.Th.J. Cuypers en P.J.H. Cuypers
1937 Decoratie door J. v.d. Kerkhof & Zn.
CUBAt336.1 tekeningen; bestek, 10 bladen

CUBA
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CUBAph336.1
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CUBAph336.5
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genummerde bestektekeningen (bestek 59) ten behoeve van de
verbouwing van de kerk: plattegrond, gevels, doorsnede en details
van vensters en dakgoot, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1896, schaal 1 op 10 en 1 op 100.
tekeningen; details, 13 bladen
voetstukken, kroonlijst, aanzicht van het priesterkoor, doorsnede
van schild/ goot en muren, triomfboog van de kapel, doorsneden
en plattegrond met opgave van maten onder andere ten behoeve
van metselwerk, details van nissen in de voorgevel, details van de
balustrade, schaal 1 op 1, 1 op 10 en 1 op 20.
tekeningen; decoratie, 40 bladen
hoofdaltaar, St. Josephkapel en altaar, Maria-altaar,
communiebank, groep van de Heilige Familie, tegelwerk,
schilderwerk, lambrisering, ijzerplaten voor uurwerk, geparafeerd
door J.P.H. Cuypers, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met
vermelding van Jos van de Kerkhof & Zn., voorzien van stempels
van Cuypers & Co., met vermelding van Cuypers & Co. nummers
2813, 2871, 2872, 3010, 3149, 3412, 3912, voorzien van een
stempel met *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van
negatiefnummer 102, datering 1897, 1901, 1904, 1937, schaal 1
op 10, 1 op 20.
geschreven stukken
Aantekening met opgave van beeldhouwwerk en bijzonderheden
(zoals: ‘St. Joseph patroon der kerk: oud, hals bedekken en met
baard’) en prijsopgaven.
Aanzicht kerk, 1 blad met foto
Foto’s van fotograaf C.G. Weers, hoffotograaf uit Roermond
het exterieur
Interieur; gezien richting orgel, 1 blad met foto
Foto’s van fotograaf C.G. Weers, hoffotograaf uit Roermond
van het interieur met het zicht op het orgel
Interieur; wandschildering, 1 blad met foto
Foto’s van fotograaf C.G. Weers, hoffotograaf uit Roermond
een [wand]schildering
Interieur; gezien richting koor met altaar, 1 blad met foto
Foto’s van fotograaf C.G. Weers, hoffotograaf uit Roermond
interieurfoto met het zicht op het altaar
Interieur; wandschildering, 1 blad met foto
Foto’s van fotograaf C.G. Weers, hoffotograaf uit Roermond
een [wand]schildering

CUBA.110380869
Nieuwbouw van de Calvariekapel op het rooms-katholieke kerkhof
bij de St. Martinuskerk in Cuijk, door P.J.H. Cuypers.
1897-1898

CUBAt337

Toelichting project
1897 Ontwerp
1898 Start werkzaamheden in april door aannemer N. van Groenendaal
1898 Inzegening op 9 september
tekeningen;, 7 bladen
Plattegrond, gevels, doorsneden en decoratietekeningen ten
behoeve van de inrichting (fraai), gesigneerd door P.J.H. Cuypers,
voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
vermelding van negatiefnummers 246, 247, 248, datering 1897.

CUBA.110380871
Nieuwbouw van het klooster van de Soeurs de la Misericorde
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(Ursulinenklooster) in Cadier en Keer, door P.J.H. Cuypers.
1897
CUBAt339

CUBAph339

tekeningen;, 33 bladen
(fraai)
Situatietekeningen, uittreksel uit het kadastrale plan van de
gemeente Cadier en Keer, plattegronden, gevels en doorsneden
(schetsen,
ontwerptekeningen, genummerde bestektekeningen, bestek 66,
en blauwdrukken), met vermelding van P.J.H. Cuypers als
architect, geparafeerd door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers,
voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
vermelding van negatiefnummers 390, 391 en 392, datering1897,
schaal 1 op 50, 1 op 100, 1 op 1250.
foto van klooster in aanbouw
Foto met het zicht op de voorgevel en een zijgevel van het bijna
voltooide klooster.
Naast het klooster is het "hotel de Lourdes" zichtbaar

CUBA.110380874
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de gevel van
een woonhuis aan de Slapershaven (Bossuhuizen) in Hoorn.
1897
CUBAg653

geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
en verzoek om advies over het gevraagde subsidiebedrag van 900
gulden, datering 1897.

CUBA.110380876
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Johannes den
Doperkerk en pastorie in Goirle.
1897

CUBAt340

Toelichting project
1897 Nieuwbouw (bestek 57) door J.Th.J. Cuypers
1897 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 19 bladen
Ontwerpschets (fraai), een tekening van de oude rooms-katholieke
kerk in Goirle, (on)genummerde bestektekeningen (bestek 57:
plattegronden, aanzichten en doorsneden) en decoratietekeningen
(onder andere van het priesterkoor en het hoofdaltaar),
gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van
negatiefnummer 301, datering 1897, schaal 1 op 50, 1 op 100.

CUBA.110380878
Decoratie van de rooms-katholieke St. Bonifaciuskerk in Rijswijk.
1897

CUBAt341

Toelichting project
1897 Nieuwbouw en decoratie door N. Molenaar
1897 Decoratie door P.J.H. Cuypers
tekeningen;, 4 bladen
3 Blauwdrukken; plattegrond, doorsneden en schets voor het
hoogaltaar, gesigneerd door Nic. Molenaar, schaal 1 op 20, 1 op
100;
1 Decoratietekening; ontwerp van het hoogaltaar.

CUBA
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CUBA.110380880
Nieuwbouw en decoratie van de kapel voor het Liefdeshuis in
Schijndel.
1897

CUBAt342

Toelichting project
1897 Nieuwbouw door J. Kayser
1897 Decoratie door P.J.H. Cuypers
tekeningen;, 16 bladen
- 2 Algemene tekeningen: plattegrond, doorsnede, gesigneerd
door J. Kayser, voorzien van stempels met *P.J.H. Cuypers archief*
met negatiefnummers 734, 735, datering 1897, schaal 1 op 100;
- 14 Decoratietekeningen: Godslamp met hanger, St. Joseph
altaar, (sjabloon voor) schilderwerk, met een stempel van Cuypers
& Co. en Cuypers & Co. nummers 1299 en 4153.

CUBA.110380882
Decoratie van de kapel van het Moederhuis Zusters van Liefde in
Goirle, door P.J.H. Cuypers
1897
CUBAt338

tekeningen;, 8 bladen
Decoratietekeningen: Onze Lieve Vrouwe altaar, priesterkoor,
zangkoor, communiebank, schilderwerk onder andere voor de
banden onder de gewelven en voor houten consoles, schaal 1 op
10, 1 op 20.

CUBA.110380884
Decoratie van het Birgittinessenklooster Maria Refugie in Uden,
door P.J.H. Cuypers
1897
o.a. 5 tekeningen en 7 foto's
Verwijzing Voor datering zie: Ch. Kolman, e.a., ‘Monumenten in Nederland –
Noord-Brabant’, Zeist 1997, p. 311
CUBAt1009
tekeningen;, 5 bladen
4 decoratie- en detailtekeningen; tegelveld boven de poort,
Mariabeeld met voetstuk, zuil met architraaf, borduurwerk, met
vermelding van een stempel van Kunstwerkplaatsen Cuypers en
Co. Roermond, met de nummers 307 en 3174, schaal 1 op 10.
CUBAph1009.1
Aanzicht vanaf voorplaats, 1 blad met foto
Aanzichten van het gebouw, op verso voorzien van een stempel
van J.TH.J. Cuypers
CUBAph1009.2
Aanzicht rechter zijgevel, 1 blad met foto
Aanzichten van het gebouw, op verso voorzien van een stempel
van J.TH.J. Cuypers
CUBAph1009.3
Aanzicht gevel binnenplaats, 1 blad met foto
Aanzichten van het gebouw, op verso voorzien van een stempel
van J.TH.J. Cuypers
CUBAph1009.4
Aanzicht gevel binnenplaats, 1 blad met foto
Aanzichten van het gebouw, op verso voorzien van een stempel
van J.TH.J. Cuypers
CUBAph1009.5
Interieur; plafond kloosterkapel, 1 blad met foto
een stucplafond in de kapel
CUBAph1009.6
Altaar, 1 blad met foto
het door Cuypers & Co. vervaardigde Maria- en Jozefaltaar, op
verso voorzien van stempels van Cuypers & Co.
CUBAph1009.7
Altaar, 1 blad met foto
het door Cuypers & Co. vervaardigde Maria- en Jozefaltaar, op
verso voorzien van stempels van Cuypers & Co.
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CUBA.110380893
Verbouwing van een woonhuis aan de Heinrichsallee 68 in Aken,
door P.J.H. Cuypers.
1897-1898
CUBAt351.1

CUBAt351.2

tekeningen; opmetingen en decoratie, 32 bladen
opmetingstekeningen en plattegronden van onder andere de
eetzaal met buffetkamer, de veranda, de tuinkamer en
decoratietekeningen: deurversiering, lambrisering, schilderwerk,
schilderijlijst, schoorsteenmantel eetzaal, tapijten voor de salon,
gaskachel en zitbank (fraai), gesigneerd en geparafeerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van een stempel met *P.J.H. Cuypers archief*
met vermelding van negatiefnummer 101, datering 1897,1898,
schaal 1 op 20 en 1 op 50.
tekeningen; blauwdrukken, 6 bladen
Blauwdrukken van de beschreven tekeningen (t351.1) en 1
blauwdruk van een situatietekening, de plattegronden van alle
verdiepingen en een aanzicht.

CUBA.110380896
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerktoren
van de Nederlands-hervormde Oude- of St. Hippolytuskerk in Delft.
1897-1899
CUBAph648.1 Aanzicht noodzijde Oude Kerk, gezien vanaf westzijde Oude Delft, 1 foto
van het exterieur
CUBAph648.2 Interieur; gezien richting koor, links monument Maarten Tromp, midden
monument Elisabeth Morgan, rechts monument Piet Hein, 1 foto
van het interieur naar het koor, door fotograaf H.J. Kouwenberg
(Delft).
CUBAg648
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
aantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering 1897-1899.

CUBA.110380900
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Aalten en de decoratie van de kerk.
1897-194

CUBAt343

CUBAg343

Toelichting project
1897-1904 Restauratieadvies door P.J.H. Cuypers
1897-1904 Restauratie door J.W. Boerbooms
1904 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 27 bladen
Situatietekeningen, plattegronden, doorsneden, aanzichten,
detailtekeningen (oostgevel, ingang in de noordzijde van de kerk)
en decoratietekeningen (schilderingen), gesigneerd en
geparafeerd door J.W. Boerbooms, voorzien van stempels van J.W.
Boerbooms, architect, Arnhem, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1898, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 25 en 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
het verzoek om bericht en raad en verzoeken om verslaggeving
van de voortgang van de herstellingswerken in verband met uit te
keren subsidiegelden, aantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering
1897-1904.

CUBA
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CUBA.110380903
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie (door J.Th.J.
Cuypers) van de kerktoren van de Nederlands-hervormde
Cunerakerk in Rhenen.
1897-1905

CUBAt344

CUBAph344
CUBAg344

CUBAd344

Project toelichting
1897-1905 Restauratie-advies door P.J.H. Cuypers
1897-1905 Restauratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 5 bladen
Detailtekeningen: doorsnede van het portaal, contrefort, spitsen
van de pinakels rond de bovenlantaarn, topversieringen, baldakijn
bij de hoofdingang, gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers, met vermelding van architect P.J.H. Cuypers, met
vermelding van Cuypers & Co. nummer 2884, datering 1898,
1901, schaal 1 op 1, 1 op 5 en 1 op10.
foto
Interieurfoto.
geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad en met berichtgeving over uit
te keren subsidies, aantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering
1897-1905.
documentatie
Overdruk van een tekening van het aanzicht van de toren met
dwarsdoorsneden.

CUBA.110380908
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie (door J.Th.J.
Cuypers) van het stadhuis in Hasselt.
1897-1909
CUBAt345

CUBAg345

tekeningen;, 9 bladen
5 Genummerde bestektekeningen (bestek 100) ten behoeve van
de herstelling van het Raadhuis (overdrukken): gevels,
doorsneden en plattegronden, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, de
architect, datering 1907, schaal 1 op 100;
4 Detailtekeningen van de schoorsteen in de Raadzaal,
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1907, schaal 1 op 10.
geschreven stukken
Ingekomen stukken van B&W, het Ministerie van Binnenlandse
Zaken met onder andere het verzoek de voortgang van de
herstellingswerken te inspecteren in verband met de uit te keren
rijkssubsidie, datering 1897-1909.

CUBA.110380911
Nieuwbouw, decoratie en aanbouw van de rooms-katholieke Heilig
Hartkerk en pastorie in Tilburg.
1897-1933
Toelichting project
1897 Nieuwbouw van de kerk en pastorie (bestek 61) door P.J.H. Cuypers
1897, 1903 Decoratie door P.J.H. Cuypers
1930 Aanbouw (bestek 533) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1930 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 85
CUBAt347.1 tekeningen; 1897, ontwerp, 18 bladen
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CUBAt347.2

tekeningen;

CUBAt347.3

tekeningen;

CUBAt347.4

tekeningen;

CUBAt347.5

tekeningen;

CUBAt347.6

tekeningen;

CUBAt347.7

tekeningen;

CUBAt347.8

tekeningen;

CUBAph347.1 foto
CUBAph347.2 foto
CUBAg347
CUBAd347

CUBA

situatieplannen, plattegronden, gevels (ook van de toren) en
doorsnede, datering 1897, schaal 1 op 100, 1 op 200 en 1 op 500.
1897, bestek, 20 bladen
20 Genummerde bestektekeningen met vermelding van architect
P.J.H. Cuypers, datering 1897, schaal 1 op 100, 1 op 200.
1897, blauwdrukken, 8 bladen
ontwerp- en bestektekeningen, datering 1897, schaal 1 op 100.
1916, technisch, 5 bladen
Plattegronden en doorsneden ten behoeve van de uitbreiding van
de elektrische installatie en de lichtinstallatie, datering 1916,
schaal 1 op 100.
1930, ontwerp, 10 bladen
situatietekeningen, gevels (ook van de voltooide gevel),
plattegronden en doorsneden, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers, datering 1930, 1931, schaal 1 op 100.
1930, bestek, 21 bladen
21 Genummerde bestektekeningen (bestek 533), met vermelding
van de architecten BNA Jos en Pierre Cuypers, gesigneerd en
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers en gesigneerd door P.J.J.M.
Cuypers, datering 1930, schaal 1 op 100.
1930, blauwdrukken, 10 bladen
bestektekeningen (van de fundering van de toren) en
constructietekeningen, door het architectenbureau Jos Cuypers en
Pierre Cuypers, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1931,
1933, schaal 1 op 10 en 1 op 20.
decoratie, 79 bladen
schilderwerk, beeldhouwwerk, altaren (onder andere voor de
Heilige Antonius en voor Onze Lieve Vrouw, fraai), parket-,
mozaïekvloeren (fraai), afsluithek, (koperen) kaarsenstandaard
(fraai), glas-in-loodvensters (fraai), kerkbanken, preekstoel (met
vermelding van ordernummer 405), communiebank, kroon,
schermijzer boven de verwarming, buffet voor de eetkamer en
schoorsteen met spiegels voor pastoor Van Zinnicq-Bergmann,
geparafeerd door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers, met stempels
van Cuypers & Co. en Cuypers & Co. nummers 1272, 1455A, 3050,
4140 en 4435, datering 1897, 1899, 1900, 1902, 1903, 1916,
1922, 1923, 1926, 1929, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50
en 1 op 100.
van het kerkinterieur (fotograaf A. van Buirden, Tilburg).

van het kerkinterieur (fotograaf A. van Buirden, Tilburg).
geschreven stukken
Berekeningen van kosten, correspondentie met leveranciers,
datering 1915, 1931.
geschreven stukken
Overdrukken met een zijaanzicht en een plattegrond van de kerk,
afkomstig uit ‘Leven en werken van Nederlandsch grootsten
bouwmeester Dr. P.J.H. Cuypers’, 1917, plaat 70 en de
‘Architectural Review’, jaargang 1897.

CUBA.110380924
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke Heilig Hartkerk in
Helmond.
1897-1935
Toelichting project
1897 Nieuwbouw (bestek 69) door P.J.H. Cuypers

CUBA
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1897-1908 Decoratie door P.J.H. Cuypers
1935 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt349.1 tekeningen; algemeen, 6 bladen
6 Genummerde bestektekeningen (bestek 69): voorgevel,
plattegrond, aanzicht priesterkoor, aanzicht transept,
lengtedoorsnede, met vermelding van architect P.J.H. Cuypers,
voorzien van stempels van *P.J.H.Cuypers archief* met
negatiefnummers 337 en 373, schaal 1 op 100, 1 op 200.
CUBAt349.2 tekeningen; decoratie, 112 bladen
112 bladen: kerkbanken (plan der verdeling van de banken in de
kerk en in het zangkoor), communiebanken, biechtstoelen,
bidstoelen, kinderbankjes, lijkenbaren, rouwbekleding voor het
hoofdaltaar, ijzerwerk (verschillende afsluithekken, hekken voor
de boog naar het trappenhuis van het zangkoor, balustrade van
het zangkoor, voor de afsluiting van de kruisweg en de doopkapel,
trapleuningen), deel van de klokkentoren, ramen en vensters
(onder andere van de doopkapel), beeldhouwwerk (onder andere
van de Heilige Familie, St. Elisabeth, St. Theresia, St. Franciscus,
St. Eligius, Petrus en Paulus), schilderwerk, armluchters voor
beelden, wanddecoratie, (tegel)vloeren, Theresiakapel,
lichtstandaard, kronen, doopvont, altaren (onder andere van St.
Joseph, St. Antonius, Onze Lieve Vrouwe), baldakijn en boogvulling
voor de hoofdingang, portaal, staties, triomfkruis , topversiering
met kruis, lantaarns, typografisch ontwerp van het Sint Annaaltaar, panelen boven kasten in de sacristie, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, geparafeerd door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers,
voorzien van stempels van Cuypers & Co. en de ordernummers
2009, 2609, 2953, 2956, 2997B, 3042A, B, C, 3254, 3813, 3894,
3898, voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummers 335, 336, 338, datering 1897-1899, 1907, 1917,
1925, 1935, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50 en 1 op 100.
CUBAt349.3 tekeningen; blauwdrukken, 8 bladen
Plan der bankverdeling, rouwlezenaar, armenbanken, hoogaltaar,
lambrisering, schaal 1 op 10, 1 op 100.
CUBAph349 Aanzicht kerk vanaf afstandje, 1 blad met foto
exterieurfoto
CUBAg349
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden voor het maken van een hoogaltaar, voor
het maken en plaatsen van kerkbanken, (prijs)opgave van
kerkbanken, prijsopgaven van: godslampen, loodwerk, ijzerwerk,
begroting van het beeldhouwwerk, datering 1898-1899, 1908;
Correspondentie tussen J.Th.J. Cuypers en pastoor A.F. Teurlings,
datering 1926.
CUBAd349
documentatie
Overdruk van een foto van het interieur van de kerk, afkomstig
uit: ‘Leven en werken van Nederlandsch grootsten bouwmeester
Dr. P.J.H. Cuypers’, 1917, plaat 71.

CUBA.110380931
Nieuwbouw en decoratie van het Groot Seminarie De Bovendonk
en kapel in Hoeven.
1897-1938
o.a. 231 tekeningen en 9 foto's
Toelichting project
1897-1899 Nieuwbouw (bestek 67) van het Groot Seminarie (kapel en seminarie)
door P.J.H. Cuypers
1903-1904 Nieuwbouw (van het seminarie) door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
1903 Decoratie (van het seminarie) door P.J.H. Cuypers

186

CUBAt346.1

CUBAt346.2

CUBAt346.3

CUBAt346.4
CUBAt346.5

CUBAt346.6

CUBAt346.7

CUBAt346.8

CUBAt346.9
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1915-1916 Nieuwbouw (kapel) door P.J.H. Cuypers
1922 Nieuwbouw (bestek 356) van de kapel door J.Th.J. Cuypers
1923-1928 Decoratie (van het seminarie) door J.Th.J. Cuypers
tekeningen; 1898-1899, ontwerp, 27 bladen
27 Algemene ontwerptekeningen (plattegronden, doorsneden en
aanzichten) van de kapel, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien
van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van
negatiefnummer 348, schaal 1 op 100, 1 op 200.
tekeningen; 1898-1899, bestek, 19 bladen
19 Deels genummerde bestektekeningen (bestek 67) van het
hoofdgebouw van het Groot-Seminarie (plattegronden,
doorsneden en aanzichten), gesigneerd door P.J.H. Cuypers,
voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
vermelding van negatiefnummers 344 en 467, datering 1898,
1899, schaal 1 op 50, 1 op 200.
tekeningen; 1903, genummerd, 28 bladen
- 21 Genummerde algemene tekeningen: plattegronden,
aanzichten en doorsneden, gesigneerd door P.J.H. Cuypers,
voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
vermelding van negatiefnummers 339 en 340, februari 1903,
schaal 1 op 100;
- 7 Genummerde algemene tekeningen, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, augustus 1903, schaal 1 op 100.
tekeningen; 1903-1905, genummerd, 17 bladen
plattegronden en detailtekeningen, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, schaal 1 op 20, 1 op 100.
tekeningen; 1903-1905, blauwdrukken, 25 bladen
algemene tekeningen en detailtekeningen, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief*
met vermelding van negatief nummer 343, datering 1903-1905,
schaal 1 op 100.
tekeningen; 1915-1916, blauwdrukken, 6 bladen
voorgevel van de kapel, plattegrond en 4 detailtekeningen van de
kapel (doorsnede travee, gedeelte van het choor, roosvenster in
de westgevel, torenkruis), gesigneerd door P.J.H. Cuypers, datering
1908, 1909, 1915, 1916, schaal 1 op 20, 1 op 100.
tekeningen; 1922, blauwdrukken, 19 bladen
Bestektekeningen (bestek 356A en 356B): aanzichten, doorsneden
en plattegronden, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1922,
schaal 1 op 100.
tekeningen; decoratie, 65 bladen
(voornamelijk van de kapel): altaren (hoofdaltaar, Maria-altaar,
Sint Josef altaar), Heilig graf, ciborium, (marmeren) tegelvloeren,
schoorsteenmantels, glas-in-lood, schilderwerk, beeldhouwwerk,
kaarsenstandaards (onder andere altaarkandelaars),
communiebank, communiewaal, bisschopszetel, iconografie,
kruisbeelden (onder andere voor het priesterkoor, details van het
kruis van het Angelustorentje en het altaarkruis), ijzerwerk,
frieslijsten, gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met
stempels en vermelding van Cuypers & Co, voorzien van Cuypers
& Co. nummers 248, 1842, 2134, 3322, 4212, datering 1922,
1923, 1929, 1930, 1936, 1938, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20.
tekeningen; ongenummerd
z.jr, 25 bladen
situatietekeningen, plattegronden, aanzichten en doorsneden,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers, voorzien van
stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van

CUBA

CUBAg346

CUBAph346.1
CUBAph346.2
CUBAph346.3
CUBAph346.4
CUBAph346.5
CUBAph346.6
CUBAph346.7
CUBAph346.8
CUBAph346.9
CUBAd346

Bureau Cuypers / Archief

187

negatiefnummers 342, 345, 346, 347, schaal 1 op 50, 1 op 100 en
1 op 200.
geschreven stukken
Lijst van bestektekeningen, aanvullingsstaat die bij bestek 67
behoort, een ingekomen brief, aantekeningen van P.J.H. Cuypers
voor het glas in de kapel, datering 1903, 1904, 1929, 1934.
foto
begane grond
foto
eerste verdieping
foto
tweede verdieping
foto
kelder
foto
van een perspectieftekening
foto
van het exterieur
foto
van het exterieur
foto
van het interieur
foto
van het interieur
documentatie
3 Overdrukken: van een foto van het seminarie en van tekeningen
(plattegronden, gevel en doorsnede), uit: De Architect, 16de
jaargang.

CUBA.110380952
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Grote- of St. Janskerk in Gouda en
bemoeienis van J.Th.J. Cuypers als architect met de restauratie.
1897-1948
o.a. 49 tekeningen en 4 foto's
Toelichting project
1897-1918 Restauratieadvies door P.J.H. Cuypers
1897-1930 Restauratie door W. Kromhout en J.Th.J. Cuypers
1943 Restauratie van de ingang aan de zuidzijde (bestek 74) door P.J.J.M.
Cuypers
1948 Inrichting van en museum / bibliotheek (bestek 889) door P.J.J.M. Cuypers
Verwijzing: Zie ook Kromhout-archief: KROM 19
CUBAt348.1 tekeningen; opmeting en ontwerp, 36 bladen
studie- en opmetingstekeningen en tekeningen ten behoeve van
de herstellingswerken van: zijbeuken, ramen van de noordelijke
kooromgang, kerkomgang, kinderkerk met kooromgang en
transept, bijgebouwen ten zuiden van het koor, aanbouw
noorderbeuk, (ingang) kraamvrouwenportaal, kerkbanken in het
koor, koorafsluiting, trap naar het orgel, bijbouw van een
documentenkluis, hulpkapel, bijbouw ter opneming van 7 oude
gebrandschilderde vensters, z.o. deel tussen koor en dwarsschip,
gesigneerd door W. Kromhout en J.Th.J. Cuypers, geparafeerd door
J.Th.J. Cuypers, voorzien van Cuypers & Co. nummers 4366 en
4494, voorzien van stempels van de Bond van Nederlandse
Architecten met daarin oplopende nummers genoteerd, datering
1897, 1899, 1904, 1914, 1915, 1919-1921, 1925-1930, 1933,
schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 50, 1 op 100.
CUBAt348.2 tekeningen; bestek, 6 bladen
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2 Bladen (bestek 74) voor de restauratie van de ingang aan de
zuidzijde, 1943, schaal 1 op 50;
4 Bladen (bestek 889) voor de inrichting van het museum /
bibliotheek, met vermelding van architect P.J.J.M. Cuypers,
datering 1948, schaal 1 op 50.
tekeningen; blauwdrukken, 7 bladen
hogels dakruiter, bouw documentenkluis, ijzeren hekken aan de
zuidzijde, restauratie van de noordgevel met steunberen etc.,
gesigneerd door W. Kromhout en J.Th.J. Cuypers, datering 1900,
1914, 1919, 1921, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 50.
foto
van delen van het exterieur
foto
van delen van het exterieur
foto
van delen van het exterieur na sloop van huizen die tegen de kerk
waren aangebouwd,
datering 1906, 1917, voorzien van blindstempels van de
fotografen W.J. van Zanen en Atelier De Kruijs, beide in Gouda.
foto
van delen van het exterieur na sloop van huizen die tegen de kerk
waren aangebouwd,
datering 1906, 1917, voorzien van blindstempels van de
fotografen W.J. van Zanen en Atelier De Kruijs, beide in Gouda.
geschreven stukken; P.J.H. Cuypers
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken aan P.J.H. Cuypers om bericht en raad, met
mededelingen over uit te keren rijkssubsidie; brieven, schetsen en
aantekeningen van en aan P.J.H. Cuypers, datering 1898-1917.
geschreven stukken; J.Th.J. Cuypers
Correspondentie (doorslagen van o.a. uitgaande brieven,
begrotingen, verslagen, werkplannen) tussen J.Th.J. Cuypers en W.
Kromhout, de opzichters van de herstellingswerken, de directeur
van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, datering 19261941.

CUBA.110380962
Versiering van het Leidscheplein [Leidseplein] in Amsterdam
namens de Automobile-club de France te Parijs ter ere van de
inhuldiging van koningin Wilhelmina, door J.Th.J. Cuypers.
1898
CUBAt1043

tekeningen;, 2 bladen
Schetsontwerp en blauwdruk van een feestversiering, geparafeerd
door en met vermelding van J.Th.J. Cuypers, datering 1898, schaal
1 op 50.

CUBA.110380964
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het stadhuis
in Arnhem.
1898
CUBAg352

geschreven stukken
Twee ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken met het verzoek om de herstellingswerken aan het
Raadhuis te bezichtigen en de toezegging van B&W zorg te
dragen alle gewenste inlichtingen aan Cuypers ter beschikking te
stellen, datering 1898.
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CUBA.110380967
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Ooster- of Kruiskerk in Zaandam.
1898
CUBAg353

geschreven stukken
Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
begroting van kosten voor het herstel van de kerk, rapport van
P.J.H. Cuypers ‘omtrent de mogelijkheid der herstelling van de
Ned. Hervormde kerk te West-Zaandam’, toelichting bij de vijf
tekeningen met als bijlage een dwarsdoorsnede van de kerk,
datering 1898.
CUBAph353.1 Aanzicht voorgevel met entree, 1 blad met foto
van het exterieur
Op de achterzijde wordt vermeld dat de foto’s in juli 1898 zijn
genomen en dat de kerk in augustus 1898 is gesloopt.
CUBAph353.2 Interieur; tijdens werkzaamheden, 1 blad met foto
van het interieur
Op de achterzijde wordt vermeld dat de foto’s in juli 1898 zijn
genomen en dat de kerk in augustus 1898 is gesloopt.

CUBA.110380971
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke kathedraal in
Rangoon (Birma).
1898-1899

CUBAt354.1

CUBAt354.2

CUBAt354.3
CUBAt354.4

Toelichting project
1898 Ontwerp door J.Th.J. Cuypers
1899 Nieuwbouw (bestek 78) door J.Th.J. Cuypers
1899 Glasdecoratie door J.Th.J. Cuypers
1899 Decoratie door P.J.H. Cuypers
N.B. De tekening van het altaar is van de St. Lambertuskerk in Wouw; zie ook
CUBA, t 311.1
tekeningen; ontwerp, 11 bladen
aanzichten en plattegronden, ‘Dresse par l 'architecte de la
cathedrale Saint Bavon de Haarlem’, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1898.
tekeningen; bestek, 8 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 78): plattegrond,
aanzichten en doorsneden, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1899.
tekeningen; detail, 21 bladen
(Overwegend) genummerde serie detailtekeningen, datering
1899.
tekeningen; decoratie, 3 bladen
glasdecoratie en een altaar (zeer fraai), gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief*
met negatiefnummer 601, datering 1898, schaal 1 op 20.

CUBA.110380976
Ontwerp (bestek 77) van woonhuis ‘Vioolstruik’ aan de
Vondelstraat (naast Oud Leyerhoven) in Amsterdam, door J.Th.J.
Cuypers [niet uitgevoerd].
1898-1900
CUBAt355.1

(fraai)
tekeningen; situatie, 6 bladen
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van de situatie naar aanleiding van het Raadsbesluit van 6 juni
1873, bestaande toestand en de voorgestelde voltooiing,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers, datering 1899,
1900, schaal 1 op 100, 1 op 1250.
tekeningen; ontwerp, 18 bladen
plattegronden, doorsneden en aanzichten, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1898, 1899, schaal 1 op 50.
tekeningen; bestek, 9 bladen
genummerde serie bestektekeningen (bestek 77), met
plattegronden, doorsneden en aanzichten, gesigneerd en
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, schaal 1 op 50.
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden, begroting van kosten, verzoekschriften in
concept van J.Th.J. Cuypers aan B&W van Amsterdam voor de
bouw van een villa aan de Vondelstraat, met als antwoord: ‘wordt
gewezen van de hand’, gemeenteblad met een verslag van de
Openbare Vergadering d.d. 6 juni 1873, datering van de
geschreven stukken 1898-1899.

CUBA.110380981
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie (door J. Stuyt)
van de Nederlands-hervormde kerk in Rheden.
1898-1905

CUBAt356

CUBAg356

Toelichting project
1898-1905 Restauratie advies door P.J.H. Cuypers
1898-1905 Restauratie door J. Stuyt
tekeningen;, 9 bladen
Plattegrond, aanzichten en doorsnede van de kerk, travee ten
zuiden van het koor, venster aan de noordzijde van het koor,
glasvenster met wapens, gesigneerd door Jan Stuyt, met een
stempel van Cuypers & Co., datering 1901, schaal 1 op 10, 1 op
20 en 1 op 100.
geschreven stukken
Begroting van kosten voor de restauratie van de toren door
architect Boerbooms, brief van P.J.H. Cuypers in concept,
ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad en verzoeken de voorgang van
de werken te inspecteren in verband met een uit te keren
rijkssubsidie, datering 1898-1905. Plattegrond, aanzichten en
doorsnede van de kerk, travee ten zuiden van het koor, venster
aan de noordzijde van het koor, glasvenster met wapens,
gesigneerd door Jan Stuyt, met een stempel van Cuypers & Co.,
datering 1901, schaal 1 op 10, 1 op 20 en 1 op 100.

CUBA.110380987
Restauratie en aanbouw van kasteel Amerongen in Amerongen.
1898-1907
Toelichting project
1898-1899 Restauratie (bestek 75) door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
1899-1903 Aanbouw van een remise door J.Th.J. Cuypers
1907 Nieuwbouw van een woonhuis bij ‘Huis Amerongen’ door J.Th.J. Cuypers
1907 Tuinaanleg bij de theekoepel door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 198
CUBAt357.1 tekeningen; kasteel, 24 bladen
Restauratie van het kasteel
- 9 Bladen: deels genummerde bestektekeningen (bestek 75) ten
behoeve van de herstelling van het kasteel, verwarming (onder
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andere van de eetzaal), hoofdpoort, trappen buiten, gesigneerd en
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van P.J.H.
Cuypers, voorzien van stempels van ‘Eisenwerk Kaiserlautern’ en
van Technisch Bureau (naam onleesbaar), datering 1899, schaal 1
op 20, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 200;
- 15 Detail- en decoratietekeningen: timmerwerk en decoratie van
plafonds, ijzerwerk (onder andere van een vijfarmige luster),
gaskachel, kandelaar, sluitingen van de laden van de zilverkast,
marmeren schoorsteen in de eetzaal, decoratie van de trapzaal,
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van P.J.H.
Cuypers, voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief*
met vermelding van negatiefnummer 113, datering 1899, 1900,
schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50.
tekeningen; remise, 12 bladen
plattegronden, doorsneden en aanzichten van de remise,
gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1899,
1900, 1903, schaal 1 op 20.
tekeningen; woonhuis, 6 bladen
plattegronden, aanzichten en doorsneden van de uitbreiding van
het woonhuis, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1907,
schaal 1 op 20.
tekeningen; theekoepel, 5 bladen
situatie, plattegronden, aanzichten en doorsneden van de
theekoepel en omgeving, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1907, schaal 1 op 100.
Detail sierstucwerk op plafond, 1 blad met foto

CUBA.110380993
Decoratie van de St. Mary the Virgin Church met de de Lady Chapel
aan West 46 Street in New York, [door J.Th.J. Cuypers].
1898-1927
o.a. 34 tekeningen en 5 foto's
Toelichting algemeen Waarschijnlijk betreft het hier alleen de decoratie van de
kapel en niet zoals in het kaartsysteem is aangegeven de nieuwbouw. In het
kaartsysteem wordt ook als datering 1925-1927 aangegeven, terwijl de
tekeningen een eerder periode aangeven.
CUBAt680.1 tekeningen; algemeen, 16 bladen
16 Deels genummerde ontwerptekeningen voor een kapel (variant
A en variant B), schaal 1 op 10, 1 op 100.
CUBAt680.2 tekeningen; details en decoratie, 18 bladen
van onder andere de wandlambrisering en preekstoel, met
vermelding van ordernummer 458 en nummers 3244, 3245 en
met vermelding van ‘The Stoltzenberg Co 51 Barclay St. NV’ en
‘moet einde juli 1902 gereed zijn’, geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers, op een tekening worden N. le Brun & Sons, architects
vermeld, datering 1898, 1902, schaal 1 op 10.
CUBAph680.1 Interieur; 'Noordelijke muur van uitbreiding naar kapel.'
23 juli 1920, 1 foto
met op de achterzijde vermeld:
North Wall of Extension to Chapel
en met vermelding van de datum waarop de foto’s zijn gemaakt
namelijk 23 juli1926.
CUBAph680.2 Interieur; 'Zuidelijke muur van uitbreiding naar kapel.'
23 juli 1920, 1 foto
met op de achterzijde vermeld:
View of South Wall of Extension to Chapel
en met vermelding van de datum waarop de foto’s zijn gemaakt
namelijk 23 juli1926.
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CUBAph680.3 Interieur; 'Westelijke muur van de entree van de kapel met lambrizering.'
23 juli 1920, 1 foto
met op de achterzijde vermeld:
View at West Wall of Entrance Motive of Wainscot Screen in
Present Chapel
en met vermelding van de datum waarop de foto’s zijn gemaakt
namelijk 23 juli1926.
CUBAph680.4 Interieur; 'Lambrizering aan de westelijke muur van de kapel.'
23 juli 1920, 1 foto
met op de achterzijde vermeld:
Wainscot Screen at West Wallin Present Chapel
en met vermelding van de datum waarop de foto’s zijn gemaakt
namelijk 23 juli1926.
CUBAph680.5 Interieur; 'Lambrizering aan de oostelijke muur van de kapel.'
23 juli 1926, 1 foto
met op de achterzijde vermeld:
Wainscot Screen at East Wall in Present Chapel
en met vermelding van de datum waarop de foto’s zijn gemaakt
namelijk 23 juli1926.

CUBA.110381002
Decoratie van de rooms-katholieke St. Martinuskerk in Hoogland,
door P.J.H. Cuypers.
1893

CUBAt610

Toelichting
1883 Nieuwbouw door A. Tepe
[1893] Decoratie door P.J.H. Cuypers
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 25.1 t/m t 25.6
tekeningen;
Doorsneden, plattegrond [van architect A. Tepe], detailtekeningen,
decoratietekeningen van onder andere het hoogaltaar, de
kruisweg met lambrisering en het Antoniusbeeld (fraai),
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummers 351 en 352, schaal 1 op
100.

CUBA.110381005
Bronswerk ten behoeve van een kruis voor het grafmonument van
de familie De Stuers in Maastricht, door J.Th.J. Cuypers.
1899
CUBAg358

geschreven stukken
Drie ingekomen brieven bij J.Th.J. Cuypers van bronsgieters met
prijsopgaven, een overzicht van de prijsopgaven, een lijstje met
opgave van eigennamen en Amsterdamse adressen (met
opschrift: ‘voor Jan’), waarvan het verband met dit dossier niet
duidelijk is, datering 1899.

CUBA.110381007
Nieuwbouw van een woonhuis in Helmond, door Jan Stuyt.
1899
CUBAt359

tekeningen;, 2 bladen
Plattegrond en een doorsnede, datering 1899, schaal 1 op 20.

CUBA.110381010
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de waardestelling van de
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stadsfontein in Veere.
1899
CUBAg664

geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
een verzoek om bericht en raad met betrekking tot ‘afstand v/h
gebouw der stadsfontein’, datering 1899. Bedoeld wordt hier de
waterput met cisterne.

CUBA.110381012
Restauratie van het koor van de rooms-katholieke St. Medarduskerk
in Wessem.
1899
CUBAt360

CUBAg360

tekeningen;, 23 bladen
Opmetingstekeningen en algemene tekeningen (plattegronden,
doorsneden en aanzichten), gesigneerd door P.J.H.Cuypers, schaal
1 op100.
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden, begroting van kosten.

CUBA.110381016
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de uitbreiding en restauratie
van de rooms-katholieke St. Laurentiuskerk in Oud-Gastel.
1899
CUBAt362
CUBAg362

tekeningen;, 4 bladen
Plattegrond, gevel en doorsneden, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
2 Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
datering 1899

CUBA.110381019
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerktoren
van de Nederlands-hervormde kerk in Den Burg.
1899
CUBAg647

geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
een verzoek om advies, datering 1899.

CUBA.110381021
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerktoren
van de Nederlands-hervormde kerk in Wilsum.
1899
CUBAg675

geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
een verzoek om bericht en raad, datering 1899.

CUBA.110381028
Nieuwbouw en meubeldecoratie van de rooms-katholieke St.
Pancratiuskerk in Sloten.
1899-1900
o.a. 7 tekeningen en 6 foto's
Toelichting project
1899 Nieuwbouw door J. Stuyt
1899-1900 Meubeldecoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing ; Zie ook CUCO, t 484
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tekeningen;, 7 bladen
Algemene tekeningen (plattegrond, doorsneden) en
decoratietekeningen (waarvan 2 blauw-drukken): zitbanken,
hoogaltaar, met vermelding van en gesigneerd door J. Stuyt,
datering 1899, 1900, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20.
Glasnegatief exterieur St. Pancratiuskerk Sloten, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Pancratiuskerk te Sloten.
De opname is gemaakt van een zijkant van de kerk.
Glasnegatief exterieur St. Pancratiuskerk Sloten, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Pancratiuskerk te Sloten.
De opname is gemaakt aan de achterzijde van de kerk.
Glasnegatief exterieur St. Pancratiuskerk Sloten, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Pancratiuskerk te Sloten.
De opname is gemaakt van de voorzijde van de kerk.
Interieur; zicht op hoofdaltaar, 1 blad met foto
Foto van het hoofdaltaar (cyanotypie)
Interieur; zicht op Jozefaltaar (rechts van hoofdaltaar), 1 blad met foto
foto van het Jozefaltaar (cyanotypie)
Interieur; kansel, 1 blad met foto
foto van de preekstoel (cyanotypie)
Interieur; doopvont, 1 blad met foto
foto van het doopvont (cyanotypie)
Vooraanzicht, 1 blad met foto
foto van het exterieur met een gezicht op de toren
Interieur; kansel, 1 blad met foto
foto van de preekstoel
geschreven stukken
Brief van J. Stuyt gericht aan de heren Cuypers, met een verzoek
om een tekening en prijsopgave voor een Onze Lieve Vrouwe en
een Sint Josephaltaar, cyanotypie 1900.
documentatie
Litho’s; plattegrond, doorsnede, gevel en perspectieftekening van
het exterieur, gesigneerd door Jan stuyt, datering 1899.

CUBA.110381041
Ontwerp van de inrichting van een stand van Cuypers & Co op de
wereldtentoonstelling in Parijs, in samenwerking met H. Leeuw.
1899-1900
o.a. 55 tekeningen en 3 foto's
Verwijzing: Zie ook CUCO, n 1, n 27, n 28, n 29
N.B. ph 373.4, ph 373.5 en ph 373.6 en de glasnegatieven uit CUCO zijn niet
opgenomen in het oeuvre-overzicht!
CUBAt373.1 tekeningen; ontwerp, 23 bladen
haard, schoorsteen, tegelwerk, wanddecoratie, typografisch
ontwerp etc., gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en H. Leeuw,
voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatiefnummer 562, datering 1899, 1900, schaal 1 op 1, 1 op 10.
CUBAt373.2 tekeningen; detail, 12 bladen
12 Genummerde tekeningen ten behoeve van de inrichting van de
stand, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1900, schaal 1 op
1, 1 op 10.
CUBAt373.3 tekeningen; blauwdrukken, 20 bladen
Blauwdrukken van de in 373.1 en 373.2 beschreven tekeningen.
CUBAph373.1 Aanzicht stand, 1 blad met foto
aanzicht van de stand, door fotograaf D. Freuler
CUBAph373.2 Geornamenteerde kast, 1 foto
van een wandmeubel
CUBAph373.3 Secretaire met stoel, 1 blad met foto
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van een bureau en stoel
CUBAph373.4 Secretaire met stoel, 1 blad met foto
van een bureau en stoel
CUBAph373.5 Secretaire met stoel, 1 blad met foto
van een bureau en stoel
CUBAph373.6 Geornamenteerde kast, 1 foto
van een wandmeubel
CUBAd373
documentatie
‘Lijst der Nederlandsche inzenders ter Wereldtentoonstelling te
Parijs in 1900’, plattegronden en routekaartjes ten behoeve van
de tentoonstelling uitgegeven door de Hollandsche Spoorweg
Maatschappij, plattegrondjes van de tentoonstellingsruimte van
de Nederlandse inzendingen etc., datering 1899-1900.

CUBA.110381052
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St.
Willibrorduskerk met pastorie in Oegstgeest.
1899-1901
o.a. 47 tekeningen en 3 foto's
Toelichting project
1899 Nieuwbouw (bestek 88) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1899 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 82; zie ook het archief van J. Stuyt (STUY), aanvr.nr.
22
CUBAt361.1 tekeningen; ontwerp en bestek, 29 bladen
29 Ontwerptekeningen en genummerde bestektekeningen (bestek
88) van de kerk en de pastorie, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en
J. Stuyt, datering 1899, schaal 1 op 50, 1 op 100.
CUBAt361.2 tekeningen; detail en decoratie, 14 bladen
14 Detail- en decoratietekeningen: vensters en glas-in-lood,
schilderwerk, hoogaltaar, tabernakel voor het hoogaltaar,
afsluiting portaal buiten, nok van de kerk, plafond van de
pastoorskamer, schoorsteen voor de woonkamer in de pastorie,
gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1901,
schaal 1 op 10, 1 op 20.
CUBAt361.3 tekeningen; blauwdrukken, 4 bladen
blauwdrukken van enkele van de hierboven beschreven
tekeningen.
CUBAph361 foto
foto met zicht op de kerk
CUBAph361.1 foto
foto met zicht op de kerk
CUBAph361.2 foto
van de kap
CUBAn98
Glasnegatief exterieur St. Willibrorduskerk en pastorie Oegstgeest, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Willibrorduskerk en de
pastorie te Oegstgeest. Het betreft een zijaanzicht van de kerk.
CUBAn99
Glasnegatief exterieur St. Willibrorduskerk en pastorie Oegstgeest, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Willibrorduskerk en de
pastorie te Oegstgeest.
CUBAn100
Glasnegatief exterieur St. Willibrorduskerk en pastorie Oegstgeest, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Willibrorduskerk en de
pastorie te Oegstgeest. De opname is gemaakt vanaf de straat.
De kerk en pastorie worden omgeven door bomen. Voor de kerk
staan drie kinderen.
CUBAn101
Glasnegatief exterieur St. Willibrorduskerk en pastorie Oegstgeest, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Willibrorduskerk en de
pastorie te Oegstgeest. De opname betreft een zijaanzicht.
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Glasnegatief exterieur St. Willibrorduskerk en pastorie Oegstgeest, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Willibrorduskerk en de
pastorie te Oegstgeest. Voor de kerk poseren kinderen.
documentatie
Prentbriefkaart met een gezicht op de kerk en overdrukken van
een perspectieftekening.

CUBA.110381065
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
stadstoren in Asperen.
1899-1901
CUBAg364

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad, bericht van toekenning van
rijkssubsidie voor de herstellingswerken etc., aantekeningen en
brieven in klad van P.J.H. Cuypers, datering 1899-1901.

CUBA.110381067
Bemoeienis van P.J.h. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Medemblik.
1899-1901
CUBAt365
CUBAg365

tekening

Buitendeur met portaal, schaal 1 op 10.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met onder andere een verzoek om bericht en raad, brief van de
bouwcommissie met een begroting, aantekeningen van P.J.H.
Cuypers, datering 1899-1901.

CUBA.110381070
Decoratie van de rooms-katholieke St. Lambertuskerk in Helmond,
door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers.
1899-1903
CUBAt366.1

CUBAt366.2
CUBAph366

tekeningen; decoratie, 27 bladen
hoogaltaar, zijaltaar, portaal en kapel links van de hoofdingang,
schilderwerk, baldakijn, afsluithek en deurbeslag, met vermelding
van Cuypers & Co. nummers 2173 en 3331, datering 1899, 1903,
schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20 en 1 op 50.
tekeningen; blauwdrukken, 6 bladen
van de hierboven beschreven tekeningen
Relief in steen, 1 blad met foto
Foto van beeldhouwwerk.

CUBA.110381074
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Beekbergen.
1899-1904
CUBAg367

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met een verzoek om advies en bericht over de toegekende
rijkssubsidie, datering 1899, 1903, 1904.

CUBA.110381076
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de toren van
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de Nederlands-hervormde kerk in Vianen.
1899-1904
CUBAph665.1 Aanzicht zuidgevel, 1 blad met foto
van het exterieur
CUBAph665.2 Aanzicht noordgevel, 1 blad met foto
van het exterieur
CUBAph665.3 Interieur; grafmonument van Reinoud III van Brederode, 1 blad met foto
van een grafmonument, mogelijk als documentatie
CUBAg665
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
onder andere met verzoeken om bericht en raad, aantekeningen
van P.J.H. Cuypers, datering 1899-1904.

CUBA.110381081
Nieuwbouw (bestek 84) van de rooms-katholieke St. Vincentius à
Paulokerk en een pastorie in het Van Lennepkwartier [niet
uitgevoerd].
1899
CUBAt368.1

CUBAt368.2

tekeningen;

tekeningen

Ontwerp- en bestektekeningen (bestek 84): plattegrond,
doorsneden en gevels, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1899, schaal 1 op 200.

CUBA.110381083
Restauratie en aanbouw van de rooms-katholieke St.
Willibrorduskerk in Alphen (NB).
1899-1900
o.a. 94 tekeningen en 4 foto's
Toelichting project
1899-1900 Restauratie door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
1899-1900 Aanbouw door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
1901 Nieuwbouw door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1909 Nieuwbouw (bestek 82) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1909 Noodkerk (bestek 82a) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1910 Decoratie van meubelen door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 108
CUBAt369.1 tekeningen; algemeen, 23 bladen
ontwerp- en bestektekeningen (bestek 82) voor de vergroting en
restauratie van de kerk: plattegronden, gevels en doorsneden en
een bestektekening (bestek 82A) voor de noodkerk, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers (soms p.o. P.J.H. Cuypers) en J. Stuyt, datering
1899-1901, 1903, 1904, 1909, schaal 1 op 50, 1 op 100.
CUBAt369.2 tekeningen; decoratie, 56 bladen
kerkramen, koorramen, vensters (verschillende varianten),
beeldhouwwerk (onder andere van Sint Antonius, St. Willibrordus,
St. Joseph en H. Majella), doopkapel met doopvont (fraai)en
afsluithek, kaarsenrand bij groep Heilige Familie, wanddecoratie,
hoogaltaar, (kribbe en altaar), Onze Lieve Vrouwe kapel,
preekstoel (fraai), triomfboog (fraai), triomfkruis, schilderwerk,
communiebank, kapitelen, gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers, met stempels van Cuypers & Co. en de ordernummers
283, 564,1314, 1440, 3863, 3849, 3939, 3941, 3942, 4300, 4375,
datering 1910, 1920, schaal 1 op 1, 1 op 10 en 1 op 20.
CUBAt369.3 tekeningen; blauwdrukken, 15 bladen
van de hierboven beschreven tekeningen.
CUBAph369.1 foto
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CUBAph369.2 foto
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van het exterieur en het interieur van de kerk, door fotograaf H.
van der Schoot uit Tilburg
van het exterieur en het interieur van de kerk, door fotograaf H.
van der Schoot uit Tilburg

CUBAph369.3 foto

foto (fraai) van de aanbouw

CUBAph369.4 foto
CUBAg369

van het exterieur en het interieur van de kerk, door fotograaf H.
van der Schoot uit Tilburg
geschreven stukken
Stukken betreffende de levering van een kruisweg.

CUBA.110381092
Nieuwbouw en decoratie van de H. Sacramentskerk, pastorie,
school en winkel aan de Norebrogade 27 in Kopenhagen.
1899-1916
Toelichting project
1899-1916 Nieuwbouw door J. Stuyt
1915-1916 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt370.1 tekeningen; algemeen, 65 bladen
ontwerp- en bestektekeningen: gevels, plattegronden en
doorsneden, met vermelding van J. Stuyt, geparafeerd door J.
Stuyt, gesigneerd door [Deense architect, naam onleesbaar],
datering 1899, 1900, 1912, 1915, schaal 1 op 100.
CUBAt370.2 tekeningen; decoratie, 17 bladen
biechtstoel, kerkbanken, preekstoel, communiebanken, klankbord
en verlichting, aankondigingskastje, nis in zijbeuk, doopvont, met
vermelding van architect J. Stuyt en Kunstwerkplaatsen Cuypers &
Co. Roermond, met vermelding van de ordernummers 1247, 4473,
4474, datering 1915, 1916, schaal 1 op 10.
CUBAt370.3 tekeningen; blauwdrukken, 14 bladen
Blauwdrukken van de hierboven beschreven tekeningen.
CUBAg370
geschreven stukken
Correspondentie, begroting van kosten, beschrijving van de
werkzaamheden, aantekeningen etc., datering 1899-1916.
CUBAd370
documentatie
1 Blad (overdruk, een afbeelding rechts onder is uit het blad
geknipt) met afbeeldingen van tekeningen van een plattegrond,
deel van een gevel en details, uit: De Architect 11de jaargang.

CUBA.110381098
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerktoren
van de rooms-katholieke St. Lambertuskerk in Nederweert.
1899, 1922

CUBAt371

CUBAg371

Toelichting project
1899 Restauratieadvies door P.J.H. Cuypers
1922 Restauratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 13 bladen
Algemene tekeningen van de toren en eenangelustorentje
(aanzichten, doorsneden, plattegronden) en detailtekeningen
(tochtportaal bij de ingang van de zijbeuk, uurwerk), schaal 1 op
50 en 1 op 100.
geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
een verzoek om bericht en raad en een brief van J.L.P Kooken,
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architect in Eindhoven, met vragen naar aanleiding van zijn
onderzoek naar de toren in 1922 vanwege stormschade, datering
1889, 1922.

CUBA.110381101
Nieuwbouw en restauratie van de rooms-katholieke St.
Gummaruskerk in Steenbergen.
1899-1949
o.a. 85 tekeningen en 3 foto's
Toelichting project
1899-1900 Ontwerp door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
1900 Nieuwbouw (bestek 87) door J.Th.J. Cuypers
1906 Restauratie door J.Th.J. Cuypers
1944 Grote schade aan de kerk door opblazen vieringtoren
1946-1949 Restauratie (bestek 808) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1960 Herbouw vieringtoren
Verwijzing : Zie ook het archief van J. Stuyt, aanvr.nr. 30
CUBAt372.1 tekeningen; 1899-1906, ontwerp en bestek, 23 bladen
ontwerptekeningen (gevels, toren en plattegrond) en
genummerde bestektekeningen (bestek 87), gesigneerd en
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van stempels van *P.J.H.
Cuypers archief* met negatiefnummers 727, 728, 731, 732, 733,
903, datering 1900, 1905, schaal 1 op 100, 1 op 200.
CUBAt372.2 tekeningen; 1899-1906, detail, 11 bladen
hei- en funderingsplan, lengte-doorsnede van de fundering,
verankering onder de kerkvloer, kapplan, hoofdtoren, voor- en
zijgevel, bogen, trekstangen voor de klokkenzolder, profielsteen
en hardsteen van de kolommen, oplossing conterforten tegen
schipmuren, formelen, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met
vermelding van P.J.H. Cuypers architect, voorzien van stempels
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 966, 969, 970,
datering 1900, 1901, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50.
CUBAt372.3 tekeningen; 1899-1906, decoratie, 31 bladen
Vloeren (onder andere van het priesterkoor), roosvenster, glas-inloodvensters, doopkapel (onder andere afsluithek en doopvont),
kaarsenstandaard voor de Antoniuskapel, kruiswegstaties, portaal,
hoofd- en zijaltaar, biechtstoelen, preekstoel, timpaan van de
topgevel, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van stempels
van Cuypers & Co. en de ordernummers: 504, 1552, 1668, 3210,
3219, datering 1901, 1921, schaal 1 op 10, 1 op 20.
CUBAt372.4 tekeningen; 1899-1906, blauwdrukken, 15 bladen
vooraanzicht en plattegrond van de kerk, uitbouw noordelijke en
zuidelijke gevel, detail van het aanzicht van het priesterkoor en
kapellen, decoratie van H. Familie-altaar, kapitelen voor het
priesterkoor, doorsnede over conterforten, details
congregatiekapel, controlestaten, gesigneerd door P.J.H. Cuypers
en J.Th.J. Cuypers, voorzien van stempels met *P.J.H. Cuypers
archief* met negatiefnummers 729 en 730, datering 1905, schaal
1 op 20 en 1 op 100.
CUBAt372.5 tekeningen; 1946-1949, werktekeningen, 5 bladen
tegelvloer (vanwege herstel oorlogsschade), stalen liggers voor de
klokkenzolder, (staalconstructie) kapplan (bestek 808), met
vermelding van architecten Jos en Pierre Cuypers, datering 1946,
1949, schaal 1 op 100.
CUBAph372.1 Reliefs van twee van de Kruiswegstaties, 1 blad met foto
Foto van twee kruiswegstaties (VI Veronica droogt ’t aangezicht af,
VII Tweede val van Jezus)
CUBAph372.2 Hek van communiebank, 1 blad met foto
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foto van het hek van de communiebank, voorzien van wijnranken,
leeuwen en een kruis in smeedwerk, op verso voorzien van
stempels van Cuypers & Co.
CUBAph372.3 Hek van communiebank, 1 blad met foto
foto van het hek van de communiebank, voorzien van wijnranken,
leeuwen en een kruis in smeedwerk, op verso voorzien van
stempels van Cuypers & Co.
CUBAg372
geschreven stukken
Correspondentie (onder ander met deken en pastoor Buijsrogge
en verschillende leveranciers), offertes, aantekeningen etc., z.j. en
1939.

CUBA.110652839
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerktoren
van de Nederlands-hervormde kerk in Wilsum.
1899
CUBA.110381111 1900-1910

CUBA.110381111 1900-1910

Pierre Cuypers werkzaam als particulier architect, rijksadviseur en (ambtelijk)
architect van de rijksmuseumgebouwen. Joseph Cuypers associeert zich met J.
Stuyt

CUBA.110381112
Nieuwbouw van villa ‘Vrede Hoeve’ in Aerdenhout, door J. Stuyt.
1900
o.a. 3 tekeningen en 6 foto's
Verwijzing: Zie ook het archief van J. Stuyt (code STUY), aanvr.nr. 7
Voor een aanbouw (bestek 129) aan de villa in 1905, zie ook het archief van J.
Stuyt (STUY), aanvr.nr. 6
CUBAt384
tekeningen;
Blauwdrukken: tuinplan en 2 bestektekeningen (bestek 96) van
gevels, gesigneerd door J.Stuyt, datering 1900, schaal 1 op 50 en
1 op 100.
CUBAph384.1 foto: (fraai) het exterieur van het huis, o.a. door fotograaf N.W.H.
Scholte uit Amsterdam, met vermelding van Cuypers & Stuyt als
architecten
CUBAph384.2 foto: (fraai) het exterieur van het huis, o.a. door fotograaf N.W.H.
Scholte uit Amsterdam, met vermelding van Cuypers & Stuyt als
architecten
CUBAph384.3 Aanzicht voor- en rechter zijgevel, 1 blad met foto
(fraai) het exterieur van het huis, o.a. door fotograaf N.W.H.
Scholte uit Amsterdam, met vermelding van Cuypers & Stuyt als
architecten
met vermelding van ‘Villa Breitenstein’
CUBAph384.4 foto: (fraai) het exterieur van het huis, o.a. door fotograaf N.W.H.
Scholte uit Amsterdam, met vermelding van Cuypers & Stuyt als
architecten
CUBAph384.5 foto: (fraai) het exterieur van het huis, o.a. door fotograaf N.W.H.
Scholte uit Amsterdam, met vermelding van Cuypers & Stuyt als
architecten
CUBAph384.6 Interieur; doorkijkje van hal naar woonkamer, 1 blad met foto
Foto van het interieur
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CUBA.110381120
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de herstellingswerken van de
kerktoren van de Nederlands-hervormde Kerk in Harmelen.
1900
CUBAt385
CUBAg385

tekeningen;
Gevels, plattegronden en doorsneden van de kerk en toren, schaal
1 op 100.
geschreven stukken
Verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om advies,
correspondentie, begroting van kosten, aantekeningen, datering
1900.

CUBA.110381123
Nieuwbouw en decoratie van de Congregatie kapel [van Broeders
van Maastricht] in Veghel.
1890-1891

CUBAt387

Toelichting project
1900 Nieuwbouw door J.Th.J. Cuypers
1900 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 9 bladen
Schetsontwerpen (gevels, doorsneden en een plattegrond) en
detailtekeningen (beeldhouwwerk, profielen van de hoofdingang,
grondvormen voor vensterdorpels, deuren) met vermelding van
Jos Th.J. Cuypers, met Cuypers & Co. nummer 4282, datering
1890, 1891, schaal 1 op 10, 1 op 100, 1 op 200.

CUBA.110381125
Decoratie en inrichting van een stand voor de
wereldtentoonstelling in Parijs, door J. Stuyt .
1900
CUBAt388

tekeningen;, 5 bladen
In opdracht van weduwe Brantjes & Co. Tekeningen van de
wanden en schetsen ten behoeve van de inrichting, met
vermelding van J. Stuyt, schaal 1 op 10.

CUBA.110381127
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Ilpendam..
1900
CUBAg651

geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
het verzoek om bericht en raad, datering 1902.

CUBA.110381129
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Wadenoyen.
1900
CUBAg673

Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de Nederlands-hervormde
kerk in Wadenoyen.
geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
een verzoek om bericht en raad, datering 1900.
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CUBA.110381131
Verbouwing van het Sint Josephgezellenhuis gelegen aan de
Stadhouderskade 55 in Amsterdam en de bijbouw van een
ambachtschool, door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1900-1905
CUBAt389

tekeningen;, 40 bladen
Gevels, plattegronden en aanzichten, gesigneerd door J. Stuyt,
datering 1900, 1905, schaal 1 op 100.

CUBA.110381133
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de Bottel- of
Boddelpoort in Nijmegen.
1900, 1905
CUBAt603
CUBAg603

tekeningen;, 2 bladen
Opmetingstekeningen, schaal 1 op 200.
geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
waarin wordt meegedeeld dat de gemeente Nijmegen niet
overgaat tot de sloop van de voormalige poort en waarin Cuypers
wordt bedankt voor zijn medewerking voor het behoud van het
monument, datering 1900.

CUBA.110381136
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de roomskatholieke St. Pancratiuskerk in Heerlen.
1900-1906, 1958
CUBAt390

CUBAg390

tekeningen;, 4 bladen
Aanzicht en doorsnede (bestek 83) van de kerk,
ddecoratietekeningen van de tegelvloeren en van het Onze Lieve
Vrouwe altaar, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1900,
schaal 1 op 10.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad, aantekeningen van P.J.H.
Cuypers;
Schriftelijk verzoek om tekeningen, door W. Marres aan H.
Huisintveld, t.b.v. van de restauratie van de kerk.

CUBA.110381139
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke Onze Lieve
Vrouw Hemelvaartkerk en de parochieschool in Apeldoorn.
1900-1907
Toelichting project
1900-1901 Nieuwbouw (bestek 105) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1900 Decoratie door J. Th. J. Cuypers
1903 Nieuwbouw (bestek 121) van de school door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
CUBAt391.1 tekeningen; kerk, 19 bladen
genummerde bestektekeningen (bestek 105): plattegrond, gevels,
doorsneden en een plattegrond en doorsnede van een
hulpsacristie; detail-, en decoratietekeningen: ramen van het
priesterkoor, altaar, beeldhouwwerk aan kapitelen, kruistoren,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt en gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co. nummer 3334,
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datering 1900, 1901, 1907, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50 en 1
op 100.
tekeningen; school, 6 bladen
6 Genummerde bestektekeningen (bestek 121): plattegronden,
gevels en doorsneden, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt,
datering 1903, schaal 1 op 100.

CUBA.110381142
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Mariakapel in het Mariënburgklooster in Nijmegen.
1900-1911
CUBAt392

CUBAg392

tekeningen
4 Bladen in druk: Situatietekening, nieuwe bekapping, natuursteen
en glas voor de ramen, door Gemeentewerken van Nijmegen,
datering 1910, schaal 1 op 1, 1 op 50 en 1 op 100.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad en met informatie over de uit
te keren rijkssubsidie, aantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering
1900, 1910, 1911.

CUBA.110381145
Aanbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Remigiuskerk in
Duiven.
1900-1930
o.a. 41 tekeningen en 2 foto's
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 559
tekeningen; algemeen, 5 bladen
5 Ontwerptekeningen met plattegrond, doorsnede en gevels voor
de verbouwing (bestek 102), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J.
Stuyt, datering 1900, 1907, schaal 1 op 100.
CUBAt393.2 tekeningen; detail en decoratie, 36 bladen
altaren (hoofdaltaar, zijaltaar, Onze Lieve Vrouwe altaar, Mariaaltaar, St. Joseph-altaar) zusterkapel, kapel voor Piëta, preekstoel
(ook het voetstuk), doopvont (ook het koperen deksel en het
ijzeren hek), grafmonument (voor J.J. Baron van Voorst tot Voorst,
Generaal-majoor, overleden in 1841), kerkbanken, glaswand voor
het tochtportaal, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, met
vermelding van Cuypers & Co. en met vermelding van de
ordernummers 36, 198, 241, 275, 296, 3923 en 3952, datering
1906, 1924-1926, 1930, schaal 1 op 1, 1 op 5, 1 op 10, 1 op 20.
CUBAph393.1 Aanzicht zuidgevel, 1 blad met foto
met een gezicht op de kerk vanuit het zuidwesten
CUBAph393.2 Aanzicht toegangsportaal in de toren, 1 blad met foto
van het toegangsportaal in de toren
CUBAg393
geschreven stukken, 1 omslag
CUBAt393.1

CUBA.110381151
Nieuwbouw, decoratie en aanbouw van de rooms-katholieke St.
Laurentiuskerk en school in Ginneken (bij Breda).
1900-1931
o.a. 124 tekeningen en 7 foto's
Toelichting project
1900 Nieuwbouw (bestek 89) van de kerk door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1900-1917 Decoratie van de kerk door J.Th.J. Cuypers
1911 Nieuwbouw van de school door J.Th.J. Cuypers
1931 Aanbouw (bestek 578) van de doopkapel door J.Th.J. Cuypers
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Verwijzing: Zie ook het archief van J. Stuyt (STUY), aanvr.nr. 18
tekeningen; algemeen, 16 bladen
ontwerptekeningen en schetsen van de (nood)kerk: gevels,
plattegronden, doorsneden (ook van de toren) en
perspectieftekeningen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met
vermelding van de architecten J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, voorzien
van blindstempel van ‘schoellershammer’, datering 1900, schaal 1
op 20, 1 op 50, 1 op 100.
CUBAt394.2 tekeningen; bestek, 38 bladen
- 31 Genummerde bestektekeningen (bestek 89) van de kerk en
de school (bestek 195A), waarvan 8 op linnen gedrukt: gevels,
doorsneden en plattegronden (ook van toren en dakruiter),
gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding
van de architecten J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering 1900, 1911,
schaal 1 op 50, 1 op 100;
- 2 Situatietekeningen (waaronder een kadastraal plan) van de
scholen en de kerk, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1911, 1931, schaal 1 op 400.
- 5 Ontwerp- en genummerde bestektekeningen (bestek 578) van
de bijbouw van de doopkapel, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1931, schaal 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100.
CUBAt394.3 tekeningen; detail en decoratie, 70 bladen
Beeldhouwwerk (Heilige Theresia, Heilige Franciscus, Heilige
Gerardus Majella), altaren (Laurentius altaar, hoogaltaar, altaar
voor de Heilige Familie), topgevel (onder andere kruis), gedeelte
van de voorgevel, kruisbloem, communiebank, transept,
preekstoel, doopkapel, kruisweg (onder andere het tegelwerk),
schilderwerk, glas-in-lood, ramen, gesigneerd en gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co. en de
ordernummers 1639, 3128, 3372, datering 1901, 1902, 1909,
1930, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20.
CUBAph394.1 foto
van de voorgevel, door fotograaf A. Schreurs uit Den Bosch,
Breda,
CUBAph394.2 foto
van de voorgevel, door fotograaf A. Schreurs uit Den Bosch,
Breda,
CUBAph394.3 foto
van het interieur
CUBAph394.4 foto
van het interieur
CUBAph394.5 foto
van de voorgevel,
CUBAph394.6 foto
van het plafond, door fotograaf N.H.W. Scholte uit Amsterdam.
CUBAph394.7 foto
van het interieur
CUBAn106
Glasnegatief exterieur ingangsportaal St. Laurentiuskerk Ginneken, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Laurentiuskerk te
Ginneken. Het betreft een opname van het ingangsportaal met de
aangrenzende traptorentjes.
CUBAg394
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden, datering 1900.
CUBAt394.1

CUBA.110381166
Decoratie van de huiskapel van het Oratorium Redemptoristen aan
de Keizersgracht in Amsterdam.
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1900, 1938

CUBAt395

Toelichting project
1900 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1938 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing : Zie CUCO, t 33
tekeningen;, 4 bladen
Decoratietekeningen van de huiskapel (onder andere van
meubels, altaar, beeld van Gerardus Majella), gesigneerd en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van een stempel van
Joseph Th.J. Cuypers, met vermelding van de Kunstwerkplaatsen in
Roermond, datering 1900, 1938, schaal 1 op 5, 1 op 10.

CUBA.110381168
Decoratie van de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouwe
Hemelvaartkerk in Bavel.
1901

CUBAt396

Toelichting project
1901 Decoratie van de Brigidakapel [door P.J.H. Cuypers]
1901 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht.
tekeningen;, 20 bladen
Plattegrond met opgave van maten (door opzichter R. Bijl), detailen decoratietekeningen van de doopkapel (onder andere van het
doopvont, glasvenster, ijzerwerk, tegelwerk), decoratietekening
van de Brigidakapel (fraai), en van een kaarsenhouder, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1901, schaal 1 op 10 en 1 op 100.

CUBA.110381171
Nieuwbouw (bestek 107) van een rooms-katholieke bijzondere
school en het Piusgesticht in Didam, door J.Th.J. Cuypers.
1901
CUBAt397

tekeningen;, 4 tekeningen
Plattegronden, aanzichten en doorsneden, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1901, schaal 1 op 100.

CUBA.110381173
Nieuwbouw van een woonhuis in Enschede, door J.Th.J. Cuypers.
1901
CUBAt677

tekeningen;, 3 bladen
In opdracht van Van heek. Decoratietekeningen (plafond en
schoorsteen), geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1901,
schaal 1 op 50.

CUBA.110381178
Nieuwbouw van de sociëteit (patronaat of volkshuis) voor de
Stichting Ridder Emile de Stuers in Maastricht, door P.J.H. Cuypers
en J.Th.J. Cuypers.
1901-1904
o.a. 140 tekeningen
CUBAt398.1

tekeningen; algemeen, 76 bladen
ontwerptekeningen en verschillende series genummerde
bestektekeningen (bestek 112): situatie, plattegronden,
aanzichten en doorsneden, gesigneerd door P.J.H. Cuypers en
J.Th.J. Cuypers, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van
stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van
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negatiefnummers 519, 520, 525, 526, 527, 528, datering 1900,
1901, 1902, schaal 1 op 100.
tekeningen; blauwdrukken, 47 bladen
blauwdrukken van de hierboven beschreven ontwerp- en
bestektekeningen.
tekeningen; decoratie, 17 bladen
gedenksteen van wijlen Ridder de Stuers, medaillon, raam voor de
bestuurskamer, toneelfront, beeldhouwwerk voor kraagstenen,
typografisch ontwerp van de tekst op een gedenksteen,
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met vermelding van Cuypers &
Co. nummers 3377, 3455, voorzien van stempels met *P.J.H
Cuypers archief* met vermelding van negatiefnummers 517, 518,
datering 1903, schaal 1 op 10.
geschreven stukken
‘Bestek en voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed het
bouwen van de stichting Ridder Emile de Stuers te Maastricht
volgens ontwerp van den architect Dr. P.J.H. Cypers te Roermond.’
en correspondentie, begrotingen, advertenties, lijst met opgave
van ‘sloten en krukken’, datering 1901-1904.

CUBA.110381184
Nieuwbouw, verbouwing en decoratie van de rooms-katholieke St.
Johannes Onthoofdingkerk in Zoeterwoude.
1901-1905
Toelichting project
1844 Bouw door Th. Molkenboer
1870 Verbouwing door Th. Asseler
1902 Nieuwbouw (bestek 116) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1902-1905 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing : Zie ook het archief van J. Stuyt (STUY), aanvr.nr. 33
CUBAt406
tekeningen; algemeen, 7 bladen
- 3 Bladen van de verbouwing van de kerk en de pastorie in
Zoeterwoude: plattegrond, gevels en doorsneden, gesigneerd
door architect Th. Asseler, voorzien van stempels van *P.J.H.
Cuypers archief* met vermelding van negatiefnummers 1068,
1071, datering 1870, schaal 1 op 100;
- 4 Bladen: situatietekeningen met intekening van de bestaande
kerk en de uitbreiding, ontwerptekening van de kerktoren,
datering 1902, schaal 1 op 500.
CUBAt406.1 tekeningen; bestek, 40 bladen
40 Genummerde bestektekeningen (bestek 116), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering 1902, schaal 1 op 100, 1 op
200.
CUBAt406.2 tekeningen; decoratie en details, 18 bladen
decoratief schilderwerk, tegeltableaus voor de voorgevel,
communiebank, deurgrendels en deurkrukken, bidbanken, altaar,
afsluiting voor de kerk, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met
vermelding van Cuypers & Co. nummers 3066, 3067, datering
1901, 1904, 1905, schaal 1 op 10, 1 op 20

CUBA.110381189
Nieuwbouw en decoratie van rooms-katholieke St. Laurentiuskerk
in Hamont (België).
1901-1927
Toelichting project
1901 Nieuwbouw (bestek 111) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt

CUBA

CUBAt399

CUBAg399
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1905-1912 Decoratie door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
Verwijzing Zie ook CUCO, t 161.1, t 161.2, t 161.3; zie ook het archief van J.Stuyt
(STUY) aanvr. nr. 19
tekeningen;, 28 bladen
Algemene tekening (aanzicht van het priesterkoor),
decoratietekeningen (preekstoel, communiebank, Sint Laurentius
altaar, beeld van de heilige Laurentius, hek voor de doopkapel,
typografisch ontwerp van letters voor de kerkbanken) en
tekeningen voor het schilderwerk (ontwerpen en sjablonen), met
vermelding van Cuypers & Co. nummers 1171, 3370, 3523, 3847,
4296, datering 1905, schaal 1 op 10 en 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1927.

CUBA.110381208
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke kerk van de
Allerhoogste Rozenkrans, pastorie en parochieschool aan de Jacob
Obrechtstraat in Amsterdam.
1900-1930
Toelichting project
1900-1909 Nieuwbouw (bestek 99) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1902 Decoratie door P.J.H. Cuypers
1903-1904 Nieuwbouw van een noodkerk door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1905 Nieuwbouw van de school door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1918 Decoratie van de kerk door J.Th.J. Cuypers
Literatuurverwijzing Zie: Architectuur en stedebouw in Amsterdam, 1850-940, p.
126.
CUBAt401.1 tekeningen; algemeen, kerk, 46 bladen
Ontwerp- en genummerde bestektekeningen (bestek 99): situatie
(met onder andere een blauwdruk van: ‘Plan van Stads Uitbreiding
tusschen Amstel en Schinkel’, het z.g. ‘Plan-Lambrechtsen-Van
Ritthem’), plattegronden, aanzichten en doorsneden, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering 1900, 1901, 1906, 1907,
1909, schaal 1 op 100, 1 op 500, 1 op 5000.
CUBAt401.2 tekeningen; algemeen, hulp- en noodkerk, 34 bladen
Ontwerp- en bestektekeningen voor de latere uitbreiding en
verbouwing van de kerk, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J.
Stuyt, datering 1903, schaal 1 op 50, 1 op 100.
CUBAt401.3 tekeningen; detail- en decoratie, 26 bladen
Preekstoel en banken (ook voor de noodkerk), St. Antonius altaar,
doopvont, vensters, topgevel van de hulpkerk, beeldhouwwerk
(onder andere van de Piëta), tableau, glas-in-lood ramen voor de
hulpkerk, pijlers voor de rooms-katholieke parochieschool van
Onze Lieve Vrouw van den Heilige Rozenkrans, gesigneerd door
P.J.H. Cuypers, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding
en stempels van Cuypers en Co. en met vermelding van de
ordernummers 966, 3957, 2005, datering 1904, 1905, 1918, 1923,
schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20 en 1 op 100.
CUBAg401
geschreven stukken
Correspondentie over een vochtprobleem in de Onze Lieve Vrouwe
kapel, met als bijlagen schetsjes, datering 1926, 1930.

CUBA.110381213
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Laurentiuskerk te Hamont
(België), door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1901
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Verwijzing Zie ook het archief van J. Stuyt, aanvraagnr: STUY 19
tekeningen;, 4 bladen
1 Bestektekening (bestek 111); zuidelijke gevel, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering 1901, schaal 1 op 100;
3 Decoratietekeningen waarvan 1 blauwdruk; communiebank en
hoofdaltaar, schaal 1 op 10.

CUBA.110381215
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Grote - of Onze Lieve Vrouwekerk in
Dordrecht en de restauratie van de kerk.
1901-1939
o.a. 23 tekeningen en 7 foto's
Toelichting project
1901-1918 Restauratie-advies door P.J.H. Cuypers
1924-1933 Restauratie door J.Th.J. Cuypers en B. van Bilderbeek
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 38
CUBAt402
tekeningen;, 23 bladen
- 13 Algemene genummerde tekeningen van de restauratie van
het westelijk gedeelte: plattegrond, gevels, doorsneden, kapplan
etc., met vermelding van Jos. Th. Cuypers en B. van Bilderbeek,
geparafeerd door B. van Bilderbeek, datering 1928, schaal 1 op
20, 1 op 100;
- 10 Detailtekeningen, o.a. van het afsluithek van de grafkapel van
de familie Beelaarts, gedenksteen en details van een vergaarbak
(met 2 tekeningen van een afvoerbak van de Stadsschuur in
Middelburg, wellicht ter studie of ter inspiratie), datering 1914,
schaal 1 op 5 en 1 op 10.
CUBAph402.1 Beeld van gevonden muurschildering, 1 foto
van een muurschildering, de foto is op achterzijde voorzien van de
opmerking: ‘Muurschildering gevonden in de Sint Andrieskapel op
2 febr. 1932’
CUBAph402.2 Muurvlak onder venster met gotische driepasbogen, 1 blad met foto
van muurvlakken met gotische driepasbogen en beeldhouwwerk
in de boogzwikken, voorzien van blindstempels van fotograaf H.J.
Tollens C.H.zn. uit Dordrecht;
CUBAph402.3 Muurvlakken met gotische driepasbogen, 1 blad met foto
van muurvlakken met gotische driepasbogen en beeldhouwwerk
in de boogzwikken, voorzien van blindstempels van fotograaf H.J.
Tollens C.H.zn. uit Dordrecht;
CUBAph402.4 foto: (sterk beschadigd) van het interieur naar een zijkapel gezien, van
fotograaf H.J. Tollens (Dordrecht);
CUBAph402.5 foto: (sterk beschadigd) van het interieur naar een zijkapel gezien, van
fotograaf H.J. Tollens (Dordrecht);
CUBAph402.6 Stenen relief met hoofd van heilige, 1 blad met foto
van fotograaf J.J. Ham: Foto van een gewelfschotel
CUBAph402.7 Gipsen ornament met mal, 1 blad met foto
van fotograaf J.J. Ham: Foto van een nieuw natuurstenen
ornament en het gipsen model
CUBAg402.1 geschreven stukken; restauratieadvies
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad, met verzoeken de vorderingen
van de restauratiewerken te beoordelen in verband met de
jaarlijks uit te keren rijkssubsidie, datering 1901-1918.
CUBAg402.2 geschreven stukken; restauratie
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Restauratie rapport: ‘Omschrijving van de werkzaamheden ten
behoeve van de restauratie van het westelijk gedeelte der Groote
kerk te Dordrecht, architecten: Ir. Jos Th. Cuypers en B. van
Bilderbeek, Vierde periode, Aanvang 1929.’ , correspondentie,
financiële overzichten, ‘Verzoek aan Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland om verhooging der Provinciale Bijdrage, d.d. 3 april
1932’, verslagen van de vorderingen van de werkzaamheden,
datering 1924-1933.
Krantenknipsels over de restauratie (onder andere uit: De
Dordrechtsche Courant en De Maasbode), datering 1929, 1932,
1939.

CUBA.110381227
Nieuwbouw van een woonhuis in Aerdenhout, door J.Th.J. Cuypers
en J. Stuyt.
1902
CUBAt848

tekeningen;, 3 bladen
In opdracht van G.H. Breiner. Algemene tekeningen (w.o. 1
fotomechanische reproductie): plattegronden, doorsneden, gevels
en perspectieftekeningen, datering 1902.

CUBA.110381229
Nieuwbouw van een woonhuis aan de Oude Hoogstraat 2 in
Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers.
1902
CUBAt403

tekeningen;, 9 bladen
- 6 Tekeningen: plattegronden, aanzichten, doorsneden,
opmetingstekening van het achttiende-eeuwse pand en
detailtekeningen van natuursteen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers
en Rademaker, datering 1902, schaal 1 op 50;
- 3 Presentatietekeningen in potlood en aquarel (fraai) met
aanzichten en plattegronden, met vermelding van J. Stuyt en
J.Th.J. Cuypers.
CUBAn80
Glasnegatief straatbeeld met woonhuis Oude Hoogstraat Amsterdam, stuk
Glasnegatief van een straat te Amsterdam. Op de opname staat
een hoekpand gezien vanuit de Damstraat.
CUBAph403.1 Straatbeeld Oude Hoogstraat, Amsterdam, 1 blad met foto
Gezichten op het hoekpand vanuit de Damstraat
CUBAph403.2 foto: Gezichten op het hoekpand vanaf de Oudezijds Voorburgwal

CUBA.110381234
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van Fort
Rammekens in Ritthem.
1902
CUBAg671

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met onder andere een verzoek om bericht en raad, aantekeningen
en als bijlage drie situatietekeningen, datering 1902.

CUBA.110381236
Tuinontwerp van een woonhuis in Blaricum.
1902
CUBAt573

tekeningen;, 2 bladen
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Plattegronden, schaal 1 op 100.

CUBA.110381238
Aanbouw van de rooms-katholieke St. Brigidakerk met een koor en
toren in Noorbeek, door J.Th.J. Cuypers.
1902
CUBAt404

tekeningen;, 6 bladen
Aanzichten, doorsneden, plattegronden (ook van het koor), details
(onder andere van het hoogaltaar en van de vensters), datering
1902, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100.

CUBA.110381240
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Ilpendam.
1902
CUBA.110381241

geschreven stukken
Zie g651: Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken met het verzoek om bericht en raad, datering 1902.

CUBA.110381242
Ontwerp van een loterijbriefje ten behoeve van de bouw van een
‘inrichting voor ooglijders in Limburg te Maastricht’, door P.J.H.
Cuypers.
1902
CUBAt1156

N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht.
tekening
Typografisch ontwerp van een loterijbriefje, in opdracht van ‘het
bestuur van de inrichting voor ooglijders’, datering 1902.

CUBA.110381244
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Noordwijk-Binnen.
1902
CUBAg659

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
onder andere met het verzoek om bericht en raad over een
verschil van mening tussen architect Jesse en opzichter voor de
monumenten A. Mulder, brief in concept van P.J.H. Cuypers gericht
aan de minister, datering 1902.

CUBA.110381246
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Oudshoorn.
1902
CUBAg668

geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
het verzoek om bericht en raad, datering 1902.

CUBA.110381248
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Ouddorp.
1902-1903

CUBA
CUBAg667
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geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onder
andere met het verzoek om bericht en raad en een telegram en
brief van de kerkvoogd in Ouddorp, datering 1902-1903.

CUBA.110381250
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Antonius van Paduakerk en
pastorie in Utrecht, door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1902-1903

CUBAn118
CUBAn121

CUBAn122

CUBAd405

Toelichting project
1902-1903 Nieuwbouw van de kerk en de pastorie
1914 Uitbreiding van de pastorie door J. Stuyt
1924 Koornis door J. Stuyt
Verwijzing : Zie ook het archief van J. Stuyt (STUY), aanvr.nr. 31
Glasnegatief exterieur St. Antonius van Paduakerk en pastorie Utrecht, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Antonius van Paduakerk
met pastorie te Utrecht. De toren is nog onvoltooid.
Glasnegatief voorgevel St. Antonius van Paduakerk Utrecht, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Antonius van Paduakerk
te Utrecht. Het betreft een opname van de voorgevel. De toren
van de kerk is nog onvoltooid. Voor de kerk staan enkele mannen
en kinderen.
Glasnegatief zijgevel St. Antonius van Paduakerk en pastorie Utrecht, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de St. Antonius van Paduakerk
en pastorie te Utrecht. Het betreft een opname van de zijgevel
van kerk met ernaast de pastorie. De toren van de kerk is nog
onvoltooid. Naast de kerk staan kinderen.
documentatie
Overdruk van een perspectieftekening van de kerk, met
vermelding van Jos Cuypers & Jan Stuyt, architecten, en van R.A.
v.d. Pavert [tekenaar], op de achterzijde voorzien van een stempel
van Josef Th.J. Cuypers

CUBA.110381255
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het
Kruisheerenklooster in Maastricht.
1902-1903
CUBAg657

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
onder andere met het verzoek om bericht en raad, brief in concept
van P.J.H. Cuypers, datering 1902-1903.

CUBA.110381257
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerktoren
van de Nederlands-hervormde kerk in Soest.
1902-1907
CUBAg660

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad, met berichten omtrent de
toegekende en uitgekeerde Rijkssubsidie en een rapport in
concept van P.J.H. Cuypers, datering 1902-1907.

CUBA.110381259
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Kerk in Blokzijl.
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1902-1910
CUBAg407

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met het verzoek om bericht en raad over een toegekende
rijkssubsidie, datering 1902, 1910.

CUBA.110381261
Nieuwbouw van villa ‘De Distel’ in Aerdenhout, door J.Th.J. Cuypers
en J. Stuyt.
1903
Verwijzing : Zie ook het archief van J. Stuyt (STUY), aanvr.nr. 25
tekeningen;, 24 bladen
Genummerde blauwdrukken van het woonhuis en de stal:
situatietekeningen, plattegronden, kapplan, gevels en
doorsneden, gesigneerd door J. Stuyt en J.Th.J. Cuypers en met
handtekeningen van de contractanten en de borgen, datering
1903, schaal 1 op 50, 1 op 200 en 1 op 2500.
CUBAph408.1 Interieur; hal, 1 blad met foto
Foto’s van het interieur
CUBAph408.2 Interieur; hal, 1 blad met foto
Foto’s van het interieur
CUBAph408.3 Aanzicht voor- en rechter zijgevel, 1 blad met foto
foto’s van het exterieur
CUBAph408.4 foto: foto’s van het exterieur, gefotografeerd door N.H.W. Scholte uit
Amsterdam
CUBAt408

CUBA.110381267
Nieuwbouw van een woonhuis in Bussum, door J.Th.J. Cuypers.
1903
CUBAt409

tekening

Perspectieftekening (blauwdruk) van het huis (fraai), met
vermelding van Th. Stroucken [tekenaar ?], datering 1903.

CUBA.110381269
Nieuwbouw van winkel Grand Bazar de la Bourse, aan de
Nieuwendijk 174-176 in Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers en J.
Stuyt.
1903
CUBAt410

tekeningen;, 40 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 123): situatie,
funderingsplan, plattegronden, doorsneden, gevels en details,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering 1903, schaal
1 op 100.

CUBA.110381271
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van kasteel
Doornenburg in Doornenburg .
1903
CUBAt411

tekeningen;, 17 bladen
Serie van genummerde opmetingstekeningen (situatie,
plattegronden, gevels en doorsneden), vogelvluchtperspectief,
gesigneerd door W.C.L.A. Scheepens, architect, datering 1903,
schaal 1 op 200, 1 op 400.
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CUBA.110381273
Nieuwbouw van een winkel op het Beursterrein in Amsterdam, door
J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1903
CUBAt1909

tekeningen;, 2 bladen
Perspectieftekening (aquarel) van het gebouw met in het verschiet
de bebouwing aan de Warmoesstraat en de Beurs van Berlage
(fraai), met vermelding van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, met
vermelding van Th. Stroucken (tekenaar), datering 1903.
Perspectiefschets, op karton geplakt, van een monumentaal
gebouw op de lokatie van de Beurs van Zocher, voorzien van het
opschrift: ‘ontwerp Dam-bebouwing […] vóór Bijenkorf’, op verso
voorzien van het nummer 157.

CUBA.110381275
Restauratie van de voorgevel van huis Zoudenbalch (Oudaen) aan
de Donkerstraat in Utrecht, door P.J.H. Cuypers.
1903-1907
CUBAt412

CUBAg412

CUBAph412

tekeningen;, 18 bladen
Plattegronden, doorsneden, gevels (vooral de voorgevel), details,
uittreksel uit het kadastraal plan van de gemeente Utrecht,
datering 1903, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 50 en 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie met onder andere het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, het Armbestuur van Utrecht, aannemer J.H.
de Vos, begrotingen, steenlijst, datering 1903-1907.
Straatbeeld met gevel 'Huis Zoudenbalch', Donkerstraat, Utrecht, 1 blad met
foto
Foto van de Donkerstraat in Utrecht (fraai).

CUBA.110381279
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Broerekerk in Bolsward.
1903-1906
CUBAt645
CUBAg645
CUBAd645

tekeningen;, 7 bladen
‘Ontwerpen voor herstelling’: plattegrond, doorsneden en
aanzichten, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie voornamelijk met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, datering 1903-1908.
documentatie
Krantenartikel in de Leeuwarder Courant, datering 1907.

CUBA.110381283
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde St. Janskerk in Utrecht.
1903-1912
CUBAt413
CUBAg413

tekeningen;, 7 bladen
Plattegrond, doorsneden, (deel van) gevels (lichtdrukken en een
overdruk) van de bestaande situatie, schaal 1 op 200.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van de kerkvoogden van de Nederlandshervormde Gemeente te Utrecht, het Ministerie van Binnenlandse
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Zaken met een verzoek om bericht en raad; aantekeningen van
P.J.H. Cuypers, aantekeningen van V. de Stuers, een artikel: ‘De St.
Janskerk te Utrecht, Genomen uit de Nederlandsche Kunstbode,
Jaargang 1878’, datering 1903-1912.

CUBA.110381286
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Grote- of St. Lebuinuskerk in Deventer.
1903-1917
CUBAt414

CUBAph414

CUBAg414

Verwijzing: Zie ook CUCO, t 105
tekeningen;, 3 bladen
Plattegrond van de lieve Vrouwekerk en de Sint Lebuinuskerk,
voorgevel van de Sacramentskapel van de Lieve Vrouwekerk en
doorsneden van de Lieve Vrouwekerk, schaal 1 op 100.
Interieur; detail wandschildering, 1 blad met foto
Foto van een wandschildering met een voorstellingvan het Laatste
Oordeel. Op de foto is abusievelijk de plaatsnaam Zutphen
genoteerd.
geschreven stukken
Ingekomen brieven, vooral van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken met verzoeken om bericht en raad, en met verzoeken de
voortgang te beoordelen vanwege de jaarlijks uit te keren
rijkssubsidiebijdrage, met bijlagen, datering 1903-1917.

CUBA.110381290
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Annakerk in
Breda.
1903-1928
o.a. 107 tekeningen en 6 foto's
Toelichting project
1903-1904 Nieuwbouw (bestek 120) van de kerk door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1904 Nieuwbouw van de pastorie en kosterwoning door F.P. Bilsen
1907-1928 Decoratie van de kerk door J. Stuyt
CUBAt415.1 tekeningen; Kerk, algemeen, 35 bladen
35 Ontwerptekeningen en genummerde bestektekeningen (bestek
120): situatie, plattegronden, gevels en doorsneden, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering 1903, 1906, schaal 1op
100, 1 op 200.
CUBAt415.2 tekeningen; Kerk, detail en decoratie, 56 bladen
56 Bladen: altaren (Hoogaltaar, Sint Anna altaar, Sint
Antoniusaltaar), rouwversiering van het Hoogaltaar (fraai),
preekstoel, schilderwerk, wanden, vloeren (tegelvloeren,
mozaïekvloer en afsluithek voor de kapel van Onze Lieve Vrouwe
van Lourdes), beelden van: Sint Anna, Heilig Hart, Sint Joseph, Sint
Eligius, Sint Canisius (fraai); groep van de Heilige Familie,
kruiswegstaties, glasvenster, hekwerk, orgelfront, bankenplan
etc., gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, met vermelding
van Kunstwerkplaats Cuypers & Co., voorzien van stempels van
Cuypers & Co. en de ordernummers 3425, 3468, 3477, 3512,
3536, 3587, 3739, datering 1905, 1926, 1928, schaal 1 op 1, 1 op
10, 1 op 20, 1 op 100.
CUBAt415.3 tekeningen; Kerk, blauwdrukken, 13 bladen
13 Blauwdrukken van de hierboven beschreven tekeningen.
CUBAt415.4 tekeningen; Pastorie, Kosterswoning, 4 bladen
4 Bladen: plattegronden, gevels en doorsneden, gesigneerd door
F.P. Bilsen, datering 1904, schaal 1 op 200.
CUBAph415.1 Aanzicht entreezijde, Noordgevel, St. Annakerk, Breda, 1 foto, ansichtkaart
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foto op een ansichtkaart
CUBAph415.2 Aanzicht Oostgevel, St. Annakerk, Breda, 1 blad met foto
foto op een ansichtkaart, (fotograaf André Schreurs)
CUBAph415.3 Aanzicht koorzijde, Westgevel, St. Annakerk, Breda, 1 blad met foto
van de ingang en een zijgevel van de kerk, alsmede een zicht op
de kerk vanaf de koorzijde
CUBAph415.4 Interieur; koor met altaar, 1 blad met foto
foto van het koor dat van rouwdecoraties is voorzien (fotograaf
André Schreurs), aangeboden door de pastoor van de St.
Annakerk, A. Smits.
CUBAph415.5 Interieur; koor met altaar, 1 blad met foto
foto van het koor dat van rouwdecoraties is voorzien (fotograaf
André Schreurs), aangeboden door de pastoor van de St.
Annakerk, A. Smits.
CUBAph415.6 Interieur; koor met altaar, 1 blad met foto
foto van het koor dat van rouwdecoraties is voorzien (fotograaf
André Schreurs), aangeboden door de pastoor van de St.
Annakerk, A. Smits.

CUBA.110381301
Aanbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Willibrorduskerk
in Kloosterburen.
1903-1929

CUBAt416

Toelichting project
1903 Aanbouw (koor) door J.Th.J. Cuypers
1903 Decoratie door P.J.H. Cuypers
1926 Aanbouw (zangkoor) door J.Th.J. Cuypers
1929 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 19 bladen
Algemene tekeningen (doorsnede, gevel en schetsjes van
plattegronden (met aantekeningen), de toren doorsneden en
detail- en decoratietekeningen (venster, priesterkoor, schilderwerk
ten behoeve van het priesterkoor en de zijmuren, uitbreiding
zangkoor, beeld van Sint Theresia, biechtstoel), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co., met stempels
van Cuypers & Co., datering 1903, 1926, 1929, schaal 1 op 10, 1
op 20, 1 op 100.

CUBA.110381303
Oprichting van een gedenkmonument in stadspoort Valkenburg in
Breda, door P.J.H. Cuypers, ter gelegenheid van het 500 jarig
jubileum van de Blijde Intocht in Breda.
1904
CUBAt572

tekeningen;, 5 bladen
Schets van de poort, typografisch ontwerp met een blad voorzien
van de tekst in concept, en twee tekeningen van schilden (niet
duidelijk of deze tekeningen bij het monument behoren),
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met vermelding van het
ordernummer 3406.

CUBA.110381305
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Geertruidkerk in Geertruidenberg..
1904
CUBAg650

geschreven stukken
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Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
het verzoek om bericht en raad, aantekeningen van Cuypers,
datering 1904.

CUBA.110381307
Decoratie van een kerk in Hoensbroek.
1904
CUBAt932
CUBAg932

tekeningen;, 3 bladen
Ontwerptekeningen voor koorbanken; voorzien van Cuypers & Co.
nummer 4091, schaal 1 op 10.
geschreven stukken
Een brief van pastoor G. Coolen met een verzoek om inlichtingen,
datering 1904.

CUBA.110381310
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de ruïne van
de voormalige Nieuwstadspoort in Zutphen.
1904-1905
CUBAt417

CUBAg417

tekeningen;, 2 bladen
Aanzichten en plattegronden van de ’Bouwval van de Voormalige
Nieuwstads Buitenpoort op het Artilleriepark te Zutphen’ (fraai),
schaal 1 op 50.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met onder andere de vraag ‘in hoeverre de bedoelde ruïne mag
worden gerekend een Monument van Geschiedenis en Kunst te
zijn’ en een brief met het besluit tot herstelling over te gaan, met
aantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering 1904, 1905.

CUBA.110381313
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Valkhofkapel in Nijmegen.
1904-1906
CUBAt602

tekening

Plattegrond, schaal 1 op 50.

CUBA.110381315
Nieuwbouw van een monument aan de Spaarnwouderstraat in Den
Haag ter nagedachtenis aan Chr. Huygens, door P.J.H. Cuypers.
1904-1909
Toelichting project: Het monument is niet uitgevoerd omdat Cuypers naar het
oordeel van B & W van Den Haag een te neogotisch ontwerp had gemaakt. Het
model werd opgesteld in de tuin van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen in Haarlem.
CUBAt418
tekeningen;, 8 bladen
Situatietekening, funderingsplan, aanzichten (fraai), gesigneerd
door P.J.H. Cuypers, met op de achterzijden een stempel van
*P.J.H. Cuypers archief*, met vermelding van negatiefnummers
1005, 1006, 1007, datering 1907, schaal 1 op 10, 1 op 50, 1 op
100.
CUBAph418.1 Model van beeldengroep voor bekroning monument, 1 blad met foto
Foto van een model van de beeldengroep bestaande uit vier
engelen met een open globe
CUBAph418.2 Aanzicht monument, 1 blad met foto
foto van het monument (ontwikkelgelatinezilverdruk)
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CUBAph418.3 Detail monument, 1 blad met foto
foto van het monument (ontwikkelgelatinezilverdruk)
CUBAd418
documentatie
Overdruk met een afbeelding van een tekening van het
monument, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met op de achterzijde
een stempel van *P.J.H. Cuypers archief*, met vermelding van
negatiefnummer 612.

CUBA.110381320
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de toren van
De Oldehove in Leeuwarden.
1904-1911
CUBAt419

CUBAg419

tekeningen;, 3 bladen
Aanzicht en doorsneden van de toren ‘na de hertstelling in 1910’,
gesigneerd door de directeur der gemeentewerken in Leeuwarden
(Hofkamp), schaal 1 op 50.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad en met kennisgevingen over de
verleende rijkssubsidie, aantekeningen van P.J.H. Cuypers,
datering 1904-1911.

CUBA.110381323
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Jacobskerk(toren) in Vlissingen.
1904-1912

CUBAt420
CUBAg420

Toelichting
1904-1905 Restauratieadvies voor de kerk door P.J.H. Cuypers
1911-1912 Restauratieadvies voor de kerktoren door P.J.H. Cuypers
tekeningen;, 3 bladen
Aanzichten, plattegronden en doorsneden, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, datering 1911, schaal 1 op 20, 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie van P.J.H. Cuypers met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en het Gemeentebestuur en
Gemeentewerken van Vlissingen, met aantekeningen van P.J.H.
Cuypers en J.Th.J. Cuypers, met als bijlagen schetsjes en
ansichtkaarten van de kerk(toren), datering 1904-1905, 1912.

CUBA.110381326
Restauratie van kasteel Het Oude Loo, door P.J.H. Cuypers en J.Th.J.
Cuypers.
1904-1912, 1921-1927
Verwijzing : Zie voor tekeningen en foto’s van dit project het dossier ‘Ontwerp
van de koninklijke stallen en restauratie en aanbouw van Paleis ’t Loo in
Apeldoorn’, CUBA t 438.1, etc.

CUBA.110381327
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Kloosterkerk aan de Lange Voorhout in Den
Haag.
1904-1913
CUBAg1119

N.B. Documentatie is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
geschreven stukken
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Ingekomen brief van de Kerkvoogden van de Nederduitsch
Hervormde Gemeente, briefje van het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken met verzoek om bericht en raad en een
conceptbrief aan de minister van Binnenlandse Zaken, datering
1904, 1912, 1913.
CUBAd1119

documentatie

Bijlage van het Algemeen Handelsblad van 30 november 1914,
met een stuk over de opening van de Kloosterkerk.

CUBA.110381330
Restauratieadvies en meubeldecoratie van de Nederlandshervormde Grote- of St. Jacobskerk in Den Haag.
1904-1916
o.a. 58 tekeningen en 8 foto's
Toelichting project
1904-1916 Restauratieadvies door P.J.H. Cuypers
1912 Meubeldecoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 102
CUBAt424.1 tekeningen; algemeen en details, 38 bladen
- 36 Bladen: opmetingstekeningen, algemene tekeningen (met
name plattegronden) en detailtekeningen ten behoeve van:
schilderwerk, beeldhouwwerk (sluitstukken), timmerwerk
(traptoren met ingang, ingang met tochtportaal, lessenaar,
tribune), ijzerwerk (afsluithek); tekeningen van vensters, orgel
met speeltafel (fraai), luchtrooster, het noordelijk middenportaal,
consistoriekamer, bijgebouwen, gesigneerd en geparafeerd door
P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers, met vermelding van Cuypers &
Co. nummers 4365, 4516, datering 1906, 1914, 1919, schaal 1 op
10, 1 op 20, 1 op 50 en 1 op 100;
- 1 Blad van Geneste Herscher & Cie (verwarming), datering 1877;
- 1 Tekening van Nicolai en Lebret (metaaldraadlamp) uit Utrecht,
datering 1910.
CUBAt424.2 tekeningen; decoratie, 9 bladen
schilderwerk (onder andere ten behoeve van de gewelven in de
kooromgang), rozetten en beeldhouwwerk, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co. nummer 4325, schaal
1 op 1, 1 op 10.
CUBAt424.3 tekeningen; blauwdrukken, 11 bladen
een blauwdruk is ‘gezien’ en gesigneerd door P.J.H. Cuypers.
CUBAph424.1 Aanzicht praalgraaf van Philippe, landgraaf van Hessen, vorst van Helfelt, 1 blad
met foto
Foto van het praalgraaf van Philippe, landgraaf van Hessen, vorst
van Helfelt
CUBAph424.2 Aanzicht praalgraf van Jacob van Wassenaer-Obdam, 1 blad met foto
Foto van het praalgraf van Jacob van Wassenaer-Obdam
CUBAph424.3 Aanzicht wapenbord van het Gulden Vlies, 1 blad met foto
Foto van het wapenbord van het Gulden Vlies
CUBAph424.4 Aanzicht koorbanken, detail, 1 blad met foto
(albuminedruk) van een detail van de koorbanken, door fotograaf
H. Hemmers (Den Haag).
CUBAph424.5 Aanzicht koorbanken, detail, 1 blad met foto
(albuminedruk) van een detail van de koorbanken, door fotograaf
H. Hemmers (Den Haag).
CUBAph424.6 Aanzicht koorbanken, detail, 1 blad met foto
(albuminedruk) van een detail van de koorbanken, door fotograaf
H. Hemmers (Den Haag).
CUBAph424.7 Aanzicht koorbanken, detail, 1 blad met foto
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(albuminedruk) van een detail van de koorbanken, door fotograaf
H. Hemmers (Den Haag).
CUBAph424.8 Aanzicht koorbanken, detail, 1 blad met foto
(albuminedruk) van een detail van de koorbanken, door fotograaf
H. Hemmers (Den Haag).
CUBAg424
geschreven stukken
Ingekomen brieven van Gemeentewerken in Den Haag en van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken met verzoeken om bericht en
raad, met mededelingen over de toekenning van de Rijkssubsidie,
begrotingen van kosten, aantekeningen en brieven in concept,
datering 1904-1916.

CUBA.110381343
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van woonhuis
Het Gotische Huis aan de Oudestraat 158 in Kampen.
1904-1920
CUBAt421

CUBAph421.1
CUBAph421.2
CUBAph421.3
CUBAph421.4
CUBAph421.5
CUBAph421.6
CUBAph421.7

CUBAph421.8

CUBAph421.9

tekeningen;, 14 bladen
Opmetingstekeningen, algemene tekeningen (situatie en
plattegronden), detailtekeningen (onder andere van de noordelijke
gevel op de binnenplaats, tochtportaal), gesigneerd door A.J.
Reijers, gesigneerd door de directeur van Gemeentewerken, met
een stempel van A.J. Reijers uit Kampen, datering 1906, 1920,
schaal 1 op 1, 1 op 5, 1 op 10, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 500.
Aanzicht top achtergevel, 1 blad met foto
(fraai) Foto’s van het exterieur en interieur, door fotograaf P.
Kramer uit Groningen
Aanzicht top voorgevel, 1 blad met foto
(fraai) Foto’s van het exterieur en interieur, door fotograaf P.
Kramer uit Groningen
Interieur; voorkamer tweede verdieping, 1 blad met foto
(fraai) Foto’s van het exterieur en interieur, door fotograaf P.
Kramer uit Groningen
Interieur; trap, 1 blad met foto
(fraai) Foto’s van het exterieur en interieur, door fotograaf P.
Kramer uit Groningen
Interieur; trap, 1 blad met foto
(fraai) Foto’s van het exterieur en interieur, door fotograaf P.
Kramer uit Groningen
Interieur; trap, 1 blad met foto
(fraai) Foto’s van het exterieur en interieur, door fotograaf P.
Kramer uit Groningen
Straatbeeld met aanzicht Gotische huis, Buiten-Nieuwstraat te Kampen, 1 blad
met foto
(fraai) Foto’s van de gevel aan de Buiten Nieuwstraat, door
fotograaf S. Zoest uit Kampen. Op de achterzijde voorzien van de
mededeling dat de foto behoort bij een brief d.d. 1909, gesigneerd
door de directeur der Gemeentewerken.
Vooranzicht Gotische huis, Buiten-Nieuwstraat te Kampen, 1 blad met foto
(fraai) Foto’s van de gevel aan de Buiten Nieuwstraat, door
fotograaf S. Zoest uit Kampen. Op de achterzijde voorzien van de
mededeling dat de foto behoort bij een brief d.d. 1909, gesigneerd
door de directeur der Gemeentewerken.
Straatbeeld met aanzicht Gotische huis, Buiten-Nieuwstraat te Kampen, 1 blad
met foto
(fraai) Foto’s van de gevel aan de Buiten Nieuwstraat, door
fotograaf S. Zoest uit Kampen.
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Vooraanzicht Gotische huis, Buiten-Nieuwstraat te Kampen, 1 blad met

(fraai) Foto’s van de gevel aan de Buiten Nieuwstraat, door
fotograaf S. Zoest uit Kampen.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
aantekeningen en uitgaande brieven van P.J.H. Cuypers,
reisdeclaraties, bestek nummer 24 voor de ‘Restauratie van het
Gotische huis te Kampen’, datering 1904-1917.

CUBA.110381356
Uitbreiding en decoratie van de rooms-katholieke H.H. Nicolaas en
Barbarakerk in Valkenburg.
1904, 1925
CUBAt422

tekeningen;, 9 bladen
Voornamelijk decoratietekeningen: schilderwerk (onder andere
voor het H. Aloysiusaltaar), Theresiasbeeld, Sint Josephaltaar, Sint
Aloysiusaltaar, Piëta, met vermelding van Cuypers & Co. nummers
1133, 3795, datering 1925, schaal 1 op 10.

CUBA.110381358
Restauratie(advies) van de kerktoren, verbouwing, aanbouw en
technische installaties van de rooms-katholieke St. Petrus’
Bandekerk en nieuwbouw van de pastorie in Leende.
1904-1936
o.a. 47 tekeningen en 4 foto's
Toelichting project
1904-1916 Restauratieadvies door P.J.H. Cuypers
1904-1916 Herstelling en verbouwing van de kerk(toren) door J.Th.J. Cuypers.
1922, 1935 Verbouwing (bestek 322) en nieuwbouw van de pastorie door J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1925-1931 Aanbouw (bestek 407 en 415) van de kerk en de bouw (bestek 447)
van een kerkhofmuur door J.Th.J. Cuypers
CUBAt423.1 tekeningen; restauratie kerk(toren), 18 bladen
18 Bladen voor de herstelling en verbouwing van de kerk(toren):
plattegronden, doorsneden en aanzichten, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1915, schaal 1 op 10, 1 op 25, 1 op 50, 1 op
100.
CUBAt423.2 tekeningen; bestek, 19 bladen
- 4 Bladen: ontwerptekening en bestektekeningen (bestek 336)
voor de uitbreiding van de sacristie: plattegronden en een
detailtekening van tegelvloeren, met vermelding van J. en P.
Cuypers, datering 1921, 1922, 1935, schaal 1 op 50, 1 op 100.
- 1 Blad: uitbouwing biechtstoelen (bestek 407), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1925, schaal 1 op 20.
- 13 Bladen: genummerde bestektekeningen (bestek 415) voor de
vergroting van de kerk: plattegronden, aanzichten en doorsneden,
gesigneerd en gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, schaal 1 op 50, 1
op 100.
- 1 Blad: Afscheiding kerkhof bij rooms-katholieke kerk in Leende
(bestek 447), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1927,
schaal 1 op 50.18 Bladen voor de herstelling en verbouwing van
de kerk(toren): plattegronden, doorsneden en aanzichten,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1915, schaal 1 op 10, 1
op 25, 1 op 50, 1 op 100.
CUBAt423.3 tekeningen; detail en decoratie, 10 bladen
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- 8 Bladen: Heilig Hartmonument, doopvont, (klok)wijzerborden,
hoofdaltaar, glas-in-lood vensters, gesigneerd en gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, met vermelding van de architecten B.N.A. Joseph
Cuypers en Pierre Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co.
nummer 1726, datering 1923, schaal 1 op 10, 1 op 20 en 1 op
100;
- 2 Bladen: warmeluchtverwarming, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1935, schaal 1 op 1 en 1 op 50.
Foto’s van een beeld van Sint Elisabeth

Van een crucifix.
CUBAph423.3 Detail van een crucifix, 1 foto
Van een crucifix. De foto’s ph 423.3 en ph 423.4 zijn gelijk aan
elkaar (1 daarvan is op fotokarton geplakt).
CUBAph423.4 Detail van een crucifix, 1 blad met foto
Van een crucifix. De foto’s ph 423.3 en ph 423.4 zijn gelijk aan
elkaar (1 daarvan is op fotokarton geplakt).
CUBAg423
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken
met een rapport over de kerktoren in Leende en met verzoeken
om advies over de voortgang van de werken, met berichten over
toekenning van de Rijkssubsidie, begrotingen van kosten,
aantekeningen van Cuypers, correspondentie met verschillende
bedrijven, datering 1904-1916, 1931, 1935-1936.

CUBA.110381367
Meubeldecoratie in de Nederlands-hervormde kerk in ’s-HeerArendskerke.
1905

CUBAt425

CUBAg425

Toelichting project
1905 Restauratie door architect J. Verheul Dzn.
1905 Meubeldecoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 5 bladen
Plattegronden en doorsnede van de kerk, kerkbanken (onder
andere ‘Heerenbanken Baarsdorp’), gesigneerd door Verheul,
datering 1905, schaal 1 op 20, 1 op 100.
geschreven stukken
‘Globale omschrijving der uit te voeren restauratiewerken aan – en
vernieuwing van de banken in de kerk te ’s-Heer-Arendskerke’,
kladaantekeningen en begrotingen van kosten, brief van Verheul
aan Cuypers, datering 1905.

CUBA.110381370
Nieuwbouw van een geografische oriëntatietafel als gedenkteken,
door J.Th.J. Cuypers.
1905
CUBAt426

tekeningen;, 3 bladen
Tekeningen van het ijzerstenen voetstuk en de geografische tafel
voorzien van West-Brabantse plaatsnamen (op de bladen in
potlood ‘Breda’ toegevoegd), datering 1905.

CUBA.110381372
Advies m.b.t. de restauratie van het beeldhouwwerk van een
praalgraf in de Nederlands-hervormde kerk in IJsselstein.
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1905
CUBAph427

CUBAg427

Aanzicht zuidzijde koor, 1 blad met foto
Foto (albuminedruk, op fotokarton geplakt) van het exterieur van
het koor (zuidzijde). Op verso voorzien van het opschrift:
‘IJsselstein – De zuidzijde van het koor v.d. N.H. kerk.’ (in potlood).
geschreven stukken
Brief van S. Muller van het ’Rijksarchiefdepot in de provincie
Utrecht’ gericht aan P.J.H. Cuypers: ‘Ik kom Uwe voorlichting en
hulp inroepen in eene zaak, die het herstel van een monument
betreft’, datering 1905. Aan het eind van dit schrijven legt hij ook
verantwoording af over tekeningen van het schip van de Utrechtse
Dom.

CUBA.110381375
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het torentje
‘Pater Vink’ van de stadspoort in Maastricht.
1905
CUBAg658

geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
het verzoek om bericht en raad, datering 1905.

CUBA.110381377
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het raadhuis
in Middelharnis.
1905
CUBA.110381378

foto (zoek)
Fotografische reproductie van een tekening van de gerestaureerde
voorgevel van het raadhuis door architect J. Verheul Dzn. De foto
(daglichtcollodiumzilverdruk) is op fotokarton geplakt.
Onderschrift tekening: ‘Ontwerp v/h restaureeren van den gevel
van het Raadhuis te Middelharnis. J. Verheul Dzn., Architect.
Rotterdam’.

CUBA.110381379
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Voorst.
1905
CUBAg672

geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
een verzoek om bericht en raad, datering 1905.

CUBA.110381381
Ontwerp van de ‘Zwanenbroedersbokaal’ voor de Illustre Lieve
Vrouwe Broederschap in ’s-Hertogenbosch, door P.J.H. Cuypers.
1905

CUBAph1132 Aanzicht 'Zwanenbroedersbokaal', 1 blad met foto
Foto van de bokaal die door koningin Wilhelmina en prins Hendrik
aan het Illustre Vrouwe Broederschap is geschonken ter
herinnering aan hun bezoek aan het Zwanenbroedershuis in ’sHertogenbosch in 1904. Wilhelmina en Hendrik waren ook
Zwanenbroeders.

CUBA.110381383
Ontwerp van omslagen van het tijdschrift ‘De Volksmissionaris.
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1905
CUBAt1139

tekeningen;, 2 bladen
Ontwerptekeningen van omslagen van het ‘godsdienstig
maandschrift’ ‘De Volksmissionaris’, uitgegeven door ‘eenige
paters redemptoristen’.
CUBA.110381385
foto (zoek)
Foto’s van ontwerptekeningen van omslagen van het tijdschrift.
CUBA.110381386
foto (zoek)
Foto’s van ontwerptekeningen van omslagen van het tijdschrift.

CUBA.110381387
Nieuwbouw van een monument in Driehuis-Westerveld, door P.J.H.
Cuypers.
1905-1906
CUBAt428

tekeningen;, 2 bladen
Plattegrond en aanzichten, schaal 1 op 50, datering 1905-1906.

CUBA.110381389
Ontwerp en nieuwbouw van het Gezantschapsgebouw in Peking
(niet uitgevoerd)
1905-1906

Toelichting project
1905-1906 Ontwerp I door P.J.H. Cuypers.
1906-1907 Nieuwbouw (ontwerp II) door P.J.H. Cuypers
Literatuurverwijzing J.G. Robbers, 'Iets over de bouw van het woonhuis van de
Nederlandse gezant te Peking', Bouwkundig Weekblad, 31e jaargang (1911),
571-576.
CUBAt429.1 tekeningen; ontwerp en bestek, 17 bladen
17 Bladen: ontwerp A (gevels, plattegronden en doorsnede),
ontwerp B (zijgevel en plattegrond), en deels genummerde
bestektekeningen, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van
stempels met *P.J.H. Cuypers archief* en negatiefnummers 559,
574, 575, datering 1905, schaal 1 op 100.
CUBAt429.2 tekeningen; blauwdrukken, 17 bladen
17 Blauwdrukken van de hierboven beschreven
ontwerptekeningen en van een genummerde serie tekeningen,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, datering 1905-1906, schaal 1 op
100.

CUBA.110381392
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het stadhuis
in Haastrecht.
1905-1908
CUBAg430

geschreven stukken
Ingekomen stukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad en het verzoek de vordering
van de herstellingswerken te inspecteren in verband met de uit te
keren Rijksbijdrage, rapport in klad over het raadhuis, datering
1905-1908.

CUBA.110381394
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk, de voormalige Minderbroederkerk, in
Roermond.
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1905-1911
CUBAg670

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
onder andere met het verzoek om bericht en raad, mededelingen
over de Rijkssubsidie, weekrapporten en declaraties, datering
1905-1911.

CUBA.110381396
Restauratie(advies) van de rooms-katholieke St. Remigiuskerk en
nieuwbouw van de pastorie in Klimmen.
1905-1912
o.a. 35 tekeningen en 2 foto's
Toelichting
1905 Nieuwbouw (bestek 136) van de pastorie door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1905-1912 Restauratieadvies voor de kerk door P.J.H. Cuypers
1905-1912 Restauratie (bestek 136) van de kerk door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
CUBAt431.1 tekeningen; pastorie, 9 bladen
schetsje en genummerde bestektekeningen (bestek 136):
plattegronden, gevels en doorsneden, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en J. Stuyt, datering 1905, 1906, schaal 1 op 50.
CUBAt431.2 tekeningen; kerk, 26 bladen
- 22 Bladen: ontwerpschetsjes, –tekeningen en genummerde
bestekbetekeningen (bestek 136):aanzichten, doorsneden,
plattegronden en opmetingstekeningen, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1906, 1907, schaal 1 op 100;
- 4 Detail- en decoratietekeningen (hoogaltaar, raam etc.),
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1906, schaal 1 op
10.schetsje en genummerde bestektekeningen (bestek 136):
plattegronden, gevels en doorsneden, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en J. Stuyt, datering 1905, 1906, schaal 1 op 50.
CUBAph431.1 Aanzicht rechter zijgevel, zuidzijde, 1 blad met foto
Foto van een gedeelte van de kerk (op de achterzijde gedateerd in
1888)
CUBAph431.2 Restauratiewerkzaamheden; dak zijbeuk, 1 blad met foto
Foto van de restauratie
CUBAg431
geschreven stukken
Ingekomen stukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad, met verzoeken de
herstellingswerken te controleren vanwege de uitkering van de
Rijksbijdragen, en met mededelingen over de toekenning van de
Rijksbijdrage, datering 1905-1912.

CUBA.110381402
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de kerktoren
van de Zuider- of St. Pancraskerk in Enkhuizen.
1905-1912
CUBAph432
CUBAg432

CUBAd432

Straatbeeld met zicht op kerktoren, 1 blad met foto
Gezicht op de Zuiderkerktoren.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad, mededelingen omtrent de
toekenning van rijkssubsidies en verzoeken om de vorderingen
van de werkzaamheden te beoordelen in verband met de uitkering
van de rijkssubsidies, met aantekeningen en brieven van Cuypers,
datering 1905-1912.
documentatie
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Overdruk met afbeelding van tekeningen: plattegronden, aanzicht
en doorsnede van de Zuidertoren, schaal 1 op 100.

CUBA.110381406
Nieuwbouw en decoratie van woonhuis ‘Hilverheuvel’ in
Bloemendaal.
1905-1914
Toelichting project
1905 Nieuwbouw (bestek 141), in opdracht van Veltman, door J.Th.J. Cuypers en
J. Stuyt
1905 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1914 Verbouwing door J.Th.J. Cuypers
CUBAt433.1 tekeningen; algemeen, 25 bladen
ontwerp- en overwegend genummerde bestektekeningen (bestek
141): perspectief-tekening, situatietekeningen, tuinplan,
aanzichten, doorsneden en plattegronden, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en J. Stuyt, datering 1905, 1906, 1914, schaal 1 op 50, 1
op 1250.
CUBAt433.2 tekeningen; detail- en decoratie, 10 bladen
wanden (lambrisering), schoorstenen, klok, geparafeerd door
J.Th.J. Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co. nummers
3666, 4541, datering 1905, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20.
CUBAt433.3 tekeningen; blauwdrukken, 9 bladen
blauwdrukken van een aantal van de hierboven beschreven
tekeningen.
CUBAph433 foto
Foto van de ingang van het woonhuis.
CUBAg433
geschreven stukken
Lijst met opgave van kozijnen, dorpels etc.

CUBA.110381412
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde St. Maartenkerk in Zaltbommel.
1905-1918
CUBAt435.1
CUBAt435.2

CUBAg435

tekening

Een tekening ten behoeve van de torenafdekking, schaal 1 op 20,
1 op 50.
tekeningen;, 3 bladen
verkleinde kopieën, in potlood, van (wand)schilderingen met
personificaties: Hoop, Liefde, Rechtvaardigheid, Voorzichtigheid,
Kracht, Matigheid, voorzien van stempels van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Afdeling Kunsten en Wetenschappen en de
nummers A 810, A 811, A 812.
geschreven stukken
Ingekomen stukken van de ‘Commissie ter bevordering van de
restaureering van den Sint Maartenstoren te Zalt-Bommel’, het
Ministerie van Binnenlandse Zaken met verzoeken om bericht en
raad, met mededelingen omtrent de toekenning van
Rijkssubsidies en verzoeken de vorderingen van de werken te
inspecteren in verband met de uitkering van de Rijkssubsidie,
aantekeningen van P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers (als
waarnemend architect der Rijksmuseumgebouwen), datering
1905-1918.

CUBA.110381416
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St Catharinakerk
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1905-1918

CUBA

53 tekeningen

Toelichting project
1905 Nieuwbouw (bestek 145) door J.Th.J. Cuypers
1905 Decoratie door P.J.H. Cuypers
1908-1918 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt436.1 tekeningen; schetsen en ontwerp, 13 bladen
5 Schetsjes en 8 ontwerptekeningen: plattegronden, aanzichten
en doorsneden, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1905,
schaal 1 op 100, 1 op 200.
CUBAt436.2 tekeningen; bestek, 13 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 145), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1905, schaal 1 op 100.
CUBAt436.3 tekeningen; detail en decoratie, 27 bladen
Detailtekeningen van de torenspits en de buitendeuren;
decoratietekeningen van de preekstoel, communiebank,
hoogaltaar, devotiealtaar van St. Catharina, Onze Lieve Vrouwe
altaar, Kruisaltaar, tegelvoeren, kerkbanken(plan),
Heiligekruisvinding, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, geparafeerd
door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co., voorzien
van Cuypers & Co. stempels en de ordernummers 887, 2172,
3569, 3599, 3709, 3759, 3857, 4262, voorzien van een stempel
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer 551, datering
1906-1908, 1918, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100.

CUBA.110381420
Nieuwbouw en aanbouw van een raadhuis in Heemstede.
1905-1918
55 tekeningen

CUBAt450.1
CUBAt450.2

CUBAt450.3

CUBAt450.4

Toelichting project
1906 Nieuwbouw (bestek 152) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1918 Aanbouw door J.Th.J. Cuypers
tekeningen; nieuwbouw, ontwerp, 12 bladen
situatie, tuinaanleg, aanzichten, doorsnede en gevels, gesigneerd
door J. Stuyt, datering 1905, 1906, schaal 1 op 100, 1 op 500.
tekeningen; nieuwbouw, bestek, 21 bladen
(bestek 152): situatie, aanzichten, doorsneden en plattegronden,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering 1906, schaal
1 op 100, 1 op 500.
tekeningen; nieuwbouw, detail, 17 bladen
beeldhouwwerk, typografisch ontwerp, deuren en kozijnen,
uurwerk, schilderwerk, zandsteenwerken, gesigneerd door J. Stuyt
en J. Etmans, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1906,
schaal 1 op 1, 1 op 10 en 1 op 20.
tekeningen; aanbouw, ontwerp, 5 bladen
plattegronden, gevel en doorsnede, gesigneerd en geparafeerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1918, schaal 1 op 100.

CUBA.110381425
Ontwerp van de koninklijke stallen en restauratie en aanbouw van
Paleis ’t Loo in Apeldoorn.
1905-1927
o.a. 148 tekeningen en 7 foto's
Toelichting project
1905-1919 Nieuwbouw van stallen door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
1905-1919 Aanbouw van de grote en kleine eetzaal door P.J.H. Cuypers en J.Th.J.
Cuypers
1920-1924 Restauratie door J.Th.J. Cuypers

CUBA
CUBAt438.1

CUBAt438.2

CUBAt438.3

CUBAg438

CUBAph438.1
CUBAph438.2
CUBAph438.3
CUBAph438.4
CUBAph438.5
CUBAph438.6
CUBAph438.7
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tekeningen; stalgebouw, 17 bladen
situatietekening van het Koninklijk Domein van het Loo met de
situatie van een nieuw stalgebouw, plattegronden, aanzichten,
doorsneden en details (onder ander vensters), schaal 1 op 10, 1
op 100 en 1 op 200, 1 op 2500.
tekeningen; aanbouw, algemeen, 43 bladen
43 Bladen (onder andere twee genummerde series):
situatietekeningen (met het Koninklijk park), plattegronden (ook
met opgave van kamernummers en de functies van de kamers),
aanzichten en doorsneden, gesigneerd door P.J.H. Cuypers,
datering 1905, 1910, 1911, schaal 1 op 100, 1 op 200, 1 op 1000.
tekeningen; aanbouw, details, 88 bladen
ten behoeve van herstellingswerken en restauratie: deuren,
schoorstenen, wandbetimmeringen, lantaarns en hekwerk,
gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
(soms gesigneerd J. Th.J. ook als waarnemend architect der
Rijksmuseumgebouwen), met vermelding van Cuypers & Co,
nummers 1013, 1461, 1638, 1690, 3499, datering 1907, 1909,
1911, 1920-1925, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50 en 1 op
100.
geschreven stukken
Correspondentie van P.J.H. Cuypers met het Ministerie van
Financiën over de bouw van koninklijke stallen, ‘bestek en
voorwaarden wegens den bouw van Stallingen en Koetshuizen
met bijbehoorende bureaux en woningen, eene Ziekenstal,
Smederij, enz. alles op het Koninklijk Domein Het Loo bij
Apeldoorn’, kladaantekeningen van Cuypers, datering 1906-1908;
Ingekomen brief bij P.J.H. Cuypers van het Ministerie van Financiën
waarin opdracht verleend wordt om samen met Prof. H. Evers en
de Rijksbouwmeester Peters de geveltekeningen te onderzoeken
voor de verplaatsing van de kleine eetzaal en de aanbouw van de
grote eetzaal, datering 1912;
Aantekeningen van J.Th.J. Cuypers, rapport: ‘beschrijving van
decoratief schilderwerken twee vertrekken
Begaanegrondverdieping en in de Groote Zaal Eerste Verdieping’,
begroting van kosten, correspondentie, datering 1924-1927.
Aanzicht Kasteel Het Oude Loo, gezien vanuit het Oosten, 1 blad met foto
foto van het kasteel ’t Oude Loo in het nabij gelegen park, door
N.V. Vereenigde Foto-bureaux uit Amsterdam.
Aanzicht Kasteel Het Oude Loo, gezien vanuit het Oosten, 1 blad met foto
foto van het kasteel ’t Oude Loo in het nabij gelegen park, door
N.V. Vereenigde Foto-bureaux uit Amsterdam.
Aanzicht Kasteel Het Oude Loo, gezien vanuit het Noordwesten, 1 blad met foto
foto van het kasteel ’t Oude Loo in het nabij gelegen park, door
N.V. Vereenigde Foto-bureaux uit Amsterdam.
Aanzicht Kasteel Het Oude Loo, gezien vanuit het Noordwesten, 1 blad met foto
foto van het kasteel ’t Oude Loo in het nabij gelegen park, door
N.V. Vereenigde Foto-bureaux uit Amsterdam.
Aanzicht Kasteel Het Oude Loo, gezien vanuit het Westen, 1 blad met foto
foto van het kasteel ’t Oude Loo in het nabij gelegen park, door
N.V. Vereenigde Foto-bureaux uit Amsterdam.
Aanzicht Kasteel Het Oude Loo, gezien vanuit het Westen, 1 blad met foto
foto van het kasteel ’t Oude Loo in het nabij gelegen park, door
N.V. Vereenigde Foto-bureaux uit Amsterdam.
Interieur; dubbele deur, 1 foto
Interieurfoto (zicht op een deur), door fotograaf Ph.G. Starke uit
Apeldoorn
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CUBA.110381437
Nieuwbouw , aanbouw en decoratie van de rooms-katholieke St.
Jacobuskerk in ’s-Hertogenbosch.
1905-1931
o.a. 109 tekeningen en 7 foto's
Toelichting project
1844 Nieuwbouw van de Jacobus Major (oude Rooms-katholieke kerk)
1905 Nieuwbouw (bestek 142) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1905 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1922, 1927 Aanbouw (bestek 347 en 317) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
Verwijzing: Zie CUCO, t 355.1, t 355.2, t 355.3
Zie ook het archief van J. Stuyt (STUY), aanvr.nr. 20
CUBAt437.1 tekeningen; ontwerp, 9 bladen
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering 1905, schaal
1 op 100, 1 op 200, 1 op 250.
CUBAt437.2 tekeningen; bestek 142, 21 bladen
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering 1905, schaal
1 op 100.
CUBAt437.3 tekeningen; bestek 347, 20 bladen
met vermelding van de architecten J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt,
geparafeerd door J.Th.J. Stuyt, datering 1922, 1923, schaal 1 op
100.
CUBAt437.4 tekeningen; detail en technisch, 6 bladen
verwarming van de kelder, plan voor de aanleg van een
gasleiding, ventilatie in de toren, harstenen treden en plinten etc.,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1905, 1928, schaal 1 op
10 en 1 op 50, 1 op 100, 1 op 200.
CUBAt437.5 tekeningen; decoratie, 49 bladen
verlichting, koorafsluiting, sjablonen en schetsjes voor
schilderwerk (‘uitspansel’: lier, casfioperia, voerman, lucht, aarde,
water, vuur, waterman, weegschaal, maagd, Antinius, orion,
Booles, Andronella, Ophiuchus, zwaan, Cepheus, Hercules,
Perseus, kroon), kapel van het Heilig Hart, altaren (hoogaltaar,
Sint Josef altaar, Maria-altaar, Heilig Sacramentsaltaar),
wijzerplaten op de St. Jacobstoren, orgelkast, gesigneerd en
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers en gesigneerd door J. Stuyt,
voorzien van een stempel van Cuypers & Co., voorzien van de
ordernummers 3740, 3742, datering 1908, 1909, 1914, 1923,
1925, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20.
CUBAt437.6 tekeningen; 1844, 4 bladen
plattegronden, doorsneden en gevels, opgemaakt door opzichter
A.J. Veggel, tekeningen zijn voorzien van de tekst: ‘behoort bij
beschikking van het Departement voor de Zaken der roomskatholieke eeredienst’, gesigneerd door de secretaris van het
departement H. Willemse, voorzien van stempels van *P.J.H.
Cuypers archief* met opgave van negatiefnummers 1070, 1076,
1077, 1078, datering 1844.
CUBAph437.1 Aanzicht entreezijde vanaf links, 1 blad met foto
(fraai) door fotograaf A.C. Verhees uit ’s-Hertogenbosch
van het exterieur
CUBAph437.2 Zicht op koepel, 1 blad met foto
(fraai) door fotograaf A.C. Verhees uit ’s-Hertogenbosch
van het exterieur
CUBAph437.3 Interieur; zicht naar hoofdaltaar, 1 blad met foto
(fraai) door fotograaf A.C. Verhees uit ’s-Hertogenbosch
van het interieur: zicht op het altaar
CUBAph437.4 Interieur; zicht op hoofdaltaar met deel van koepel, 1 blad met foto
(fraai) door fotograaf A.C. Verhees uit ’s-Hertogenbosch
van het interieur: zicht op het altaar en een deel van de koepel
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CUBAph437.5 Interieur; zicht naar orgel, 1 blad met foto
(fraai) door fotograaf A.C. Verhees uit ’s-Hertogenbosch
van het interieur: zicht op de koepel
CUBAph437.6 Interieur; zicht naar koepel, 1 blad met foto
(fraai) door fotograaf A.C. Verhees uit ’s-Hertogenbosch
van het interieur: zicht op de koepel
CUBAph437.7 Interieur; zicht op hoofdaltaar (van ander kerkgebouw), 1 foto
(fraai) door fotograaf A.C. Verhees uit ’s-Hertogenbosch
van het interieur: zicht op het altaar
CUBAn130
Glasnegatief tekening exterieur St. Jacobuskerk 's-Hertogenbosch, stuk
Glasnegatief van een fotografische reproductie van een
ontwerptekening van het exterieur van de St. Jacobuskerk te 'sHertogenbosch.
Het betreft een penseeltekening.
CUBAg437
geschreven stukken
Correspondentie van J.Th.J. Cuypers met J. Stuyt en met andere
betrokkenen bij de werkzaamheden (hoofdopzichter, pastoor,
etc.), verslag van J.Th.J. Cuypers over de toestand van de kerk,
datering 1924-1931.
CUBAd437
documentatie
Overdruk van een foto van het koor.

CUBA.110381454
Decoratie van de rooms-katholieke St Stephankerk in Gonsenheim
(Duitsland), door P.J.H. Cuypers.
na 1905
CUBAt584

tekeningen;, 3 bladen
Altaren en communiebank, op een blad: ‘fleurons voor altaar
Vechel’.

CUBA.110381456
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervomde kerk (de voormalige Cisterciënzerabdij) in
Aduard.
1906
CUBAg441+

geschreven stukken
correspondentie

CUBA.110653211
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het Raadhuis
van Jisp
1906
1 omslag
CUBAg654

geschreven stukken
1906, 1 omslag

CUBA.110381458
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Calixtuskerk
in Groenlo.
1906

CUBAt442

Toelichting project
1906 Nieuwbouw (bestek 119) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1906 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing : Zie ook het archief van J. Stuyt (STUY), aanvr.nr. 16
tekeningen;, 10 bladen
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- 8 Bestektekeningen (bestek 119) in overdruk: situatie,
plattegrond, doorsneden en aanzichten, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en J. Stuyt, datering 1906, schaal 1 op 100;
- 2 Detailtekeningen: St. Jos. kapel en een tegeltableau boven de
bovendeur, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1907,
schaal 1 op 10.

CUBA.110381460
Nieuwbouw en decoratie van een woonhuis in Delft.
1906
Toelichting project
1906 Nieuwbouw (bestek 153), in opdracht van Waller, door J.Th.J. Cuypers en J.
Stuyt
1906 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt443.1 tekeningen; bestek, 4 bladen
4 Blauwdrukken (bestek 153): plattegronden, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering 1906, schaal 1 op 100.
CUBAt443.2 tekeningen; decoratie, 28 bladen
eetzaal (buffet en kasten, wandkastjes, schoorsteen), salon
(schoorsteen en wanden), garderobe, wand hal, kapstok,
schoorsteen in de bibliotheek, lijst voor een schilderstuk,
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van de
ordernummers 3640 en 3681, schaal 1 op 1, 1 op 10 en 1 op 20.

CUBA.110381463
Nieuwbouw en decoratie van een kerk bij het Benedictijnenklooster
in Werden (Duitsland).
1906

CUBAt444

Toelichting project
1906 Nieuwbouw door J. Stuyt
1906 Decoratie door P.J.H. Cuypers
tekeningen;, 10 bladen
Vogelvluchtperspectief, aanzichten, doorsneden, plattegronden en
interieurtekeningen (aanzichten van kapellen en tegelvloer),
gesigneerd door J. Stuyt, datering 1906, schaal 1 op 500.

CUBA.110381465
Restauratie van de toren van de St. Willibrorduskerk in Zeelst, door
J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1906
CUBAt445

tekeningen;, 3 bladen
Bestektekeningen (bestek 157): aanzicht, doorsnede, plattegrond
van de toren, en een detailtekening van het kruis met haan (fraai),
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, geparafeerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1906, schaal 1 op 5 en 1 op 100.

CUBA.110381467
Decoratie van de rooms-katholieke St. Johannes de Doperkerk in
Indoornik, door J.Th.J. Cuypers.
1906
CUBAt446

tekeningen;, 18 bladen
Decoratietekeningen waarvan 1 blauwdruk: preekstoel,
hoogaltaar, nis, hoogaltaartombe, communiebank, afbeeldingen
voor het passiekruis, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met
vermelding van de ordernummers 3729 en 3765, schaal 1 op 10.
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CUBA.110381469
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de toren van
de Nederlands-hervormde kerk in Monster.
1906

CUBAt447

CUBAg447

Toelichting project
1906 Restauratie-advies door P.J.H. Cuypers
1906 Restauratie door J.C. Wentink
tekening
Aanzicht, doorsnede en plattegrond (blauwdruk), van de toren
voor de restauratie, gesigneerd door J.C. Wentink, datering 1901,
schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
het verzoek de plannen voor het herstel van de toren te
beoordelen, bestek en voorwaarden voor de restauratie van de
afgebrande toren, datering 1906.

CUBA.110381472
Advies inzake herstel van de Koopmansbeurs te Amsterdam, door
P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers als leden van de ‘Commissie tot
onderzoek van den toestand der Beurs te Amsterdam’.
1906-1907
CUBAt1894.1 tekeningen; algemeen, 20 bladen
20 Opmetingstekeningen van de beurs (blauwdrukken en
lichtdrukken) met in rode inkt de voorgestelde constructieve
verbeteringen (bijlagen bij het onderzoeksrapport van de
onderzoekscommissie, nrs. 1-23, nrs. 6, 10 en 17 ontbreken):
situatie, plattegronden, doorsneden, aanzichten, details en
grondboringsprofielen, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1
op 100, 1 op 200, 1 op 1000.
CUBAt1894.2 tekeningen; ontwerp, 6 bladen
ontwerptekeningen voor het herstel van de schoorsteen en het
rookkanaal van de beurs: plattegronden, doorsneden, aanzicht en
details, met vermelding van Dienst der Publieke Werken en de
nummers 20243, 20260, 20264, 20275, 20278, datering 1907,
schaal 1 op 20, 1 op 100, 1 op 200.
CUBAg1894 geschreven stukken
Concept-rapporten, rapporten, statische berekeningen,
correspondentie en omslagen van de tekeningen.

CUBA.110381476
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Gerardus
Majellakerk en de pastorie in Weebosch, door J.Th.J. Cuypers en J.
Stuyt.
1906-1907
CUBAt515.1

CUBAt515.2
CUBAt515.3

tekeningen; ontwerpschetsen en -tekeningen, 24 bladen
24 Bladen (fraai): situatietekening, plan voor de tuinaanleg,
perspectieftekeningen, plattegronden, aanzichten en doorsneden,
gesigneerd en geparafeerd door J. Stuyt, datering 1906, 1907,
schaal 1 op 50, 1 op 100, 1 op 250.
tekeningen; bestek, 8 bladen
8 Genummerde bestektekeningen (bestek 162), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, schaal 1 op 100.
tekeningen; decoratie, 5 bladen

232

Bureau Cuypers / Archief

CUBA

hoofdaltaar, kruis, wijzerplaat, tegels, communiebank, datering
1907, schaal 1 op 5, 1 op 10, 1 op 20.

CUBA.110381480
Nieuwbouw van een raadhuis in Bloemendaal, door J.Th.J. Cuypers.
1906, 1908
CUBAt448

tekeningen;, 2 bladen
Aanzicht en plattegronden, geparafeerd dor J.Th.J. Cuypers,
datering 1906, 1908, schaal 1 op 200.

CUBA.110381482
Nieuwbouw (bestek 149) van een woonhuis ‘Sonnehoeck’ in
Hilversum, door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1906, 1908
CUBAt449

CUBAn77

CUBAn81

CUBAph449.1

CUBAph449.2

CUBAph449.3

CUBAph449.4

CUBAph449.5

CUBAph449.6

CUBAph449.7

CUBAph449.8

tekeningen;, 19 bladen
Bestektekeningen: situatie, aanzichten, doorsneden en
plattegronden; overdekking van de veranda, lambrisering en
tuinplan, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, D.F. Tersteeg
uit Naarden (tuinplan), datering 1906, 1908, schaal 1 op 50, 1 op
200.
Glasnegatief exterieur woonhuis 'Sonnehoeck' Hilversum, stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'Sonnehoeck' te
Hilversum. Het glasnegatief is voorzien van een zegel waarop met
pen nummer 12 is aangebracht.
Glasnegatief exterieur woonhuis 'Sonnehoeck' Hilversum, stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'Sonnehoeck' te
Hilversum. Het glasnegatief is voorzien van een zegel waarop met
pen nummer 7 is aangebracht.
Aanzicht zijgevel, 1 blad met foto
2 Foto’s van het exterieur en 7 foto’s van het interieur, enkele
foto’s op verso voorzien van het opschrift: ‘P.S. ten toon te stellen
onder de gezamenlijke inleden v/h genootschap A. & A.’
foto: 2 Foto’s van het exterieur en 7 foto’s van het interieur, enkele
foto’s op verso voorzien van het opschrift: ‘P.S. ten toon te stellen
onder de gezamenlijke inleden v/h genootschap A. & A.’
Interieur; schouw woonkamer, 1 blad met foto
2 Foto’s van het exterieur en 7 foto’s van het interieur, enkele
foto’s op verso voorzien van het opschrift: ‘P.S. ten toon te stellen
onder de gezamenlijke inleden v/h genootschap A. & A.’
foto: 2 Foto’s van het exterieur en 7 foto’s van het interieur, enkele
foto’s op verso voorzien van het opschrift: ‘P.S. ten toon te stellen
onder de gezamenlijke inleden v/h genootschap A. & A.’
Interieur; foyer met vide, 1 foto
2 Foto’s van het exterieur en 7 foto’s van het interieur, enkele
foto’s op verso voorzien van het opschrift: ‘P.S. ten toon te stellen
onder de gezamenlijke inleden v/h genootschap A. & A.’
Interieur; trap foyer, 1 foto
2 Foto’s van het exterieur en 7 foto’s van het interieur, enkele
foto’s op verso voorzien van het opschrift: ‘P.S. ten toon te stellen
onder de gezamenlijke inleden v/h genootschap A. & A.’
Interieur; trap foyer, 1 foto
2 Foto’s van het exterieur en 7 foto’s van het interieur, enkele
foto’s op verso voorzien van het opschrift: ‘P.S. ten toon te stellen
onder de gezamenlijke inleden v/h genootschap A. & A.’
Interieur; eetkamer, 1 foto
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2 Foto’s van het exterieur en 7 foto’s van het interieur, enkele
foto’s op verso voorzien van het opschrift: ‘P.S. ten toon te stellen
onder de gezamenlijke inleden v/h genootschap A. & A.’
CUBAph449.9 Interieur; zitkamer, 1 foto
2 Foto’s van het exterieur en 7 foto’s van het interieur, enkele
foto’s op verso voorzien van het opschrift: ‘P.S. ten toon te stellen
onder de gezamenlijke inleden v/h genootschap A. & A.’

CUBA.110381495
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de Onze
Lieve Vrouwetoren in Amersfoort.
1906-1919
CUBAt451

CUBAg451

CUBAph451

tekeningen;, 8 bladen
IJzerconstructie voor het opvijzelen van de houten spits,
detailtekeningen van de balustrade tweede omloop door
gemeentewerken Amersfoort, beeld van de Heilige Henricus, boog
met tracering in de zuidgevel van de Onze Lieve Vrouwetoren,
opmetingstekening in druk door W.H. Kam, gemeentearchitect,
datering 1875, 1907, schaal 1 op 10, 1 op 100.
geschreven stukken
Ingekomen stukken van Gemeentewerken Amersfoort en van het
Ministerie van Binnenlandse zaken met verzoeken om bericht en
raad, verzoek om beoordeling van de plannen, en verzoeken tot
inspectie van de voortgang van de werkzaamheden in verband
met de uitkering van de jaarlijkse Rijkssubsidie, rapporten in
concept door P.J.H. Cuypers, ‘bestek en voorwaarden voor het
maken en daarstellen van een werk en een hijschsteiger met
stutten voor het vervangen van een peiler en noodkettingankers
om het achtkant, om den tweeden omloop aan den O.L.Vr. Toren’,
rapport en correspondentie van J.Th.J. Cuypers met de Deken van
de parochie over de verwarming van de kerk, datering 1906-1911,
1926.
Aanzicht toren met top in steigers, 1 blad met foto
Foto van de toren die in de steigers staat vanwege de restauratie
(fraai), door fotograaf J.H. van Wentzel uit Amersfoort.
Geschreven stukken

CUBA.110381499
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Antoniuskerk
en pastorie in Oosterhout.
1907
Toelichting project
1907 Nieuwbouw van kerk en pastorie door P.J.H. Cuypers en J. Oomen
1907 Decoratie van de kerk door J.Th.J. Cuypers
CUBAt452.1 tekeningen; algemeen, 31 bladen
situatie, aanzichten, doorsneden en plattegronden van de kerk en
de pastorie, gesigneerd door J. Oomen, datering 1907, schaal 1 op
100.
CUBAt452.2 tekeningen; detail en decoratie, 24 bladen
24 Bladen (waarvan 5 blauwdrukken): (hoog)altaar (fraai), Onze
Lieve Vrouwe altaar, preekstoel, communiebank, biechtstoel,
kaarsenstandaard, Godslamp met arm, vensters, schilderwerk,
steen- en beeldhouwwerk, voorzien van stempels van Cuypers &
Co. en met vermelding van Cuypers & Co. nummers 3082, 3611,
3613, 3646B, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50 en 1 op 100.
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CUBA.110381502
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met het behoud en de restauratie
van de crypte en het koor met de grafstede van de graven van
Holland in de kerk van de Sint Adelbertus-Abdij in Egmond-Binnen
en de restauratie ervan door J. Stuyt.
1907

CUBAt453

CUBAg453

Toelichting project
1907 Restauratie-advies voor koor en crypte door P.J.H. Cuypers
1907 Restauratie door J. Stuyt
tekeningen;, 22 bladen
Algemene tekeningen (blauwdrukken): situatietekeningen,
(vogelvlucht)perspectieftekeningen, plattegronden, doorsneden
en gevels, gesigneerd door J. Stuyt, datering 1907, schaal 1 op
100 en 1 op 250.
geschreven stukken
Ingekomen brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken met
het verzoek om bericht en raad, met aantekeningen etc., brief van
Jan Stuyt met het verzoek om het gehele dossier te mogen
ontvangen en lijsten van tekeningen, datering 1907, 1925.

CUBA.110381505
Nieuwbouw van een Patronaat (gemeenschapshuis) in Schijndel,
door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1907
CUBAt454

Verwijzing Zie ook het archief van J. Stuyt (STUY), aanvr.nr. 28
tekeningen;, 4 bladen
Bestektekeningen (bestek 155, blauwdrukken): plattegronden,
doorsneden en aanzichten, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J.
Stuyt, datering 1907, schaal 1 op 100.

CUBA.110381507
Verbouwing en decoratie van een woonhuis aan de Keizersgracht
214 in Amsterdam.
1907

CUBAt455

Toelichting project
1907 Verbouwing (bestek 166), in opdracht van de dames Evers, door J.Th.J.
Cuypers en J. Stuyt
1907 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 19 bladen
- 4 Opmetingstekeningen van de bestaande toestand, schaal 1 op
50;
- 8 Ontwerptekeningen (plattegronden, aanzichten en doorsnede);
- 7 Genummerde bestektekeningen (bestek 214), gesigneerd door
J. Stuyt, datering 1907, schaal 1 op 50;
- 4 Decoratietekeningen (plafond, bovenlicht, schoorsteen in de
hal), geparafeerd door J. Th.J Cuypers en J. Stuyt, datering 1907,
schaal 1 op 20.

CUBA.110381509
Nieuwbouw van een woonhuis ‘Villa Pillot ’in Zundert, door J.Th.J.
Cuypers en J. Stuyt.
1907
CUBAt456

tekeningen;, 10 bladen
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Bestektekeningen (bestek 167): situatie, plattegronden,
aanzichten en doorsneden, gesigneerd door J. Stuyt, datering
1907, schaal 1 op 50, 1 op 200.

CUBA.110381511
Nieuwbouw (bestek 169) van woonhuis ‘Nieuw Lindenhof’ aan het
Museumplein in Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1907
CUBAt457

tekeningen;, 5 bladen
Bestektekeningen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt,
datering 1907, schaal 1 op 500.

CUBA.110381513
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het raadhuis
in De Rijp.
1907
CUBAg669

geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onder
andere met het verzoek om bericht en raad, datering 1907.

CUBA.110381515
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het St.
Pieters- en Bloklandsgasthuis in Amersfoort.
1907-1908
CUBAt458

CUBAg458

tekeningen;, 4 bladen
Situatietekeningen en een perspectieftekening van de ‘kerk en de
refter van het Sint Pieters en Bloklandsgasthuis te Amersfoort in
gerestaureerden toestand’, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, schaal
1 op 500.
geschreven stukken
Afschrift van een verslag van V. de Stuers over een bezoek aan
het gasthuis en een pleidooi het oude deel te behouden,
ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
het verzoek het behoud van ‘den bedoelde vleugel’ te bepleiten,
brieven van de burgemeester uit Amersfoort en van de regenten
van het gasthuis, met bijlagen, datering 1907-1908.

CUBA.110381518
Uitbreiding van de rooms-katholieke St. Willibrorduskerk in KleinZundert, door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1907-1909

CUBAt478

Toelichting project
1906 Nieuwbouw van de Antoniuskapel door J.J. Stevens.
1907-1909 Uitbreiding (bestek 176) van de kerk door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
tekeningen;, 16 bladen
- 2 Opmetingstekeningen van de St. Willibrorduskerk, de pastorie
en de St. Antonius-kapel met de daarbij behorende terreinen,
datering 1908, schaal 1 op 50, 1 op 200;
- 1 Ontwerptekening (aanzichten, doorsneden en plattegrond) van
de St. Antoniuskapel, gesigneerd door J.J. Stevens, datering 1906,
schaal 1 op 100;
- 9 Schetsen en ontwerptekeningen van de uitbreiding van de kerk
;
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- 4 Genummerde bestektekeningen (bestek 176) ten behoeve van
de uitbreiding van de kerk, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J.
Stuyt, datering 1909, schaal 1 op 100.

CUBA.110381520
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St.
Willibrorduskerk in Berke.
1907-1910

CUBAt461

Toelichting project
1907-1910 Nieuwbouw (bestek 103) door J. Stuyt
1910 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 11 bladen
Genummerde blauwdrukken bestektekeningen (bestek 103) en
decoratietekeningen (Onze Lieve Vrouwetroon, Sint
Willibrordustroon, beeld van St. Jozef), gesigneerd door J. Stuyt,
met vermelding van Cuypers & Co. nummer 3980, datering 1907,
1910, schaal 1 op 10, 1 op 100.

CUBA.110381522
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van het raadhuis
in Graft.
1907-1911
CUBAg460

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad en met mededelingen omtrent
het ter beschikking stellen van de Rijkssubsidie, met verzoeken
om de vorderingen van de werkzaamheden te beoordelen, etc.,
datering 1907-1911.

CUBA.110381524
Nieuwbouw en decoratie van een woonhuis ‘Varenberg’ in
Bloemendaal.
1907-1912

CUBAt462

CUBAph462

Toelichting project
1907-1912 Nieuwbouw (bestek 161) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1907-1912 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 14 bladen
Bestektekeningen (bestek 161): situatie, plattegronden,
aanzichten en doorsneden; een ontwerptekening (aanzicht en
plattegronden) van de stal en twee decoratietekeningen
(schoorsteen en wand in de eetzaal), gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en J. Stuyt, met vermelding van Cuypers & Co. nummer
3675, datering 1907, 1912, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100.
Vooraanzicht, 1 foto
Van een gevel van het huis met bomenrij op de voorgrond.

CUBA.110381527
Restauratie van de Dominicanenkerk in Maastricht.
1907-1916
CUBAt1906

CUBAg1906

N.B. De foto’s zijn niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
tekeningen;, 19 bladen
Calques van de uit 1337 daterende wandschilderingen met
taferelen uit de geschiedenis van de tienduizend martelaren en
voorstellingen van de Heilige Maagd en de Heilige Thomas.
geschreven stukken

CUBA
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Rapporten inzake uitgevoerde werkzaamheden,
subsidiebeschikkingen van het Ministerie van Binnenlandsche
Zaken, correspondentie en een kadastrale plattegrond van de
omgeving van de kerk.
CUBAph1906.1
Aanzicht Dominicanenkerk met verstorende bebouwing gesloopt, 1 foto
Foto’s van de kerk en de belendingen tijdens de vrijlegging van
het gebouw. De foto’s zijn op verso geparafeerd door Jos. Cuypers.
CUBAph1906.2
Aanzicht Dominicanenkerk met verstorende bebouwing gesloopt, 1 foto
Foto’s van de kerk en de belendingen tijdens de vrijlegging van
het gebouw. De foto’s zijn op verso geparafeerd door Jos. Cuypers.
CUBAph1906.3
Aanzicht Dominicanenkerk met verstorende bebouwing gesloopt, 1 foto
Foto’s van de kerk en de belendingen tijdens de vrijlegging van
het gebouw. De foto’s zijn op verso geparafeerd door Jos. Cuypers.
CUBAph1906.4
Aanzicht Dominicanenkerk en naastgelegen gebouwen met verstorende
bebouwing gesloopt, 1 foto
Foto’s van de kerk en de belendingen tijdens de vrijlegging van
het gebouw. De foto’s zijn op verso geparafeerd door Jos. Cuypers.
CUBAph1906.5
Aanzicht Dominicanenkerk en naastgelegen gebouwen met verstorende
bebouwing gesloopt, 1 foto
Foto’s van de kerk en de belendingen tijdens de vrijlegging van
het gebouw. De foto’s zijn op verso geparafeerd door Jos. Cuypers.
CUBAph1906.6
Naastgelegen gebouwen met verstorende bebouwing gesloopt, 1 foto
Foto’s van de kerk en de belendingen tijdens de vrijlegging van
het gebouw. De foto’s zijn op verso geparafeerd door Jos. Cuypers.

CUBA.110381536
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de toren van
de Nederlands-hervormde Grote of St. Martinuskerk in Doesburg.
1907-1915
CUBAph463
CUBAg463

Borstwering rondom torenspits, 1 blad met foto
Gedeelte van de trans van de toren.
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad, met mededelingen omtrent de
rijkssubsidie die ter beschikking wordt gesteld, met verzoeken de
voortgang van de werkzaamheden te beoordelen, met
aantekeningen, ingekomen brieven van de gemeente etc.,
datering 1907-1915.

CUBA.110381539
Nieuwbouw en decoratie van een woonhuis in Heerlen.
1907-1918

CUBAg534

Toelichting project
1908 Nieuwbouw (bestek 181), in opdracht van woningbouwvereniging Ons
Limburg en Sint Matthias, door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1908 Decoratie door J.Th.J. Cuypers.
geschreven stukken
Correspondentie voornamelijk met de woningbouwvereniging,
datering 1907, 1917-1918.

CUBA.110381541
Verbouwing en decoratie van de rooms-katholieke St. Clemenskerk
in Hulsberg.
1907-1933
Toelichting project
1907-1908 Verbouwing door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
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CUBAt465.2

CUBAt465.3

CUBAt465.4

CUBAt465.5
CUBAg465
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1907-1912 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1923-1930 Uitbreiding (bestek 355) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
tekeningen; ontwerp, 14 bladen
schetsjes, plattegronden, aanzichten en doorsneden, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering 1907,1908, schaal 1 op
100.
tekeningen; bestek, 24 bladen
24 Genummerde bestektekeningen (bestek 355), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, met vermelding van architecten J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers, datering 1923, 1930, schaal 1 op 100.
tekeningen; technisch, 8 bladen
door Ingenieursbureau A. Koch uit Geilenkirchen en van N.V.
Constructie werkplaats ‘Limburg’ uit Hoensbroek, datering 1930,
schaal 1 op 20, 1 op 100.
tekeningen; detail en decoratie, 27 bladen
afsluithek om de kerk, priesterkoor, zangkoor, doopkapel,
preekstoel, biechtstoel, koorbanken, voetroosters, kandelaars,
consoles, tegelvloeren, schilderwerk, triomfkruis, Heilig Hartbeeld,
altaar voor Onze Lieve Vrouwe van Altijd Durende Bijstand Bid
voor Ons, hoogaltaar, altaar voor de heilige Theresia,
rouwversiering, met vermelding van de architecten Jos en Pierre
Cuypers, voorzien van een stempel van de Kunstwerkplaats en
Cuypers & Co. nummers 1720 en 4243, datering 1930, 1933,
schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100.
tekeningen; altaar, 24 bladen
Genummerde serie tekeningen van het altaar (fraai), gesigneerd
en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1911-1912.
geschreven stukken
Correspondentie, 1930-1931 (voorzien van een schetstekening
met een gezicht op de kerk);
‘Omschrijving voor het maken van een kerkhof afscheiding om de
kerk van St. Clemens. Te Hulsberg’, datering 1933.

CUBA.110381548
Uitbreidingen en verbouwing van de rooms-katholieke Godshuizen
(gasthuis) en Louisahuis, gelegen aan het Munsterplein, de
Munsterstraat en de Pollartstraat in Roermond.
1907-1935

CUBAt466.1

CUBAt466.2
CUBAt466.3
CUBAt466.4

Toelichting project
1907-1912 Uitbreiding (bestek 199) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1924 Uitbreiding (bestek 385) door J.Th.J. Cuypers
1928 Uitbreiding (bestek 405) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1932 Verbouwingen (bestek 651 en 665) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
tekeningen; 1907-1912, ontwerp, 25 bladen
presentatietekeningen, opmetingstekeningen, plattegronden,
aanzichten en doorsneden van de uitbreiding van de Godshuizen
het Louisahuis, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt,
datering 1907, 1908, 1910, 1912, schaal 1 op 100, 1 op 200.
tekeningen; 1907-1912, bestek, 20 bladen
20 Genummerde bestektekeningen (bestek 199), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1911, schaal 1 op 100, 1 op 500.
tekeningen; 1907-1912, detail en technisch, 4 bladen
schoorsteen, elektrische installaties, datering 1912, schaal 1 op
10, 1 op 100.
tekeningen; 1924, 13 bladen
Ontwerp- en bestektekeningen

CUBA

CUBAt466.5

CUBAt466.6

CUBAt466.7

CUBAg466.1
CUBAg466.2

CUBAg466.3
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4 Plattegronden en een geveltekening, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en handtekening onleesbaar, datering 1917, 1924, schaal
1 op 200;
9 Genummerde bestektekeningen (bestek 385), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1924, schaal 1 op 50.
tekeningen; 1928, 11 bladen
Ontwerp- en bestektekeningen 11 Bladen: situatietekeningen,
plattegronden en aanzichten (bestek 405), met vermelding van
architecten Jos Th.J. Cuypers en Pierre J.J.M. Cuypers, datering
1928, schaal 1 op 200.
tekeningen; 1932, 21 bladen
Ontwerp- en bestektekeningen 21 Bladen ten behoeve van de
verbouwing van verschillende kamers, van het inrijhek van het
Louisa pension (bestek 651) en van de verbouwing van het Louisa
pension tot een kantoorgebouw (bestek 665), gesigneerd en
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1932, 1934, 1935,
schaal 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100 en 1 op 200.
tekeningen; ongedateerd, 15 bladen
situatietekeningen, plattegronden, rioleringsplan,
röntgeninrichting, aanzichten, doorsnede van het gebouw waarin
de operatiezaal is ondergebracht, schaal 1 op 10, 1 op 50, 1 op
100 en 1 op 200.
geschreven stukken; 1909
Globale begroting, datering 1909.
geschreven stukken; 1923-1929
Schrijven betreffende uitstel van de verbouwingsplannen en
stukken betreffende onderzoek naar de toestand van de
bestaande gebouwen van het Louisa-Huis en nieuwbouw t.b.v. dit
ziekenhuis.
geschreven stukken; 1934
Geschreven bestek (bestek 665).

CUBA.110381559
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Corneliuskerk
in Heerlerheide.
1908
Toelichting project
1908 Nieuwbouw (bestek 181) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1908 Decoratie door J.Th.J. Cuypers.
CUBAt467.1 tekeningen; ontwerp, 14 bladen
situatie, plattegronden, aanzichten en doorsneden, geparafeerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1908, schaal 1 op 50 en 1 op 100.
CUBAt467.2 tekeningen; bestek, 14 bladen
(bestek 181), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering
1908, schaal 1 op 100.
CUBAt467.3 tekeningen; decoratie, 3 bladen
onder andere van koorvensters (fraai), schaal 1 op 10.
CUBAn129
Glasnegatief tekening exterieur St. Corneliuskerk Heerlerheide, stuk
Glasnegatief van een fotografische reproductie van een
perspectieftekening van het exterieur van de St. Corneliuskerk te
Heerlerheide. De tekening is gesigneerd door Th. Stroucken en
gedateerd: 1908.

CUBA.110381564
Nieuwbouw van woonhuis ‘Hof te Laer ’ in Zundert, door J.Th.J.
Cuypers en J. Stuyt.
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1908
CUBAt468

tekeningen;, 2 bladen
Aanzichten (fraai) en een detailtekening van een glaswand in de
hal, datering 1908, schaal 1 op 20, 1 op 100.

CUBA.110381566
Ontwerp van een monument ter nagedachtenis aan H.J.A.M.
Schaepman in Rijsenburg, door P.J.H. Cuypers.
1908
CUBAt469

CUBAg469
CUBAd469
CUBAph469.1
CUBAph469.2
CUBAph469.3
CUBAph469.4
CUBAph469.5
CUBAph469.6

tekeningen;, 9 bladen
Ontwerp- en presentatietekeningen (fraai), voorzien van
aantekeningen en berekeningen, voorzien van een stempel met
*P.J.H. Cuypers archief* en vermelding van negatiefnummer 1002,
schaal 1 op 10, 1 op 25.
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden met aantekeningen, begrotingen van
kosten.
documentatie
6 Overdrukken van foto’s van het monument.
Tekening; presentatietekening ontwerp monument, 1 blad met foto
Foto van een presentatietekening
Aanzicht achterzijde monument, 1 foto
foto van het monument
foto: foto van het monument
Aanzicht rechterzijde monument, 1 blad met foto
foto van het monument
Aanzicht monument vanaf afstandje, 1 blad met foto
foto van het monument
Tekening; presentatietekening ontwerp monument, 1 blad met foto
Foto van een presentatietekening

CUBA.110381576
Nieuwbouw van een woonhuis in Bloemendaal, door J.Th.J. Cuypers
en J. Stuyt.
1908
CUBAt472

tekeningen;, 6 bladen
In opdracht van C. Moltzer. Ontwerp- en bestektekeningen (bestek
182): situatie, aanzichten en doorsneden, datering 1908, schaal 1
op 100, 1 op 200.

CUBA.110381578
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met pogingen tot behoud en
restauratie van de Nederlands-hervormde Nieuwezijdskapel in
Amsterdam.
1908
Toelichting project
1908 Restauratieplan P.J.H. Cuypers; afbraak Nieuwezijdskapel
CUBAph1143.1
Aanzicht dichtgemetseld dubbel portaal, 1 foto
Foto’s van een dubbel portaal in de zuidelijke gevel van de kapel,
tijdens de sloop in 1908 te voorschijn gekomen
CUBAph1143.2
Aanzicht dichtgemetseld dubbel portaal, 1 foto
Foto’s van een dubbel portaal in de zuidelijke gevel van de kapel,
tijdens de sloop in 1908 te voorschijn gekomen
CUBAph1143.3
Interieur; tijdens sloop, 1 foto
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het interieur tijdens de sloop
Interieur; tijdens sloop, 1 foto
het interieur tijdens de sloop
foto: -, 1 foto
het koor voorafgaand aan de sloop, Foto is vervaardigd door
fotograaf Adriaansz uit Amsterdam
Deel van portaal, 1 foto
beeldhouwwerk van een portaal, tijdens de sloop te voorschijn
gekomen

CUBA.110381585
Ontwerp van een smeedijzeren hekwerk voor Maatschappij “La
Novita”, door J.Th.J. Cuypers.
1908
CUBAt1180

tekening

Aanzichten en plattegrond van een hekwerk aan de straatzijde,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1908.

CUBA.110381587
Nieuwbouw van de Boerhaavekliniek aan de Teniersstraat in
Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1908
CUBAn60

Glasnegatief tekening exterieur Boerhaavekliniek, stuk
Glasnegatief van een fotografische reproductie van een
perspectieftekening van het exterieur van de boerhaavekliniek te
Amsterdam.

CUBA.110381589
Advies bij de aanleg van de Catacomben en nieuwbouw van een
toegangsgebouw in Valkenburg aan de Geul, door P.J.H. Cuypers.
[1908-1910], 1917
CUBAf1121
CUBAd1121

fotoalbum, 6 stukken
Album met 6 foto’s van de opening van het complex.
documentatie
Toespraak van prof. dr. Pijper (manuscript), namens de Commissie
van Advies voor de Catacomben te Valkenburg, ter gelegenheid
van de onthulling van het gedenkteken voor P.J.H. Cuypers,
datering 1917.

CUBA.110381592
Ontwerp van een klooster voor de Broeders van Heilige Hart in
Groesbeek, door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1909
CUBAt470

tekeningen;, 17 bladen
Ontwerpschetsjes en ontwerptekeningen: plattegronden,
aanzichten en doorsneden, gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers en gesigneerd door J. Stuyt, datering 1909, schaal 1 op
100, 1 op 150.

CUBA.110381594
Nieuwbouw (bestek 185) van de rooms-katholieke St. Pancraskerk
in Castricum, door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1909
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tekeningen;, 18 bladen
Bestektekeningen (bestek 185), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en
J. Stuyt, datering 1909, schaal 1 op 100, 1 op 250.

CUBA.110381596
Nieuwbouw (bestek 186) van woonhuis ‘De Hazelaar’ in
Aerdenhout, door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1909
CUBAt473

tekeningen;, 41 bladen
In opdracht van P. van Cranenburgh. Ontwerpschetsen,
-tekeningen en bestektekeningen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers
en J. Stuyt, datering 1909, schaal 1 op 50, 1 op 100.

CUBA.110381598
Nieuwbouw van een hoofdbureau van politie aan de O.Z.
Voorburgwal in Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1909
CUBAt474

tekeningen;, 8 bladen
Genummerde tekeningen: plattegronden, doorsneden en een
geveltekening, datering 1909, schaal 1 op 100.

CUBA.110381600
Decoratie van een woonhuis in Breda, door J.Th.J. Cuypers.
1909
CUBAt475

tekeningen;, 24 bladen
In opdracht van B. Ingenhousz. Decoratietekeningen: plafond,
vloer in de hal (fraai), lambrisering, trapleuning, schouw,
kleerhanger, venster, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met
vermelding van Cuypers & Co. nummer 3812, datering 1909,
schaal 1 op 1 en 1 op 10.

CUBA.110381602
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de toren van
de Nederlands-hervormde kerk in Kortenhoef.
1909
CUBAg655

geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
een verzoek om bericht en raad, aantekeningen door P.J.H.
Cuypers, datering 1909.

CUBA.110381604
Nieuwbouw en decoratie van arbeiderswoningen in Heemstede.
1909
Toelichting project
1909 Nieuwbouw door J.Th.J. Cuypers, J. Stuyt en door J. Etmans
1909 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt476.1 tekeningen; algemeen, 11 bladen
11 Bladen: situatietekeningen, plattegronden, aanzichten en
doorsneden, met vermelding van de architecten J.Th.J. Cuypers &
J. Stuyt en Jac. Etmans, schaal 1 op 50, 1 op 100.
CUBAt476.2 tekeningen; decoratie, 54 bladen
54 Bladen (fraai): onder andere sjablonen ten behoeve van
schilderwerk van boom-, bloem-, en diermotieven, voorzien van
stempels Cuypers & Co.
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CUBA.110381607
Decoratie van de Ooglijderskliniek in Maastricht, door J.Th.J.
Cuypers.
1909
CUBAt477

tekeningen;, 7 bladen
Algemene tekeningen (plattegronden, gevels en aanzichten) en
detailtekeningen van het wapen van Limburg en van Maastricht in
de gevel, met vermelding van Cuypers & Co. nummers 3762A,
3762B, 1909, schaal 1 op 10, 1 op 50 en 1 op 100.

CUBA.110381609
Nieuwbouw en decoratie van A. Hillen’s Sigaren- en Tabaksfabriek
in Delft, door J.Th.J. Cuypers.
1909
CUBAt937
CUBAd937

tekeningen;, 4 bladen
Ontwerpen voor wandtegels, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
schaal 1 op 1, 1 op 10.
documentatie
Overdruk van een foto van de gevel van de sigarenfabriek, gezien
vanaf de spoorbaan.

CUBA.110381612
Nieuwbouw van het Maria-paviljoen van het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis bij het Oosterpark in Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers en J.
Stuyt.
1909

CUBAt1037

Toelichting project
1909-1910 Bouw Maria paviljoen
1999-2000 Sloop Maria paviljoen
tekening
Perspectieftekening met aanzicht op het gebouw vanuit het
Oosterpark.

CUBA.110381614
Nieuwbouw (bestek 173B) van de kapel voor klooster Nazareth in
Oirschot, door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1909-1910
CUBAt479

Verwijzing: Zie ook het archief van J. Stuyt (STUY), aanvr.nr. 23
tekening
Bestektekening (plattegrond), gesigneerd door J. Stuyt, datering
1909, schaal 1 op 100.

CUBA.110381616
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers met de restauratie
van het stadhuis in Zwolle.
1909-1911
CUBAg1117

Verwijzing : Zie ook CUCO, t 649
geschreven stukken
Correspondentie (o.a. met architect A. Salm), financiële stukken
en drukwerk, datering 1909-1911.

CUBA.110381618
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Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde Berg of St. Nicolaaskerk in Deventer.
1909, 1911
CUBAg481

geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
een verzoek om bericht en raad, aantekeningen van P.J.H. Cuypers
en een brief gericht aan Cuypers van W. te Riele, datering 1909,
1911.

CUBA.110381620
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van kasteel
Doorwerth in Doorwerth en de restauratie door J.Th.J. Cuypers.
1909-1916
CUBAt483.1

tekeningen; genummerd, 15 bladen
plattegronden, gevels, doorsneden van delen van het kasteel,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1910, 1911, schaal 1 op
50.
CUBAt483.1a tekeningen; genummerd
plattegronden, gevels, doorsneden van delen van het kasteel,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1910, 1911, schaal 1 op
50.
CUBAt483.2 tekeningen; ongenummerd, 16 bladen
plattegronden, gevels, doorsneden van delen van het kasteel,
situatietekening, opmetingstekening, hoofdingang, uitbouw, detail
van het kapspant van het koetshuis, latei van een schouw en 10
blauwdrukken, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, geparafeerd door
P.J.H. Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co. nummer 4354,
datering 1910, 1911, 1914, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op
100.
CUBAg483
geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met verzoeken om bericht en raad, met een rapport: ‘Memorie
van toelichting met eene begroting voor de herstelling van het
kasteel Doorwerth in den toestand zoals het zich een 30 à 40 tal
jaren geleden bevond’, door de Rijksarchitect van de
monumenten, Ad Mulder en met verzoeken te adviseren over de
toekenning van de rijkssubsidie, datering 1909-1916.
CUBAn141
Glasnegatief exterieur kasteel Doorwerth, stuk
Glasnegatief van het exterieur van kasteel Doorwerth.
CUBAn142
Glasnegatief exterieur kasteel Doorwerth, stuk
Glasnegatief van het exterieur van kasteel Doorwerth.
CUBAn149
Glasnegatief exterieur kasteel Doorwerth, stuk
Glasnegatief van het exterieur van kasteel Doorwerth. De opname
is gemaakt van buiten de ommuring.
CUBAn151
Glasnegatief exterieur kasteel Doorwerth, stuk
Glasnegatief van het exterieur van kasteel Doorwerth. De opname
is gemaakt vanaf de torenzijde.

CUBA.110381628
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de toren van
de St. Martinuskerk in Oud-Zevenaar en de restauratie en decoratie
van de kerk.
1909-1917
Toelichting project
1909-1917 Restauratieadvies door P.J.H. Cuypers
1909-1917 Restauratie (bestek 103) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
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1909 Decoratie door J.Th.J. Cuypers.
tekeningen; bestek, 2 bladen
(bestek 103): situatie, plattegrond en zijgevel, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering 1909, schaal 1 op 100 en 1 op
500.
CUBAt482.2 tekeningen; decoratie, 14 bladen
Koorbank, Onze Lieve vrouwe altaar (1 blauwdruk), altaarkruis,
orgelkast en schilderwerk, gesigneerd door P.J.H. Cuypers,
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van en stempels
van Kunstwerkplaats Cuypers & Co. en met vermelding van
Cuypers & Co. nummers 3925, 4446, 4446B, datering 1912, 1915,
schaal 1 op 10, 1 op 50.
CUBAg482
geschreven stukken
Een ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met een verzoek om bericht en raad, en stukken m.b.t het
verjongen van de pijlers in het schip, datering 1909.
CUBAn170
Glasnegatief interieur St. Martinuskerk Oud-Zevenaar, stuk
Glasnegatief van het interieur van de St. Martinuskerk te OudZevenaar. Het glasnegatief is voorzien van het opschrift:
‘Zevenaar 1930’.
CUBAt482.1

CUBA.110381633
Nieuwbouw (bestek 192) en decoratie van de rooms-katholieke St.
Marculfus kerk in Dorst, door J.Th.J. Cuypers.
1909-1918
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 366.1, t 366.2, t 366.3, t 366.4
tekeningen; algemeen, 11 bladen
4 Ontwerptekeningen (situatie, aanzichten en doorsneden) en 7
bestektekeningen (bestek 192), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1910, schaal 1 op 100.
CUBAt480.2 tekeningen; decoratie, 7 bladen
7 Bladen: doopkapel, doopvont, preekstoel, voetstuk van een
heiligenbeeld, kerkbanken en schilderwerk, gesigneerd en
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van Cuypers &
Co. nummers 4096, 4163, 4177, datering 1909, 1917, 1918,
schaal 1 op 10, 1 op 20 en 1 op 100.
CUBAt480.1

CUBA.110381636
Nieuwbouw en verbouwing van de Effectenbeurs aan het
Beursplein 5 in Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers.
1909-1922
o.a. 193 tekeningen en 50 foto's

CUBAt484.1
CUBAt484.2
CUBAt484.3
CUBAt484.4

Toelichting project (fraai)
1909-1912 Nieuwbouw van het beursgebouw, in opdracht van de Vereniging van
de Effectenhandel, door J.Th.J. Cuypers
1921-1922 Verbouwing (bestek 200) van het beursgebouw door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing : Ook het gebouwdossier van de Effectenbeurs (1910-1913) berust in
de collectie van het NAi. Dit dossier is toegankelijk middels een
plaatsingslijst en aan te vragen als EFFE + aanvr.nr.
tekeningen; ontwerpschetsen, 15 schetsen
tekeningen; presentatie, 6 bladen
Presentatietekeningen 6 Bladen: hoofdgevel, interieurs van onder
andere van de hal en de bestuurskam
tekeningen; ontwerp, ongenummerd, 10 bladen
Ongenummerde ontwerptekeningen 10 Bladen, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1910, 1911.
tekeningen; ontwerp, genummerd, transparanten, 9 bladen
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Transparanten 9 Bladen: genummerde ontwerptekeningen,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1911, schaal 1 op 100.
CUBAt484.5 tekeningen; ontwerp, genummerd, drukken, 39 bladen
Drukken 39 Bladen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1911.
CUBAt484.6 tekeningen; detail, genummerd, transparanten, 29 bladen
Transparanten 29 Bladen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1911, 1912.
CUBAt484.7 tekeningen; detail, genummerd, blauwdrukken, 37 bladen
Blauwdrukken 37 Bladen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1911, 1912.
CUBAt484.8 tekeningen; ongenummerd, detail en decoratie, 24 bladen
Ongenummerde detail– en decoratietekeningen
24 Bladen: ontwerpschets voor tympaanvulling, plan voor de
indeling van de bestuurskamer, meubelontwerpen voor de
restauratiezaal, sociëteitszaal, bestuurskamer; verlichting voor de
bestuurskamer, sociëteit, restaurant en de leeszaal; ornamenten
en koppen voor de deuren in de bestuurskamer, schouw en
schoorsteen in de bestuurskamer met een tekening van een 17de
eeuwse Drentse schouw afkomstig uit een huis in Gieten,
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met een stempel van Centraal
Koninklijk Meubelfabriek en Magazijn H.F. Jansen & Zonen in
Amsterdam, datering 1913, 1914, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20.
CUBAt484.9 tekeningen; technisch, 7 bladen
Technische tekeningen 7 Bladen voor de aanleg van de centrale
verwarming.
CUBAt484.10 tekeningen; bestek, verbouwing, 16 bladen
Bestektekeningen van de verbouwing
16 Bladen (bestek 200) ten behoeve van de verbouwing,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1921, 1922.
CUBAt484.11 tekening; studie
Een tekening (blauwdruk) ter studie of inspiratie van het
beursgebouw in Boston, Boston Stock Exchange, door architecten
Peabody & Stearns,
datering 1909.
CUBAt484.12 Afdruk tekening
Afdruk van een tekening , met op de achterzijde ‘goedgekeurd 18
mei 1912’, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers.
CUBAd484
documentatie
Krantenknipsel betreffende de plaatsing van de tympaanvulling,
met afbeelding van het model door C.A. Smout.
CUBAn173
Glasnegatief interieur bestuurderskamer Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van de bestuurskamers van de Effectenbeurs te
Amsterdam. Op de opname staat onder andere de klok in de
haardpartij.
CUBAn174
Glasnegatief ornament bestuurderskamer Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van een ornament, waarschijnlijk in de
bestuurderskamer, in de Effectenbeurs te Amsterdam.
CUBAn175
Glasnegatief ornament bestuurderskamer Effenctenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van een ornament, waarschijnlijk in de
bestuurderskamer, in de Effectenbeurs te Amsterdam.
CUBAn182
Glasnegatief interieur bestuurderskamer Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het interieur van de bestuurderskamer van de
Effectenbeurs te Amsterdam.
CUBAn65
Glasnegatief maquette Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van een maquette van de Effectenbeurs, van de
achterzijde gezien, te Amsterdam.
CUBAn1
Glasnegatief ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, stuk

Bureau Cuypers / Archief

CUBA

CUBAn2

Glasnegatief

CUBAn3

Glasnegatief

CUBAn4

Glasnegatief

CUBAn5

Glasnegatief

CUBAn6

Glasnegatief

CUBAn7

Glasnegatief

CUBAn8

Glasnegatief

CUBAn9

Glasnegatief

CUBAn10

Glasnegatief

CUBAn11

Glasnegatief

CUBAn12

Glasnegatief

CUBAn13

Glasnegatief

CUBAn14

Glasnegatief
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Glasnegatief van verschillende ornamenten, waaronder kapitelen
en delen van pilasters. De opname is gemaakt in de periode van
de bouw (1914) of verbouwing van de Effectenbeurs te
Amsterdam.
bouwplaats Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van de bouw (1914) of verbouwing van de
Effectenbeurs te Amsterdam. Werkmannen zijn aan het werk op
steigers.
bouwplaats Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van de bouw (1914) of verbouwing van de
Effectenbeurs te Amsterdam. Werkmannen zijn aan het werk op
steigers. Op de achtergrond staat een kerk.
ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van verschillende in de buitenlucht geplaatste
ornamenten. De opname is gemaakt in de periode van de bouw
(1914) of verbouwing van de Effectenbeurs te Amsterdam.
bouwplaats en ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van in de buitenlucht geplaatste ornamenten. De
opname is gemaakt in de periode van de bouw (1914) of
verbouwing van de Effectenbeurs te Amsterdam. Op de
achtergrond is de bouwplaats te zien.
ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van verschillende in de buitenlucht geplaatste
ornamenten. De opname is gemaakt in de periode van de bouw
(1914) of verbouwing van de Effectenbeurs te Amsterdam.
ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van verschillende in de buitenlucht geplaatste
ornamenten. De opname is gemaakt in de periode van de bouw
(1914) of verbouwing van de Effectenbeurs te Amsterdam.
ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van verschillende ornamenten. De opname is
gemaakt in de periode van de bouw (1914) of verbouwing van de
Effectenbeurs te Amsterdam.
ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van verschillende ornamenten. De opname is
gemaakt in de periode van de bouw (1914) of verbouwing van de
Effectenbeurs te Amsterdam.
bouwplaats Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van de bouw (1914) of verbouwing van de
Effectenbeurs te Amsterdam. Achter de bouwput zijn de
omliggende woonhuizen en winkelpanden te zien. Publiek kijkt toe
bij de bouwwerkzaamheden.
bouwplaats Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van de bouw (1914) of verbouwing van de
Effectenbeurs te Amsterdam. De opname is een bovenaanzicht
van de bouwplaats.
ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van verschillende in de buitenlucht geplaatste
ornamenten. De opname is gemaakt in de periode van de bouw
(1914) of verbouwing van de Effectenbeurs te Amsterdam.
ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van verschillende in de buitenlucht geplaatste
ornamenten. De opname is gemaakt in de periode van de bouw
(1914) of verbouwing van de Effectenbeurs te Amsterdam.
ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van verschillende ornamenten. De opname is
gemaakt in de periode van de bouw (1914) of verbouwing van de
Effectenbeurs te Amsterdam.
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Glasnegatief ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van verschillende ornamenten. De opname is
gemaakt in de periode van de bouw (1914) of verbouwing van de
Effectenbeurs te Amsterdam.
CUBAn16
Glasnegatief ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van verschillende ornamenten. De opname is
gemaakt in de periode van de bouw (1914) of verbouwing van de
Effectenbeurs te Amsterdam.
CUBAn17
Glasnegatief ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van verschillende ornamenten. De opname is
gemaakt in de periode van de bouw (1914) of verbouwing van de
Effectenbeurs te Amsterdam.
CUBAn18
Glasnegatief ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van verschillende ornamenten. De opname is
gemaakt in de periode van de bouw (1914) of verbouwing van de
Effectenbeurs te Amsterdam.
CUBAn21
Glasnegatief bouwplaats Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van de bouw (1914) of verbouwing van de
Effectenbeurs te Amsterdam. Het betreft een opname van de
bouwput met stellages. Op de achtergrond is een kerk te zien.
CUBAn23
Glasnegatief bouwplaats Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van de bouw (1914) of verbouwing van de
Effectenbeurs te Amsterdam. Het betreft een opname van de
bouwput met stellages. Op de achtergrond is een kerk te zien.
CUBAn24
Glasnegatief (ver)bouw(ing) interieur Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief van de bouw (1914) of verbouwing van de
Effectenbeurs te Amsterdam. Het betreft een opname van het
interieur.
CUBAn25
Glasnegatief detail (ver)bouw(ing) Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief gemaakt in de periode van de bouw (1914) of
verbouwing van de Effectenbeurs te Amsterdam. Het betreft een
opname met een detail van de werkzaamheden.
CUBAn26
Glasnegatief herenportret bouwplaats Effectenbeurs Amsterdam, stuk
Glasnegatief gemaakt in de periode van de bouw (1914) of
verbouwing van de Effectenbeurs te Amsterdam. Het betreft een
opname van vier heren die voor een stellage staan.
CUBAn19
Glasnegatief straatbeeld Dam Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het straatbeeld van de Dam te Amsterdam. Op
het glasnegatief staat de sloop van de Beurs van Zocher (1903).
Links buiten beeld staat het monument Naatje en rechts zijn de
huizen zichtbaar die zouden moeten wijken voor de bouw van de
Effectenbeurs.
CUBAn20
Glasnegatief straatbeeld Dam Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het straatbeeld van de Dam te Amsterdam. Op
het glasnegatief staat de sloop van de Beurs van Zocher (1903).
Links staat het monument Naatje en rechts zijn de huizen
zichtbaar die zouden moeten wijken voor de bouw van de
Effectenbeurs.
CUBAn22
Glasnegatief straatbeeld Dam Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het straatbeeld van de Dam te Amsterdam. Op
het glasnegatief staat de sloop van de Beurs van Zocher (1903).
Links staat het monument Naatje en rechts zijn de huizen
zichtbaar die zouden moeten wijken voor de bouw van de
Effectenbeurs.
CUBAph484.2 Interieur; bestuurskamer, 1 foto
Foto van de bestuurskamer, door fotograaf C.J. Steenberghe uit
Amsterdam, op verso voorzien van stempels van Cuypers & Co. en
met
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vermelding van Michel Cuypers, datering 1913;
CUBAph484.3 Interieur; bestuurskamer, 1 foto
Foto van de bestuurskamer, door fotograaf C.J. Steenberghe uit
Amsterdam, op verso voorzien van stempels van Cuypers & Co. en
met
vermelding van Michel Cuypers, datering 1913;
CUBAf484
serie foto's, 19 stukken
Foto’s van het exterieur, het interieur (onder anderen van de poort
in de grote zaal, de vestibule), van glas-in-loodramen en van
beeldhouwwerk
f484-1: Sculptuur Bestuurskamer: Vrouwe Justitia (geen blinddoek
om te zorgen voor eerlijke handel)
f484-2tm4: Aanzicht beursgebouw, Beursplein Damrak,
Amsterdam
f484-5: Aanzicht achterzijde beursgebouw
f484-6: Aanzicht middenrisaliet met hoofdentree
f484-7tm8: Interieur: Doorgang naar de grote zaal
f484-9: Interieur: Kelderruimte
f484-10: Interieur: Trappenhuis (baksteen en tegels)
f484-11: Interieur: Trappenhuis (marmer)
f484-12: Interieur: Sociëteitszaal
f484-13: Interieur: Vestibule
f484-14: Interieur: Sociëteitszaal
f484-15: Interieur: Entree
f484-16: Interieur: Sociëteitszaal
f484-17: Interieur: Glas-in-loodraam met wapen van Amsterdam
f484-18: Interieur: Glas-in-loodraam ‘In d’Oceaan’ (Prof.
Derkinderen)
f484-19: Interieur: Glas-in-loodraam ‘Matigheid’ (Prof.
Derkinderen)
CUBAf484.1 serie foto's, 11 stukken
Serie van 11 foto’s van meubilair voor de bestuurskamer en van
beeldhouwwerk voor de bestuurskamer en de geschillenkamer,
sommige foto’s zijn op de achterzijde voorzien van aantekeningen,
gedichten van J. van den Vondel, handtekeningen van J.Th.J.
Cuypers;
f484.1-1: Sculptuur Bestuurskamer: Vrouwe Justitia, Studie,
Januari 1914
f484.1-2tm3: ‘Kast bestuurskamer Effectenbeurs’
f484.1-4: ‘Bestuurskamer: Friesbanden in hardhout gesneden voor
de betimmering’
f484.1-5: Bureau
f484.1-6: ‘Kast bestuurskamer Effectenbeurs’
f484.1-7: Sculptuur Bestuurskamer: Vrouwe Justitia, Studie
f484.1-8: Sculptuur Bestuurskamer: Vrouwe Justitia (geen
blinddoek om te zorgen voor eerlijke handel)
f484.1-9: Sculptuur/reliëf Bestuurskamer: Groep van Horae (de
Godinnen van de Seizoenen)
f484.1-10: Sculptuur /reliëf Schoorsteen Geschillenkamer, eerste
studie
f484.1-11: Sculptuur/reliëf Bestuurskamer: Groep van Horae (de
Godinnen van de Seizoenen)
CUBAf484.2 serie foto's, 9 stukken
Serie van 9 foto’s van het interieur door fotograaf C.J.
Steenberghe uit Amsterdam;
f484.2-1: Doorgang naar hal
f484.2-2: Vestibule
f484.2-3: Beurszaal
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f484.2-4: Beurszaal
f484.2-5: Bijzaal
f484.2-6: Kelderzaal
f484.2-7: Hal
f484.2-8: Sociëteitenzaal
f484.2-9: Beurszaal
serie foto's, 4 stukken
Serie van 4 foto’s van het straatbeeld met zicht op de gebouwen
die voor de bouw van de Effectenbeurs gesloopt zouden worden;
f484.3-1tm3: Aanzicht Bible-Hotel en naastgelegen gebouwen,
Damrak, Beursplein, Amsterdam
f484.3-4: Aanzicht Bible-Hotel, Damrak, Beursplein, Amsterdam
(met links Beurs van Berlage)
serie foto's, 4 stukken
Serie van 4 foto’s van het interieur door fotograaf C.J.
Steenberghe uit Amsterdam, met vermelding van Michel Cuypers,
datering 1913.
f484.4-1: Interieur: Bestuurskamer
f484.4-2: Interieur: Schouw met reliëfs van Vrouwe Justitia en de
Groep van Horae
f484.4-3: Interieur: Kast in bestuurskamer
f484.4-4: Interieur: Bureau in bestuurskamer

CUBA.110381688
Nieuwbouw van landhuis ‘Krimhilda’ in Santpoort [Velsen], door
J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
z.jr.
CUBAn75

Glasnegatief exterieur landhuis 'Krimhilda' Santpoort, stuk
Glasnegatief van het exterieur van landhuis 'Krimhilda' te
Santpoort. Het betreft een opname van de voorzijde van het
landhuis. Het glasnegatief is geel getint en is voorzien van een
zegel waarop met pen het nummer 11 is aangebracht.
CUBAn76
Glasnegatief exterieur landhuis 'Krimhilda' Santpoort, stuk
Glasnegatief van het exterieur van landhuis 'Krimhilda' te
Santpoort.
CUBAph1111.1
Vooraanzicht vanaf oprit, 1 foto
Gezichten op het landhuis.
CUBAph1111.2
Vooraanzicht vanaf straat, 1 blad met foto
Gezichten op het landhuis.
CUBAph1111.3
Vooraanzicht vanaf oprit, 1 blad met foto
Gezichten op het landhuis.
CUBAd1111 documentatie
Overdruk van plattegronden en van een foto van het exterieur.

CUBA.110381695
Nieuwbouw van villa ‘Maria Hoeve’ in Overveen, door J.Th.J.
Cuypers en J. Stuyt.
z.jr.
CUBAn68
CUBAn69
CUBAn70

Glasnegatief villa 'Maria Hoeve' Overveen, stuk
Glasnegatief van het exterieur van villa 'Maria Hoeve' te
Overveen. Naast de villa zit een jongetje.
Glasnegatief exterieur villa 'Maria Hoeve' Overveen, stuk
Glasnegatief van het exterieur van villa 'Maria Hoeve' te
Overveen. Aan de voorzijde van de villa staan een heer en dame.
Glasnegatief exterieur villa 'Maria Hoeve' Overveen, stuk
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Glasnegatief van het exterieur van villa 'Maria Hoeve' te
Overveen.
foto: -, 1 blad met foto
Foto’s van het exterieur,
Daglichtcollodiumzilverdrukken
van fotograaf N.H.W. Scholte uit Amsterdam
Aanzicht voorgevel, 1 blad met foto
Foto’s van het exterieur,
Daglichtcollodiumzilverdrukken
Aanzicht voorgevel, 1 blad met foto
Foto’s van het exterieur,
cyanotypie

CUBA.110381702 1910-1921

CUBA.110381702 1910-1921
Pierre Cuypers werkzaam als particulier architect, rijksadviseur en (ambtelijk)
architect van de rijksmuseumgebouwen
De associatie tussen Joseph Cuypers en Jan Stuyt is beëindigd
Zowel zoon Joseph als zijn kleinzoon Pierre werken bij Cuypers op het bureau

CUBA.110381703
Nieuwbouw van een school voor Hoger en Middelbaar Onderwijs in
Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers.
1910
CUBAt486

tekeningen;, 19 bladen
In opdracht van de Willibrordusstichting VHMO scholen.
Genummerde bestektekeningen (bestek 189), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering
1910, schaal 1 op 100.

CUBA.110381705
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers, als lid van de RaadhuisDamcommissie, met de plannen voor verbouwing tot raadhuis van
het Koninklijk Paleis op de Dam te Amsterdam.
1910-1913
CUBAt1893

tekeningen;, 53 bladen
- 10 Bladen: schetsontwerpen met plattegronden tot uitbreiding
en verbouwing van het raadhuis aan de Oudezijds Voorburgwal
(Prinsenhof),
Bijlage 5 van het rapport van de Raadhuis-Damcommissie d.d. 4
juni 1910, met vermelding van P.J.H. Cuypers, H.P. Berlage, A.W.
Bos, H. Brugmans, C. Muysken, W.J. de Groot, schaal 1 op 200;
- 16 Bladen (8 blauwdrukken): opmetingstekeningen met
plattegronden en doorsneden van het Koninklijk Paleis (raadhuis)
op de Dam, schaal 1 op 100;
- 22 Bladen: schetstekeningen met plattegronden van het
Koninklijk Paleis (plan-Brugmans, plan-Muysken, 1e plan
commissie), Bijlage 3 van het voornoemd rapport van de
Raadhuis-Damcommissie, met vermelding van de commissieleden
(als boven), met stempel van Archief Teekenkamer Publieke
Werken en nr. 17452, schaal 1 op 100, 1 op 200, 1 op 250;
- 1 Blad: plattegronden, doorsneden en aanzichten van de
fundering van het Koninklijk Paleis, Bijlage 4 van het voornoemd
rapport van de Raadhuis-Damcommissie, met vermelding van de
commissieleden (als boven), met stempel van Archief
Teekenkamer Publieke Werken en nr. 21164, schaal 1 op 20;
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- 3 Bladen: situatietekeningen van de Dam en omgeving, Bijlage 6
van het voornoemd rapport van de Raadhuis-Damcommissie, met
vermelding van de commissieleden (als boven), met stempel van
Archief Teekenkamer Publieke Werken en nr. 21183, schaal 1 op
200, 1 op 500, 1 op 1000;
- 1 Blad: renvooi.
Artikelen uit het Algemeen Handelsblad, De Tijd en Het Leven,
betreffende de Paleis-Raadhuiskwestie, datering 1912-1913.

CUBA.110381708
Restauratie van de rooms-katholieke (oude) Onze Lieve Vrouwe
Hemelvaartkerk in Nispen, door J.Th.J. Cuypers.
1910
CUBAt487

Verwijzing : Voor de nieuwbouw van de Nieuwe Onze Lieve Vrouwe
Hemelvaartkerk, zie aanvr. nrs. t 809.1-4
tekeningen;, 2 bladen
Achtergevel en een doorsnede, met vermelding van architect
J.Th.J. Cuypers, 1910, schaal 1 op 50.

CUBA.110381710
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Spijk (Groningen).
1910
CUBAg661

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met het verzoek om bericht en raad, verslag van een bezoek naar
Spijk en
aantekeningen van een inspectie van P.J.H. Cuypers, datering
1910.

CUBA.110381712
Restauratie en verbouwing van de rooms-katholieke kerk tot
raadhuis in Halsteren, door J.Th.J. Cuypers.
1910-1911
CUBAt491

tekeningen;
‘Plan voor het restaureeren en het verbouwen (van de roomskatholieke kerk te Halsteren) tot Raadhuis’: plattegrond,
doorsneden en aanzicht;
plattegronden, genummerde bestektekeningen (bestek 74),
gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1910,
1911, schaal 1 op 50, 1 op 100, 1 op 200.

CUBA.110381714
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de
Nederlands-hervormde kerk in Velsen.
1910-1911
CUBAg663

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met een verzoek om bericht en raad, ingekomen brieven van H.
Hoeufft (de familie
Hoeufft heeft een kapel in de kerk, die bedreigd wordt),
aantekeningen van P.J.H. Cuypers, datering 1910-1911.
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CUBA.110381716
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de toren van
de rooms-katholieke Grote- of St. Clemenskerk in Steenwijk.
1910-1915
CUBAg662

CUBAt662

geschreven stukken
Ingekomen brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met onder andere verzoeken om bericht en raad en brieven over
de toegekende en
uitgekeerde Rijkssubsidie, bestek en voorwaarden en
aantekeningen van P.J.H. Cuypers, 1910-1915.
tekeningen

CUBA.110381718
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Quirinuskerk
en pastorie in Halsteren, door J.Th.J. Cuypers.
1911-1928
o.a 72 tekeningen en 3 foto's
CUBAt489.1

tekeningen; ontwerp, 14 bladen
Perspectieftekeningen (fraai), plattegronden en aanzichten,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1911, schaal 1 op
100, 1 op 200, 1 op 300.
CUBAt489.2 tekeningen; bestek, 16 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 193), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1911, schaal 1 op 100.
CUBAt489.3 tekeningen; detail, 11 bladen
Deels genummerde detailtekeningen van communiebanken,
doopkapel, hoofdpijler voor de preekstoel, zijkapellen, serre en
pastorie,
gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding
van Cuypers & Co. nummer 4107, datering 1910, 1911, schaal 1
op 1 en 1 op 20.
CUBAt489.4 tekeningen; decoratie, 31 bladen
Heilige Familiealtaar en Onze Lieve Vrouwe altaar, kruisweg,
consecratietegel, credens-kapel, kerkbanken en communiebank,
lambrisering, afsluiting en versiering van de doopkapel, versiering
beeld, triomfkruis, zangkoor en portalen, Mariakapel, glas-inloodramen, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van
stempels van Cuypers & Co. en Cuypers & Co. nummers 4092,
4106, 4110, 4130, 4152, 4155, 4156, schaal 1 op 1, 1 op 10 en 1
op 20.
CUBAg489
geschreven stukken
Correspondentie van J.Th.J. Cuypers met de pastoor over
droogmaking van de kerk en de aanleg van centrale verwarming,
datering 19271928.
CUBAph489.1 Tekening; perspectief- / presentatietekening St. Quiriniuskerk, 1 foto
Foto van een perspectieftekening van de kerk
CUBAph489.2 Interieur; communiebank, 1 blad met foto
foto van het interieur: deel van de communiebank en een zijaltaar
CUBAph489.3 Interieur; zicht op koor met hoofdaltaar, 1 blad met foto
foto van het interieur: zicht op het hoofdaltaar

CUBA.110381727
Nieuwbouw van de toren en decoratie van de rooms-katholieke St.
Plechelmuskerk in Deurningen.
1910-1929
Toelichting project
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1910 Nieuwbouw door J.Th.J. Cuypers
1926-1929 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 24 bladen
1 Blad betreffende de toren (aanzichten, doorsnede en
plattegrond), datering 1910, schaal 1 op 100;
Decoratietekeningen: triomfkruis, hoofdaltaar, Onze Lieve Vrouwe
altaar, Heilige Familie altaar voor gehuwden, bankenplan,
communiebanken, verplaatsing van de preekstoel, beelden van de
goede herder en passie-engelen, met een stempel van Cuypers &
Co. en Cuypers & Co. nummers 1344, 1448, 1546, 1596, 4512,
datering 1918, 1926, 1929, schaal 1 op 10, 1 op 100.

CUBA.110381854
Nieuwbouw, decoratie van de kapel, ontwerp van de meubels in de
spreekkamers en uitbreiding van het patershuis van het
Ignatiuscollege in Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers.
1910-1911, 1930, 1936-1937
o.a. 50 tekeningen en 17 foto's
Toelichting project
1910-1911 Nieuwbouw door J.Th.J. Cuypers
1930 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1936-1937 Uitbreiding patershuis (bestek 694, 694A) door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers
CUBAt638.1 Tekeningen; nieuwbouw, decoratie, 30 stuks
17 Ontwerptekeningen en lichtdrukken met plattegronden en
wandindelingen van de sacristie, de aula en spreekkamers, schaal
1 op 10, 1 op 20 en 1 op 50;
6 Ontwerptekeningen van het hoofdaltaar, het OLV altaar en de
communiebank, voorzien van het ordernummer 1241, schaal 1 op
1, 1 op 10;
5 blauwdrukken met doorsneden van de kapel en de sacristie;
1 Opmetingstekening van de kapel, schaal 1 op 10, 1 op 50;
1 Tekening: schets van de ingang van het woonhuis aan de
Ruysdaelkade.
CUBAt638.2 Tekeningen; uitbreiding, 20 stuks
20 Bestektekeningen (blauwdrukken en lichtdrukken): aanzichten,
plattegronden, doorsneden, detailtekeningen (trapleuningen,
natuursteen, binnendeur, zuidgevel) en natuursteenstaten,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1936,
schaal 1 op 1, 1 op 20, 1 op 100.
CUBAn50
Glasnegatief interieur Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van een interieur. Het is niet duidelijk of het een
interieur van het Ignatiuscollege te Amsterdam is.
CUBAn51
Glasnegatief straatgevel Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van de straatgevel van het Ignatiuscollege te
Amsterdam.
CUBAn52
Glasnegatief straatgevel Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van de straatgevel van het Igantiuscollege te
Amsterdam
CUBAn53
Glasnegatief gevel binnenplaats Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van de gevels van een binnenplaats van het
Ignatiuscollege te Amsterdam. Gezien de weelderige begroeiing
van de binnenplaatsgevels met klimop of wingerd moeten het
glasnegatief enkele jaren na de bouw gemaakt zijn.
CUBAn54
Glasnegatief gevel binnenplaats Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van een gevel van de binnenplaats van het
Ignatiuscollege te Amsterdam. Gezien de weelderige begroeiing
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van de binnenplaatsgevel met klimop of wingerd moet het
glasnegatief enkele jaren na de bouw gemaakt zijn.
CUBAn55
Glasnegatief gevel binnenplaats Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van een gevel van een binnenplaats van het
Ignatiuscollege te Amsterdam. Gezien de weelderige begroeiing
van de binnenplaatsgevels met klimop of wingerd moet het
glasnegatief enkele jaren na de bouw gemaakt zijn.
CUBAn56
Glasnegatief gang Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van een gang in het Ignatiuscollege te Amsterdam.
CUBAn57
Glasnegatief interieur kapel Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het interieur van de kapel van het
Ignatiuscollege te Amsterdam.
CUBAn211
Glasnegatief exterieur Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het exterieur van het Ignatiuscollege te
Amsterdam. Het betreft een opname van een straatgevel.
CUBAn213
Glasnegatief exterieur Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het exterieur van het Ignatiuscollege te
Amsterdam. Het betreft een opname van een straatgevel.
CUBAn214
Glasnegatief exterieur Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het exterieur van het Ignatiuscollege te
Amsterdam. Het betreft een opname van een straatgevel.
CUBAn219
Glasnegatief exterieur Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het exterieur van het Ignatiuscollege te
Amsterdam. Het betreft een opname van een straatgevel.
CUBAn212
Glasnegatief gevels binnenplaats Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van de gevels van een binnenplaats van het
Ignatiuscollege te Amsterdam.
CUBAn209
Glasnegatief gang Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van een gang met zicht op de kapel van het
Ignatiuscollege te Amsterdam.
CUBAn210
Glasnegatief gang Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van een gang in het Ignatiuscollege te Amsterdam.
CUBAn216
Glasnegatief gang Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van een gang met trap in het Ignatiuscollege te
Amsterdam.
CUBAn220
Glasnegatief gang Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van een gang met trap in het Ignatiuscollege te
Amsterdam.
CUBAn221
Glasnegatief gang Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van een gang in het Ignatiuscollege te Amsterdam.
CUBAn215
Glasnegatief interieur kapel Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het interieur van de kapel van het
Ignatiuscollege te Amsterdam.
CUBAn217
Glasnegatief interieur kapel Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van het interieur van de kapel van het
Ignatiuscollege te Amsterdam.
CUBAn222
Glasnegatief interieur kapel Ignatiuscollege Asmterdam, stuk
Glasnegatief van het interieur van de kapel van het
Ignatiuscollege te Amsterdam.
CUBAn218
Glasnegatief collegezaal Ignatiuscollege Amsterdam, stuk
Glasnegatief van een collegezaal in het Ignatiuscollege te
Amsterdam.
CUBAph638.1 Interieur; Kapel, 1 foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
van de kapel met het zicht op het altaar
CUBAph638.2 foto: -
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Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
van de kapel met het zicht op het altaar
CUBAph638.3 Aanzicht voor- en rechter zijgevel, 1 blad met foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- exterieur van het complex
CUBAph638.4 Aanzicht voor- en rechter zijgevel, 1 blad met foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- exterieur van het complex
CUBAph638.5 "Gebouwen en speelplaats gezien vanuit het Zuid-Westen.", 1 blad met foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- gebouwen en speelplaats vanuit het zuidwesten
CUBAph638.6 "De Noordvleugel - klassengebouw. De kapel en de Oostvleugel - woonhuis der
Paters Jezuïten, gezien vanaf de speelplaats.", 1 blad met foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- noordvleugel klassengebouw met kapel en oostvleugel
woongebouw
CUBAph638.7 Interieur; Hoofdportaal tussen Aula en Klassengebouw - met hoofdtrap., 1 blad
met foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- gangen en corridors
CUBAph638.8 Interieur; "Verbindingsang tussen Woning en Schoolgebouw.", 1 blad met foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- gangen en corridors
CUBAph638.9 Interieur; "Hoofdportaal gezien naar aula.", 1 blad met foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- gangen en corridors
CUBAph638.10
Interieur; "Hoofdportaal gezien naar aula.", 1 blad met foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- gangen en corridors
CUBAph638.11
Interieur; hoofdportaal, 1 blad met foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
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(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- gangen en corridors
CUBAph638.12
Interieur; "Hoofdportaal tussen Aula en Klassengebouw - met hoofdtrap.",
1 blad met foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- gangen en corridors
CUBAph638.13
Interieur; "Hoofdportaal Eerste Verdieping, doorzicht in de Kapel.", 1 blad
met foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- blik in de kapel vanuit de gang
CUBAph638.14
Interieur; Hoofdportaal Eerste Verdieping, doorzicht in de Kapel., 1 blad
met foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- blik in de kapel vanuit de gang
CUBAph638.15
Interieur; Kapel, 1 blad met foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- interieur kapel
CUBAph638.16
Interieur; Kapel, 1 blad met foto
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- interieur kapel
CUBAph638.17
"Noordoostelijk aanzicht."
Sommige foto’s zijn voorzien van het blindstempel van fotograaf
C.J. Steenbergh uit Amsterdam.
(op fotokartons geplakt), op verso voorzien van opschriften en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers:
- gevels Hobbemakade
CUBAg638
geschreven stukken
Doorslag van een brief betreffende de wijziging van het oostelijke
kapelvenster, notitieblad, bestek en voorwaarden voor uitbreiding
van het patershuis (bestek 694) met staat van wijzigingen en
aanvullingen en staat van eenheidsprijzen, bestek en
voorwaarden voor aanleg van de electrische installatie (bestek
694A), datering 1930, 1936-1937.
CUBAd638
documentatie
2 Overdrukken van foto’s van het gebouw, gepubliceerd in: De
Architect, jaargang 21.

CUBA.110381898
Aanbouw van een toren en meubeldecoratie van de roomskatholieke St. Gregoriuskerk in Brunssum.
1910, 1933
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Toelichting project
1909-1910 Aanbouw van een toren door J.Th.J. Cuypers
1933 Decoratie door J.Th.J. Cuypers.
CUBAt485.1 Tekeningen; aanbouw toren, 8 bladen
aanzichten, doorsneden, plattegronden en kapplan van de toren,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1910, schaal 1 op 50, 1
op 100.
CUBAt485.2 Tekeningen; decoratie, 13 bladen
Biechtstoelen (uitbouw), kerkbanken(plan), preekstoel, triomfkruis,
altaar van de Heilige Brigida (fraai), gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, voorzien van een stempel van de Kunstwerkplaats en
voorzien van Cuypers & Co. nummer 2650, datering 1933, schaal
1 op 10, 1 op 20 en 1 op 50.
CUBAg485
geschreven stukken
‘Omschrijving van de levering van kerkbanken in de kerk van den
H. Gregorius te Brunssum (bisdom Roermond)’, door J.Th.J.
Cuypers, datering 1933.

CUBA.110381902
Decoratie van de kapel van het Weeshuis ‘De Voorzienigheid’ aan
de Lauriergracht in Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers.
1911
CUBAt490

tekeningen;, 7 bladen
Tekeningen, plattegronden van het hoofdaltaar, OLV altaar en het
Sint Joseph zijaltaar, aanzichten van het zangkoor, datering 1911,
schaal 1op 10, 1 op 20 en 1 op 100.

CUBA.110381904
Decoratie van het Aloysiusgesticht in Heibloem, door P.J.H.
Cuypers.
1911
CUBAt492

CUBAph492
CUBAd492

N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
tekeningen;, 13 bladen
- 11 Decoratietekeningen: schilderwerk, preekstoel, baldakijn,
beeld van St. Josef, altaar voor Onze Lieve Vrouwe van Smarten,
(bovenlicht van de) balkondeur, balkon voor de kamer van de
rector, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met vermelding van
Cuypers & Co. nummers 4129 en 4134, datering 1911, schaal 1 op
10, 1 op 25;
- 2 Tekeningen: ‘calvarie Heibloem’ waarvan het verband met dit
dossier niet duidelijk is.
Interieur; kerkzaal gezien naar koor met altaar, 1 blad met foto
Foto van het interieur van de kerk, door fotograaf C.G. Weers,
hoffotograaf uit Roermond.
documentatie
Pagina uit een tijdschrift met een beschrijving van de door
Cuypers aangebrachte schilderingen in de kapel.

CUBA.110381908
Nieuwbouw van een Patronaat (gemeenschapshuis) in Veghel, door
J.Th.J. Cuypers.
1911
CUBAt493

tekeningen;, 8 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 196), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1911, schaal 1 op 100.
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CUBA.110381910
Opmetingen van de (oude) rooms-katholieke St. Gertrudiskerk in
Maarheeze door J.Th.J. Cuypers vòòr de amovatie.
1911
CUBAt502

tekeningen;, 2 bladen
Aanzichten (fraai), voorzien van een onbekende paraaf
[waarschijnlijk van de tekenaar], datering 1911, schaal 1 op 100.

CUBA.110381912
Restauratieadvies voor het interieur van de Waag in Hoorn, door
J.Th.J. Cuypers.
1911
CUBAt495

CUBAd495

tekeningen;, 3 bladen
Detailtekeningen van: ‘looden fleurons met geornamenteerde
loodbladen’, schouw en schoorsteen, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, schaal 1 op 1, 1 op 5.
documentatie
Ingezonden brief over de Waag te Hoorn en Hendrik de Keyser, in:
‘de Hoornsche Courant van zondag 2 juli 1911’.

CUBA.110381915
Decoratie van de Judocus kerk in Hernen, door Cuypers & Co.
1911
CUBAt876

tekeningen;, 3 bladen
Gekleurde ontwerpschetsen voor schilderingen op de wanden en
decoratie van het priesterkoor, met stempel van
Kunstwerkplaatsen Cuypers en Co., datering 1911, schaal 1 op 20.

CUBA.110381917
Nieuwbouw en decoratie van villa ‘Huize De Burgh’ in Stratem
(Eindhoven).
1911-1913
totaal 90 tekeningen

CUBAt496.1
CUBAt496.2

CUBAt496.3

CUBAt496.4

Toelichting project
1911-1912 Nieuwbouw (bestek 204) door J.Th.J. Cuypers
1912-1913 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 806
Tekeningen; ontwerp, 19 bladen
plattegronden, (delen) van gevels, doorsneden en varianten voor
het torentje, datering 1911, 1912, schaal 1 op 50.
Tekeningen; bestek, 43 bladen
vier series (calques, lichtdrukken en blauwdrukken)
bestektekeningen (bestek 204), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1912, schaal 1 op 100, 1 op 2500.
Tekeningen; detail en techniek, 11 bladen
opmetingstekening, hoofdtrap, schoorsteen Heerenkamer,
wijziging hoofdentree, centrale verwarming, familiewapen (met
opschrift Smits van Oyen, verband met dit project is niet
duidelijk), geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1912, schaal
1 op 20, 1 op 50.
Tekeningen; decoratie, 17 bladen
(fraai): meubelontwerpen voor eetkamer, Heerenkamer en
huiskamer; schouwen voor woonkamer en Heerenkamer; wanden
en interieur van eetkamer en Heerenkamer, geparafeerd door

260

Bureau Cuypers / Archief

CUBA

J.Th.J. Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co. nummers 4108
en 4219, datering 1913, schaal 1 op 20.

CUBA.110381922
Restauratie van de Franse kerk, voormalige kapel van het
Catharinaklooster, in Harderwijk door J.Th.J. Cuypers.
1911-1926
CUBAt497

Verwijzing: Zie ook CUCO, t 742
tekeningen;, 19 bladen
- 3 Opmetingstekeningen van de voormalige kloosterkerk
(Fransche kerk) van de toestand in 1910, geparafeerd door de
Gemeentearchitect en gesigneerd door Ad Mulder, datering 1910,
1911, schaal 1 op 100;
- 12 Tekeningen ten behoeve van de restauratie: plattegronden,
aanzichten, doorsneden, plaatsing van een ijzeren hek, kap met
klokkentorentje, trap van priesterkoor naar verdieping, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1911, 1912, schaal 1 op 1, 1 op 20,
1 op 50, 1 op 100.
- 4 Decoratietekeningen: preekstoel, hoogaltaar,
kaarsenstandaards, met Cuypers & Co. nummers 4513, 4548,
datering 1916, 1927, schaal 1 op 20.

CUBA.110381924
Decoratie van de rooms-katholieke St. Antoniuskerk in Breda, door
P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers.
1911, 1929 en z.jr
Toelichting project
1834-1836 Nieuwbouw van de kerk door P. Huysers
z.jr., 1911, 1929 Decoratie door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 359
CUBAt629.1 tekeningen; Huysers, 6 bladen
- 6 Tekeningen: gevel (fraai), doorsneden (fraai), plattegrond en
funderingsplan, gesigneerd door P. Huysers, de tekeningen zijn
voorzien van de tekst: ‘behoort bij beschikking van het
Departement voor de Zaken der rooms-katholieke eeredienst’,
gesigneerd door de secretaris van het departement Van der Horst
en lijstjes met eigennamen die garant staan voor de bouw,
voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
vermelding van negatiefnummers 1074, 1075, 1080, datering
1834, 1835.
CUBAt629
tekeningen; Cuypers, 28 bladen
- 28 Decoratietekeningen (ijzerwerk, schilderwerk, kerkmeubelen,
altaar), gesigneerd door [J. Zijds...], voorzien van een stempel van
Cuypers & Co., datering 1911, 1929, schaal 1 op 2 en 1 op 10.

CUBA.110381927
Nieuwbouw, decoratie en aanbouw van de kapel voor het roomskatholieke Gasthuis Charitas in Roosendaal.
1911, [1921, 1923 1927, 1933]
Toelichting project
1911 Nieuwbouw (bestek 205) door J.Th.J. Cuypers
1911, 1921, 1923, 1927 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1933 Aanbouw van de Mariakapel (bestek 633) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
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tekeningen;, 20 bladen
- 2 Ontwerptekeningen; plattegronden en details (schetsjes),
schaal 1 op 100.
- 15 Decoratietekeningen (fraai): preekstoel, triomfboog,
communiebank voor de kapel voor de eerw. liefdezustersFranciscanen, hoogaltaar, altaren, beschildering priesterkoor en
mozaïekstaat, met stempel van Cuypers & Co., en met vermelding
van Cuypers & Co. nummers 684, 1636, 2052, 4186, 4436, 4437,
datering 1921, 1923, 1927, schaal 1 op 10, 1 op 20.
- 3 Blauwdrukken; plattegrond en doorsneden voor de bouw van
de kapel, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1911, schaal 1
op 100.

CUBA.110381929
Decoratie en inrichting van een woonhuis in Alkmaar, door J.Th.J.
Cuypers.
1912
CUBAt503

CUBAph503

In opdracht van H.P.H. de Lange
tekeningen;, 4 bladen
Decoratietekeningen (fraai): kroonlijst voor de schoorsteen,
ornament op de pilasters van de schoorsteenboezem,
‘renaissance kamerbetimmering en meubilering’, met vermelding
van Cuypers & Co. nummer 4183, datering 1912, schaal 1 op 20.
Stoel en fauteuil, 1 foto

CUBA.110381932
Aanbouw van een kantoor aan de Swalmerstraat 10 in Roermond,
door J.Th.J. Cuypers.
1912
CUBAt504

tekeningen;, 6 bladen
In opdracht van Firma Schmasen & Nacker. Situatietekening,
plattegronden (van de bestaande toestand en de nieuwe),
doorsneden, dakplan, details van de binnendeuren, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, 1912, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 100.

CUBA.110381934
Nieuwbouw van een Bijzondere School in Hoeven.
1912
CUBAt1869

tekening

Blauwdruk: details van de voorgevel, voorzien van een datering in
de windvaan, datering 1912, schaal 1 op 20.

CUBA.110381936
Nieuwbouw van het Ursulinenklooster en kapel in Hamont (België),
door P.J.H. Cuypers.
1912-1914
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 161.2
tekeningen; algemeen, 28 bladen
kadastrale kaart van de gemeente Hamont, plattegronden,
aanzichten en doorsneden, gesigneerd door P.J.H. Cuypers,
voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met opgave
van negatiefnummers 369, 370, 371, 372, 375, 376, datering
1913, schaal 1 op 100, 1 op 500, 1 op 1250.
CUBAt505.2 tekeningen; detail en decoratie, 14 bladen
CUBAt505.1
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koorvensters, vensters voor de kapittelzaal (fraai), binnendeuren,
trap en leuningen, (decoratie van) biechtstoelen, altaar voor de
Sint Josephkapel, elektrische lichtinstallatie, details voor het
gebruik van hardsteen in de kapel, met vermelding van Cuypers &
Co. nummer 3458, schaal 1 op 10.
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden voor de ‘bouw van de kapel voor het
klooster der dames Ursulinnen’, begrotingen, staten van
afrekening, correspondentie, weekrapporten, lastcohier, stukken
over ‘dagloonen’ etc., datering 1912-1914;
Feestgedicht bij gelegenheid van de Plechtige Eerst Steenlegging,
datering 1913.
Plechtigheid met klooster nog in aanbouw, 1 foto
Foto van een ceremonie ter gelegenheid van de opening van het
klooster in aanwezigheid van P.J.H. Cuypers.

CUBA.110381941
Nieuwbouw van een woonhuis aan het Museumplein in Amsterdam,
door J.Th.J. Cuypers.
1912-1914
In opdracht van P.P. [Hilterman-]Wiegman
tekeningen; algemeen, 47 bladen
ontwerpschetsen, ontwerptekeningen en 1 bestektekening (bestek
208), gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, geparafeerd
voor akkoord door P.P. Wiegman, schaal 1 op 100.
CUBAt517.2 tekeningen; decoratie, 24 bladen
wanden, deuren, meubels, inrichting van verschillende kamers
('heerenkamer', salon, huiskamer), sjablonen ten behoeve van
schilderwerk, afsluithek, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met
vermelding van Cuypers & Co. nummers 4307 en 4348, schaal 1
op 1, 1 op 5, 1 op 10, 1 op 20.
CUBAd517
documentatie
Overdruk met plattegronden en een foto van het exterieur van de
villa.
CUBAt517.1

CUBA.110381945
Restauratie-advies en aanbouw van de kapel (voormalige
Agnietenkapel) in het Centraal Museum van Utrecht.
1912-1917

CUBAt508

CUBAg508

Toelichting project
1912-1917 Restauratieadvies door P.J.H. Cuypers
1916 Aanbouw door F.J. Nieuwenhuis
tekeningen; algemeen, 9 bladen
plattegronden, aanzichten en doorsneden (lichtdrukken),
gesigneerd door de museumbouwmeester F. Nieuwenhuis,
datering 1916, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Ingekomen stukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken,
aantekeningen, datering 1912, 1916-1917.

CUBA.110381948
Decoratie van de rooms-katholieke St. Johannes de Doperkerk in
Boskoop.
1912-1917
Toelichting project

CUBA

CUBAt512
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[1903] Nieuwbouw van de kerk door Gebr. Margry & Snickers
1912-1917 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 9 bladen
8 Decoratietekeningen: versiering van het priesterkoor, Christus
Heilig Hartbeeld, triomfkruis, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
voorzien van Cuypers & Co. nummers 3053, 4190, 4696, datering
1912, 1913, 1917, schaal 1 op 10, 1 op 20 en 1 op 100;
1 Blad: Doorsneden van de kerk, met vermelding van de
architecten Gebr. Margry & Snickers, datering 1903.

CUBA.110381950
Nieuwbouw en decoratie van de Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte
Ontvangenkerk en sacristie in Venlo, door P.J.H. Cuypers.
1912-1924
o.a. 43 tekeningen en 5 foto's
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 403
Tekeningen; bestek, 9 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 1), gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
de negatiefnummers 830, 831, 832, 833, 834, 836, datering 1912,
schaal 1 op 20, 1 op 100.
CUBAt506.3 Tekeningen; ontwerp, 7 bladen
situatietekening (waarop de Sint Martinuskerk en de
Franciscanerkerk zijn aangegeven), plattegronden, doorsneden en
aanzichten, met vermelding van P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 20, 1
op 500.
CUBAt506.3a Tekeningen; ontwerp
situatietekening (waarop de Sint Martinuskerk en de
Franciscanerkerk zijn aangegeven), plattegronden, doorsneden en
aanzichten, met vermelding van P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 20, 1
op 500.
CUBAt506.2 Tekeningen; details en decoratie, 27 bladen
Hoogaltaar, Onze Lieve Vrouwe altaar, Heilig Hartbeeld, St.
Theresiabeeld, tegelvloeren, preekstoel, communiebank,
ijzerwerk, kruisen, vensters (van onder andere de doopkapel,
devotiekapel, hoofdbeuk), typografisch ontwerp van de eerste
steen, waterspuwer, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van
stempels van Cuypers & Co. en de ordernummers 4387, 4389,
4392, datering 1924, schaal 1 op 5, 1 op 10.
CUBAph506.1 Tekening; plattegrond, 1 blad met foto
Fotografische reproducties van ontwerptekeningen:
plattegrond
CUBAph506.2 Tekening; voorgevel, 1 blad met foto
Fotografische reproducties van ontwerptekeningen:
voorgevel
CUBAph506.3 Tekening; Zuidwestgevel, rechter gevel, 1 blad met foto
Fotografische reproducties van ontwerptekeningen:
zijgevel
CUBAph506.4 Tekening; dwarsdoorsnede ter hoogte van de vieringtoren, 1 blad met foto
Fotografische reproducties van ontwerptekeningen:
doorsnede
CUBAph506.5 Interieur; kerkzaal gezien richting koor met altaar., 1 foto
Op verso: "Baksteenarchitectuur met verwerking van natuursteen
voor aanzetstukken en sluitstukken kapitelen e.d."
CUBAg506
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden, uitnodiging voor de consecratie van de
nieuwe kerk, weekrapport, correspondentie en kladaantekeningen,
datering 1912-1914.
CUBAt506.1
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CUBA.110381960
Nieuwbouw en decoratie van een landhuis ‘Fazantenbosch’ in
Bloemendaal, en het ontwerp van een familiegraf
1907, 1912, 1927-1928
o.a. 31 tekeningen en 3 foto's
Toelichting project
1907 Meubeldecoratie (klok)
1912 Meubeldecoratie door J.Th.J. Cuypers
1927 Nieuwbouw landhuis (bestek 445), in opdracht van H.E. Everard-Povel.door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1928 Decoratie (bestek 445) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1928 Nieuwbouw van een grafmonument in Bloemendaal, door J.Th.J. Cuypers.
CUBAt509.1 tekeningen; nieuwbouw/decoratie, 27 bladen
- 4 Blauwdrukken: plattegronden, doorsneden, kelderplan,
zolderplan, aanleg metselwerk en details marmer vestibule, met
vermelding van Jos. & Pierre Cuypers, datering 1927, 1928, schaal
1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100;
- 4 Bladen: gevels, perspectieftekeningen exterieur (fraai), met
vermelding van Jos. & Pierre Cuypers, datering 1927, schaal 1 op
100;
- 19 Bladen: kast, voeteinde van de wieg, beelden, betimmering
schoorsteen in eetkamer, marmer in de vestibule, Heerenkamer
(onder andere bestek 445: wanden, plattegronden, detail schouw),
datering 1912, 1928, schaal 1 op 1 en 1 op 10.
CUBAt509.2 tekeningen; grafmonument, 4 bladen
perspectieftekening, plattegronden, aanzichten en doorsnede, met
vermelding van Cuypers & Co. nummer 3618, datering 1928,
schaal 1 op 10, 1 op 20.
CUBAph509.1 Wiegje, 1 foto
wieg, albuminedruk
CUBAph509.2 Wiegje, 1 foto
wieg, albuminedruk
CUBAph509.3 Klok, tafelmodel, 1 foto
foto van een klok, in de voet voorzien van de datering 8 oct. 1907
en het monogram EP; deze foto is op verso voorzien van een
stempel van Cuypers & Co. en het opschrift: ‘Everard Povel’.
CUBAg509
geschreven stukken
Correspondentie betreffende rubbervloeren en glas-in-loodramen
voor het landhuis, datering 1927-1928.

CUBA.110381967
Meubeldecoratie in een woonhuis aan de Jan Luykenstraat in
Amsterdam, door Cuypers & Co.
1913
CUBAt510

tekeningen;, 2 bladen
Detailtekeningen van eikenbinnendeuren en
vurenhoutenbinnendeurkozijnen, met vermelding van Cuypers &
Co. nummer 4260, schaal 1 op 1 en 1 op 20.

CUBA.110381969
Meubeldecoratie in een woonhuis in Bloemendaal, door J.Th.J.
Cuypers.
1913
CUBAt511

tekeningen;, 3 bladen
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In opdracht van Victoria Deckers. Ontwerptekeningen: tafel (met
nisjes), sofa, canapé, theetafeltje, (commode)kast, pianokruk,
leunstoel, fauteuil de madame, bergère, bloemenstandaard, met
vermelding van Cuypers & Co. nummer 4338, datering 1913,
schaal 1 op 10.

CUBA.110381971
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Georgiuskerk
in Terborg.
1913, [1914, 1922]

CUBAt514

CUBAph514

Toelichting project
1913 Nieuwbouw (bestek 156) door J. Stuyt
1913, 1914, 1922 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 12 bladen
- 4 Genummerde bestektekeningen (blauwdrukken), gesigneerd
door J. Stuyt, 1913, schaal 1 op 100;
- 8 Decoratietekeningen: altaren (onder andere het hoogaltaar, St.
Josephaltaar en Maria-altaar) en biechtstoelen, met vermelding
van Cuypers & Co. nummers 653, 1718, 4353, 4382, geparafeerd
door Jos. Cuypers, datering 1922, schaal 1 op 10, 1 op 20 en 1 op
100.
Interieur; tweetal standbeelden, Maria en St. Cunera, 1 foto
Foto van twee beelden (op de achterzijde van de foto wordt St.
Cunera en Maria met kind vermeld).

CUBA.110381974
Nieuwbouw en decoratie van een bijgebouw van ‘Het Witte Huis’ in
Doorn, door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers.
1913
CUBAt518.1

CUBAt518.2

CUBAg518

tekeningen; algemeen, 8 bladen
Aanzichten, doorsneden en plattegronden, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van stempels
met *P.J.H. Cuypers archief* met opgave van negatiefnummers
272, 273, schaal 1 op 10 en 1 op 100.
tekeningen; decoratie en details, 8 bladen
(tocht)deuren, sluitwerk voor een kistje (fraai), geparafeerd door
P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers, met vermelding van Cuypers &
Co. nummers 3843 en 3879, schaal 1 op 1 en 1 op 10.
geschreven stukken
Begrotingen van kosten, lijstje met opgave van maten, datering
1913.

CUBA.110381978
Waranda van villa ‘Betty’ op de Overtoom in Amsterdam, door
J.Th.J. Cuypers.
1913-1914
CUBAt690

tekeningen;, 2 bladen
Detailtekening en presentatietekening (fraai) van een zijaanzicht
en vooraanzicht van het hekwerk van het balkon, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1913-1914 schaal 1 op 10.

CUBA.110381980
Decoratie van de H.H. Petrus en Pauluskerk in Schaesberg.
1913-1916
Toelichting project
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1913 Nieuwbouw (bestek 157H) door J. Stuyt.
1913 Decoratie door Cuypers & Co.
tekeningen;, 10 bladen
- 4 Genummerde bestektekeningen (bestek 157H), gesigneerd
door J. Stuyt, schaal 1 op 100;
- 3 Detail- en decoratietekeningen (Onze Lieve Vrouwe altaar),
met vermelding van het ordernummer 847, datering 1914;
- 3 Kadastrale plannen van de gemeenten Schaesberg en Heerlen,
datering 1916.

CUBA.110381982
Aanbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Antonius van
Paduakerk in Roosendaal.
1913-1933

CUBAt516

CUBAph516
CUBAg516

Toelichting project
1913 Aanbouw door P.J.J.M. Cuypers.
1913 Decoratie door J.Th.J. Cuypers.
1933 Aanbouw (bestek 633) van een Mariakapel door J.Th.J. Cuypers.
z.j. Verbouwing door H.G. Vergouwen.
tekeningen;, 15 bladen
- 2 Bladen: Plattegrond en aanzicht van het nieuwe priesterkoor
en zijkapellen, gesigneerd door P.J.J. M. Cuypers, datering 1913,
schaal 1 op 50;
- 8 Detail- en decoratietekeningen: reflector hoogaltaar,
rouwversiering van het hoogaltaar, glas-in-loodvensters (onder
andere van de zijvensters van het priesterkoor), decoratie van de
zitkamer en de ontvangstzaal van de pastorie, geparafeerd door
J.Th.J. Cuypers, schaal 1 op 10, 1 op 20.
- 4 Bestektekeningen (bestek 633): Plattegrond, doorsneden en
aanzicht, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1933, schaal 1
op 50;
- 1 Blad: Ontwerp ‘ter versterking van de hoofdpijlers der
kruisbeuk dragende der hoofdtoren’, gesigneerd door H.G.
Vergouwen, schaal 1 op 20.
Interieur; aanzicht Maria-altaar, 1 foto
Foto van een Onze Lieve Vrouwe altaar, vervaardigd door
Technisch Fotobureau Gouda.
geschreven stukken
Advies inzake scheuren in een pijler (in klad en uitgetypt), met
begeleidend schrijven aan de pastoor, datering 1926.

CUBA.110381986
Verbouwing en decoratie van de kapel van het Aloysiusgesticht aan
de Elandstraat 177 in Amsterdam.
1914

CUBAt434

Toelichting project
1905 Verbouwing door J. van Groenendael
1914 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 9 bladen
- 6 Decoratietekeningen (preekstoel, communiebank,
tabernakelkast hoofdaltaar en wanddecoratie), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co. nummer 4378,
datering 1914, schaal 1 op 1;
- 3 Algemene tekeningen in blauwdruk van de verbouwing:
plattegronden, aanzichten en gevels, gesigneerd door J. van
Groenendael, datering 1905, schaal 1 op 100.
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CUBA.110381988
Decoratie van het woonhuis Brouwers in Tilburg [door P.J.H.
Cuypers].
1914
CUBAt1122

tekening
Ontwerptekening van een glas-in-loodraam (fraai), geparafeerd
[door P.J.H. Cuypers, slecht leesbaar], met vermelding van
Kunstwerkplaatsen Cuypers – Roermond en het ordernummer 284,
datering 1914.

CUBA.110381990
Nieuwbouw van de Engelse Kerk aan de Paul Krügerstraat in
Vlissingen, door P.J.H. Cuypers en Van Dijkstra.
1914
CUBAt640

tekeningen;, 12 bladen
Situatietekeningen, plattegronden, doorsneden, aanzichten en
details, gesigneerd door P.J.H. Cuypers en door Van Dijkstra,
voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief*met opgave van
negatiefnummers 871, 872, 873, 874, schaal 1 op 100 en 1 op
500.

CUBA.110381992
Decoratie van de kapel van het Laurentiusgesticht in Ginneken (bij
Breda).
1914-1930

CUBAt768

Toelichting project
1912 Nieuwbouw door J.A. van Dungen
1914-1930 Decoratie door Cuypers & Co.
tekeningen;, 32 bladen
- 1 Ontwerptekening met doorsneden, plattegronden en
aanzichten, gesigneerd door J.A. van Dungen, datering 1912,
schaal 1 op 100;
- 31 Decoratietekeningen van tableaus, beeldengroep op
calvarieberg, transeptvensters, fries, zangkoor, middenschip,
travee, bloemenstandaard, beelden van heiligen,
wandschildermotieven en detail glas-in-lood (fraai), met stempel
van Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., voorzien van de
ordernummers 344, 428, 1659, 2088, 4664 en 4386, datering
1914, 1915 en 1930, schaal 1 op 10 en 1 op 20.

CUBA.110381994
Decoratie van de rooms-katholieke St. Gregoriuskerk in Almelo.
1915

CUBAt400

Toelichting project
1901 Nieuwbouw door W. te Riele
1915 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 5 bladen
- 2 Decoratietekeningen (Gerardus Majella), met vermelding van
J.Th.J. Cuypers, datering 1901, schaal 1 op 10;
- 3 Algemene tekeningen (plattegronden en doorsneden),
gesigneerd door W. te Riele, datering 1915, schaal 1 op 100.

CUBA.110381996
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Restauratie van een woonhuis ‘Huize Bosbeek’ in Heemstede, door
J.Th.J. Cuypers.
1915
CUBAt520

tekeningen;, 4 bladen
Plattegronden, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1915,
schaal 1 op 100.

CUBA.110381998
Decoratie van de rooms-katholieke St. Jozefkerk in Roosendaal,
door J.Th.J. Cuypers.
1915
CUBAt894

tekeningen;, 9 bladen
Gekleurde ontwerp- en decoratietekeningen: tegellambrizering,
kruiswegstatie, H. Familiealtaar, H. Hartbeeld, glas-in-lood (Sedes
Sapientiae), relikwiekast, beschildering van de orgelkast, het koor
en de pastorie, geparafeerd door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers,
met vermelding van de Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. en
voorzien van het ordernummer 4043, datering 1915, schaal 1 op
10 en 1 op 20.

CUBA.110382000
Nieuwbouw van een landhuis in Tongelre (Eindhoven), door J.Th.J.
Cuypers.
1915-1917
o.a. 33 tekeningen en 2 foto's
In opdracht van R. Mignot
tekeningen; algemeen, 18 bladen
ontwerpschetsen, -tekeningen en bestektekeningen (bestek 216):
Situatie, aanzichten, doorsneden en plattegronden, brug,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1915, schaal 1 op 20 en
1 op 100.
CUBAt519.2 tekeningen; decoratie, 12 bladen
(fraai): schoorsteen van de woonkamer (verschillende varianten),
van de kinderkamer en de eetkamer, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, met vermelding van nummer 189, en met vermelding
van Cuypers & Co. nummer 4660, datering 1915, 1917, schaal 1
op 10.
CUBAt519.3 tekeningen; technisch, 3 bladen
doorsneden van een cementijzeren reservoir voor de
warmwatervoorziening ten behoeve van de centrale verwarming,
voorzien van een stempel van Erikstrup en Struve, raadgevende
ingenieurs voor Centrale verwarming en Ventilatie uit Den Haag,
schaal 1 op 25.
CUBAph519.1 Vooraanzicht, 1 foto
Foto’s (ansichtkaarten) van het exterieur van het huis,
geadresseerd aan J.Th.J. Cuypers met R. Mignot als afzender.
CUBAph519.2 Aanzicht voor- en linker zijgevel, 1 foto
Foto’s (ansichtkaarten) van het exterieur van het huis,
geadresseerd aan J.Th.J. Cuypers met R. Mignot als afzender.
CUBAt519.1

CUBA.110382006
Verbouwing, restauratie, aanbouw en decoratie van de roomskatholieke St. Willibrorduskerk in ’s-Heerenhoek.
1915-1925
Toelichting project
1915 Aanbouw door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
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1915 Restauratie door J.Th.J. Cuypers
1915-1917 Verbouwing (bestek 220) door J.Th.J. Cuypers
1926 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
CUBAt521.1 tekeningen; algemeen, 15 bladen
ontwerptekeningen en genummerde tekening ten behoeve van de
vergroting van de kerk (plattegronden, doorsneden en
aanzichten), gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van
stempels met *P.J.H. Cuypers archief* en negatiefnummers 329,
329A, datering 1915, schaal 1 op 100.
CUBAt521.2 tekeningen; detail en decoratie, 26 bladen
Opmetingstekeningen van de kerk (onder andere voor het
rioleringsplan), herstelling van de toren (bestek 220), klankbord,
preekstoel, biechtstoelen, tegelvloeren, buitenaanzicht van de
ingang van de kerk, vensters van de zijbeuken, biechtstoelen,
travee van het priesterkoor, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met
vermelding van ordernummer 247, datering 1915, 1917, 1925,
schaal 1 op 10, 1 op 50.
CUBAph521 Interieur; gezien richting koor met altaar, 1 foto
(cyanotypie) van het interieur van de kerk met zicht op het altaar.
CUBAg521
geschreven stukken
Beschrijving van de verbouwing van het Josef altaar en het Onze
Lieve Vrouwe altaar, de biechtstoelen, van de doopkapel en de
kapel van Onze Lieve Vrouwe zonder schulden, en de riolering en
de gasleiding; concept van bestek 220; beschrijving van de
werkzaamheden ten behoeve van de vergroting van de kerk,
datering 1915-1917.

CUBA.110382011
Decoratie van de kapel van het rooms-katholieke Gesticht voor
Liefdadigheid in Amsterdam.
1916
CUBAt1001

tekening

Altaartombe, datering 1916.

CUBA.110382013
Decoratie van de Laurentikerk in Roskilde (Denemarken).
1916
Toelichting project
1912-1913 Nieuwbouw door [Jac. van Gils]
1916 Decoratie door Cuypers & Co.
CUBAt507.1 tekeningen; algemeen, 5 bladen
Ontwerpschetsen, -tekeningen: aanzichten, doorsneden en
plattegronden, datering 1912.
CUBAt507.2 tekeningen; detail en decoratie, 16 bladen
- 4 Detailtekeningen en 9 decoratietekeningen (onder andere:
Onze Lieve Vrouwe altaar, Sint Laurentiusaltaar, vensters,
preekstoel, zijbeuken, zijkapellen, koorbaldakijnen), met
vermelding van architect Jac. van Gils en atelier Cuypers
Roermond, geparafeerd door P.J.H. Cuypers, datering 1916;
- 2 Tekeningen ten behoeve van de warme luchtinstallaties door
Ingenieurs Bureau Huygen & Wessel, Rotterdam-Amsterdam,
datering 1913.

CUBA.110382016
Decoratie van de rooms-katholieke St. Martinuskerk in Gendt, door
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J.Th.J. Cuypers.
1916
CUBAt523

tekeningen;, 3 bladen
Communiebank, beschildering van de Piëta met stralenkrans, met
vermelding van de ordernummers 170, 445 en 4511, datering
1916, schaal 1 op 100.

CUBA.110382018
Nieuwbouw van het raadhuis in Heer, door J.Th.J. Cuypers.
1916-1917
CUBAt524

tekeningen;, 30 bladen
Ontwerpschetsen, -tekeningen: aanzichten, doorsneden en
plattegronden, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1916,
1917, schaal 1 op 50, 1 op 100, 1 op 200, 1 op 500.

CUBA.110382020
Decoratie van de St. Knudskirke in Roskilde (Denemarken), door
J.Th.J. Cuypers.
1916
CUBAt526

tekeningen;, 2 bladen
Decoratietekeningen, met vermelding van Cuypers & Co. nummer
1249, schaal 1 op 20.

CUBA.110382022
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Bavokerk in
Harmelen, door J.Stuyt en Th.J. Cuypers.
1916-1917
CUBAt525

tekeningen;, 7 bladen
- 4 Bestektekeningen (bestek 186): plattegronden, doorsneden en
aanzichten, gesigneerd door J. Stuyt, datering 1916, schaal 1 op
100;
- 3 Decoratietekeningen: plattegrond van het hoofdaltaar, altaar
van de Heilige Antonius, met vermelding van het ordernummer
315, datering 1917, schaal 1 op 20.

CUBA.110382024
Nieuwbouw en decoratie van de Onze Lieve Vrouwe Genadekapel
in Genooi (Venlo).
1916-1918
Toelichting project
1916 Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
1916 Decoratie door Cuypers & Co.
CUBAt522.1 tekeningen; algemeen, 13 bladen
ontwerpschetsen en –tekeningen (plattegronden, doorsneden en
aanzichten), gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een
stempel van het *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van
negatiefnummer 297, datering 1916, schaal 1 op 100.
CUBAt522.2 tekeningen; decoratie, 11 bladen
schilderwerk, glas-in-loodramen (onder andere van de
martelaren), triomfkruis, voorzien van stempels van Cuypers & Co.
en nummer 2663 en nummer 295 en het ordernummer, datering
1916, 1917 en 1918.
CUBAph522 foto

CUBA
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Foto van een gebrandschilderd glas-in-loodraam met een
voorstelling van de kroning van Maria.

CUBA.110382028
Restauratie(advies), decoratie en uitbreiding van de roomskatholieke St. Dionysiuskerk in Asselt.
1916-1921
o.a. 83 tekeningen en 7 foto's

CUBAt528.1
CUBAt528.2
CUBAt528.3

CUBAt528.4
CUBAg528

CUBAph528
CUBAf528

Toelichting project
1916-1918 Restauratie(advies) door P.J.H. Cuypers
1916-1918 Aanbouw (westkoor en kapel) door P.J.H. Cuypers
1916 Decoratie door P.J.H. Cuypers
1921 Aanbouw (bestek 341) van een ringmuur door J.Th.J. Cuypers
tekeningen; algemeen, 18 bladen
aanzichten, plattegronden, doorsneden, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, datering 1916.
tekeningen; details, 33 bladen
veelal met maatvoering van details.
tekeningen; decoratie, 15 bladen
kerkbanken, doopvont, biechtstoel, preekstoel, communiebank
(ook voor de kinderkapel), hoofdaltaar, crypta, met vermelding
van de ordernummers 318, 368, 369 en 381 en 4576, datering
1917, schaal 1 op 10 en 1 op 20.
tekeningen; ringmuur, 17 bladen
voornamelijk genummerde bestektekeningen (bestek 341),
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, schaal 1 op 20 en 1 op 50.
geschreven stukken
Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
een verzoek verslag te doen van de restauratie en een verzoek
om bericht en raad, een verslag in concept over de herstelling van
Asselt door P.J.H. Cuypers, datering 1917.
Aanzicht zuidgevel, 1 blad met foto
Zicht op de kerk en de ringmuur
foto's, 6 stuks
serie met 6 foto’s van het interieur (muurdecoraties) van de
kinderkerk.
f528-1: Interieur: Glas-in-loodramen in Kapel der Kinderen:
Engelen bij de herders en de kribbe van het kindje Jezus (door
Henriette Willebeek LeMair)
f528-2: Interieur: “Kapel der Kinderen”
f528-3: Interieur: Muurschildering links van deur in Kapel der
Kinderen, eveneens door Henriette Willebeek LeMair
f528-4: Interieur: “Kapel der Kinderen”
f528-5tm6: Interieur: Brede muurschildering in Kapel der Kinderen,
eveneens door Henriette Willebeek LeMair

CUBA.110382036
Decoratie van de rooms-katholieke St. Bavokerk in Rijsbergen.
1916, z.jr

CUBAt527

Toelichting project
1916 Nieuwbouw door J. v. Groenendael
? Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 8 bladen
- 4 Algemene tekeningen, gesigneerd door architect J. van
Groenendael, datering 1916;
- 4 Decoratietekeningen (transeptvenster, devotiealtaar,
beschildering priesterkoor), schaal 1 op 10 en 1 op 20.
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CUBA.110382038
Nieuwbouw van het openluchttheater te Valkenburg door P.J.H.
Cuypers.
1916, 1925
CUBAg1068

geschreven stukken

CUBA.110382040
Restauratie(advies) voor de voormalige Minderbroederkerk in
Venlo, door P.J.H. Cuypers.
1917
CUBAt529

tekeningen;, 12 bladen
Schetsen, ontwerptekeningen (plattegronden, aanzichten en
doorsneden), gesigneerd door P.J.H. Cuypers, datering 1917,
schaal 1 op 100.

CUBA.110382042
Nieuwbouw van een kerkhof in Amstenrade, door P.J.H. Cuypers.
1917
CUBAt530

N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht.
tekeningen;, 2 bladen
Twee plattegronden, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met opgave
van het ordernummer 3018, datering 1917, schaal 1 op 100, 1 op
200.

CUBA.110382044
Nieuwbouw van woningen in Heemstede, door J.Th.J. Cuypers.
1917
CUBAt1036

tekeningen;, 5 bladen
In opdracht van Woningvereeniging Berkenrode.
Ontwerptekeningen; situatie, plattegronden, doorsneden en
gevels, datering 1917, schaal 1 op 50, 1 op 100, 1 op 500.

CUBA.110382046
Nieuwbouw van een rooms-katholieke school in ’s-Hertogenbosch,
door J.Th.J. Cuypers.
1917
CUBAt531

tekeningen;, 5 bladen
In opdracht van de Rooms-katholieke Leergangen. Een doorsnede
en een genummerde serie plattegronden, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1917, schaal 1 op 200.

CUBA.110382048
Nieuwbouw van een rooms-katholiek militair tehuis, met kapel,
aalmoezenierswoning en een verenigingslokaal in Oldenbroek, door
J.Th.J. Cuypers.
1917
CUBAt532

tekeningen;, 3 bladen
Algemene tekeningen: plattegronden, aanzichten en doorsneden,
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van het
ordernummer 2026, datering 1917, schaal 1 op 100.

CUBA
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CUBA.110382050
Nieuwbouw van honderd woonhuizen aan het Roermondseveld in
Roermond, door J.Th.J. Cuypers.
1917-1918
CUBAt533
CUBAg533

In opdracht van Woningbouwvereniging Sint Josef.
tekeningen;, 2 bladen
Situatietekeningen, schaal 1 op 2500.
geschreven stukken
Correspondentie, begrotingen van kosten, kladaantekeningen,
krantenknipsel met bericht van aankoop, datering 1917-1918.

CUBA.110382053
Decoratie van de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk
in Budel, door J.Th.J. Cuypers.
1917-1928

CUBAt534

Toelichting project
1902-1910 Nieuwbouw van de kerk door C. Franssen
1917-1928 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 10 bladen
- 4 Ontwerptekeningen: doorsneden en plattegrond, gesigneerd
door architect C. Franssen, datering 1902, schaal 1 op 100;
- 6 Decoratietekeningen: mozaïekvloeren, triomfkruis, Christus
Heilig Hart beeld, St. Theresiabeeld, voorzien van stempels van
Villeroy & Boch, mozaiekfabriek in Mettlach, en van Cuypers & Co.
en de ordernummers 245 en nummer 343, met vermelding van:
‘te leveren 15 juli 1917’, datering 1928, schaal 1 op 10.

CUBA.110382055
Aanbouw van de rooms-katholieke kerk van de Onbevlekte
Ontvangenis van Maria in Amstenrade.
1917-1932
Toelichting project
1917 Aanbouw (kapel voor de Grafelijke familie d’ Ensembourg) door P.J.H.
Cuypers en J.Th.J. Cuypers
1918 Aanbouw door P.J.H. Cuypers en J.Th.J. Cuypers
1924-1932 Aanbouw (bestek 397) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
CUBAt558.1 tekeningen; algemeen, 11 bladen
- 3 Bladen: doorsneden en aanzichten ten behoeve van de
begraafplaats voor de familie d’ Ensembourg, gesigneerd door
P.J.H. Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co. nummer 3002,
datering 1917, schaal 1 op 200;
- 5 Plattegronden (onder andere van de bestaande situatie met
opgave van afmetingen en van de vergrotingen), gesigneerd door
P.J.H. Cuypers, met vermelding van Cuypers & Co. nummer 3023,
datering 1918, schaal 1 op 100;
- 3 Bladen: doorsneden, perspectieftekening en een overdruk van
die tekening, datering 1924.
CUBAt558.2 tekeningen; bestek, 59 bladen
deels genummerde bestektekeningen (bestek 397), gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1925, 1930,
1931, 1932, schaal 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100.
CUBAt558.3 tekeningen; decoratie, 6 bladen
bankenplan, kinderbankje, bidstoel, communiebank, deur, met
vermelding van Cuypers & Co. en Cuypers & Co. nummers 2061,
2310, datering 1931, schaal 1 op 10.
CUBAg558
geschreven stukken
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Correspondentie (1 blad) m.b.t. uitbreiding van de kerk.

CUBA.110382060
Restauratie, decoratie en aanbouw van de rooms-katholieke kerk
St. Petrus’ Stoel te Antiochië in Boxtel.
1917-1932
o.a. 128 tekeningen en 4 foto's

CUBAt535.1

CUBAt535.2

CUBAt535.3

CUBAt535.4

CUBAt535.9

CUBAt535.6

CUBAt535.7

Toelichting project
1917 Restauratie van de Heilige Bloedkapel door P.J.H. Cuypers
1917 Decoratie van het hoofdaltaar door P.J.H. Cuypers
1917-1927 Restauratie en decoratie (bestek 226) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
1926 Restauratie (bestek 290) onder andere van het torenportaal door J.Th.J.
Cuypers
1928 Aanbouw (bestek 466) van een verwarmingsgebouwtje door J.Th.J. Cuypers
1932 Aanbouw (bestek 594) van een doopkapel door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
1932 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 119.1 t/m t 119.5
tekeningen; H. Bloedkapel, 19 bladen
plattegronden, aanzicht en decoratietekeningen: (glas)vensters,
deur (fraai), afsluithek (fraai), altaar, tegelvloer, gesigneerd door
P.J.H. Cuypers met vermelding van Cuypers & Co. nummers 777,
810 en 875 en 2028, voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers
archief* met opgave van negatiefnummer 220, datering 1924,
schaal 1 op 10, 1 op 20 en 1 op 100.
tekeningen; Hoorfdaltaar, 7 bladen
aanzichten en plattegronden van het altaar, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van een stempel van Cuypers & Co., met
vermelding van het Cuypers & Co. nummer 342, datering 1917,
1918, schaal 1 op 20.
tekeningen; bestek 226, 19 bladen
genummerde bestektekeningen, gesigneerd en geparafeerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1918, 1923, 1925-1927, schaal 1 op 1, 1
op 20 en 1 op 100.
tekeningen; bestek 290, 14 bladen
(on)genummerde (bestek)tekeningen ten behoeve van de
restauratie van het torenportaal, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers
en P.J.J.M. Cuypers, datering 1925, 1926, schaal 1 op 10, 1 op 100.
tekeningen; bestek 466, 10 bladen
plattegronden, aanzichten en doorsneden van het
verwarmingsgebouwtje en een tekening ten behoeve van de
stookplaats met kolenberging voor de verwarmingsinstallatie door
N.V. Frirs M. Beukers Verwarmingsmaatschappij uit Schiedam,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1925, 1928, schaal 1 op
20, 1 op 50, 1 op 100.
tekeningen; bestek 594, 5 bladen
bestektekeningen ten behoeve van de aanbouw van de
doopkapel, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers,
datering 1932, schaal 1 op 20, 1 op 100.
tekeningen; detail en decoratie, 39 bladen
- 15 Bladen: koorafsluiting, afsluithek nabij sacristie, nis in
torenportaal, boog boven zuidelijk torenportaal, doopvont, staties,
met vermelding van Cuypers & Co. en Cuypers & Co. nummers
342, 811 en 2249, datering 1923, 1927, 1932, schaal 1 op 1, 1 op
10;
- 20 Bladen: vensters, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1925, 1927, schaal 1 op 10;

CUBA
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- 4 Detailtekeningen van de credens, schaal 1 op 1.
tekeningen; algemeen, 12 bladen
plattegronden, doorsneden en aanzichten, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, met vermelding van het ordernummer 304, schaal 1 op
100.
Interieur; aanzicht Hoofdaltaar, 1 foto
van het hoofdaltaar
Interieur; aanzicht Hoofdaltaar, 1 blad met foto
van het hoofdaltaar
Interieur; glas-in-loodraam 'Heilige Liduina van Schiedam', 1 blad met foto
van een glas-in-loodraam
Interieur; detail koorhek, 1 foto
van een afsluithek bij het koor
geschreven stukken
Voornamelijk correspondentie met pastoor Spierings over de bouw
van een verwarmingsgebouwtje, datering 1928-1929.

CUBA.110382074
Nieuwbouw, aanbouw, verbouwing en decoratie van de roomskatholieke St. Laurentiuskerk(toren) en pastorie, aan de
Gasthuisstraat in Dongen.
1917-1952
o.a. 161 tekeningen en 32 foto's

CUBAt537.1

CUBAt537.2

CUBAt537.3

CUBAt537.4

Toelichting project
1917 Nieuwbouw (bestek 219) van de kerk (vanwege verwoesting van de kerk
door een brand) door J.Th.J. Cuypers
1918-1921 Aanbouw (koepel) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1920-1932 Meubeldecoratie door J.Th.J. Cuypers
1927 Nieuwbouw (bestek 448) van de pastorie door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
1935 Verbouwing (bestek 553) door J.Th.J. Cuypers
1943 Plan voor aanbouw van een kerktoren door J.Th.J. Cuypers (niet uitgevoerd)
Verwijzing: Voor decoratietekeningen van de oude kerk, gedateerd 1899, zie
CUBA, t 263
tekeningen; kerk, ontwerpschetsen, 34 bladen
(fraai): situatietekeningen, Perspectieftekeningen, aanzichten,
plattegronden en doorsneden, gesigneerd, geparafeerd en met
vermelding van J.Th.J. Cuypers, gesigneerd door A.S. [Kapers,
tekenaar], met vermelding van de (Cuypers & Co.) nummers 1351
en 2027, datering 1917, schaal 1 op 100 en 1 op 200.
tekeningen; kerk, bestek, 16 bladen
- 14 Bladen: serie genummerde bestektekeningen (bestek 219),
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1917, 1919, schaal 1 op
100;
- 2 Bestektekeningen (bestek 553) ten behoeve van de
verbouwing, datering 1934, schaal 1 op 100.
tekeningen; kerk, details, 29 bladen
- 26 Bladen: serie genummerde tekeningen voorzien van PLnummer (onder andere met een situatieplan, kerkbankenplan,
aanleg van de verwarming), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en de
opzichter, datering 1918, 1919, 1920, 1921, schaal 1 op 20, 1 op
50, 1 op 100;
- 3 Blauwdrukken: koepel, detail doorsnede transept en uitslag
hoekspant lantaarn, met vermelding van Jos. en Pierre Cuypers,
gesigneerd door de opzichter, datering 1919, 1920, schaal 1 op
20.
tekeningen; kerk, decoratie, 54 bladen

276

CUBAt537.5

CUBAt537.6
CUBAg537

CUBAph537.1

CUBAph537.2

CUBAph537.3

CUBAph537.4

CUBAph537.5

CUBAph537.6

Bureau Cuypers / Archief

CUBA

tegelvloer (onder andere voor het priesterkoor en voor een
zijkapel), schilderwerk voor emblemata (de ark des verbonds,
rechtvaardigheid, de slang voor voorzichtigheid, een anker voor
hoop, kameel voor matigheid, drinkbeker met zon voor geloof,
korenaar, hert voor vroomheid, gesloten tuin, pauw, tafel met
oude testament, twee vogels bij een kelk, leeuw voor sterkte),
schilderwerk voor typografisch werk, plattegrond van een
doopvont, doophek, Onze Lieve Vrouwe altaar, orgelkast,
biechtstoel, bankenplan, kandelaar, troon, (missie)kruis, koor,
hoofdaltaar, preekstoel, rouwversiering, (details van) vensters,
beeld van St. Laurentius in een nis, plattegrond van het Heilige
graf, roosters en luchtkanaal, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met
vermelding van Cuypers Kunstwerkplaats Roermond, en Cuypers
& Co nummers 1316, 1892, 2046, 3193 voorzien van stempels
van Cuypers & Co., datering 1922, 1927, 1928, 1931, 1937, 1952,
schaal 1 op 10, 1 op 20.
tekeningen; pastorie, 14 bladen
voornamelijk genummerde bestektekeningen (bestek 448),
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1927,
schaal 1 op 100.
tekeningen; kerktoren, 14 bladen
ontwerpschetsen en ontwerptekeningen, geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1943, schaal 1 op 50, 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie, ‘omschrijving der kleine banken en
kinderbankjes in de St. Laurentiuskerk te Dongen’, datering 1920,
1926.
Bouwwerkzaamheden; interier, binnenwerk kapconstructie
10-2-1921, 1 blad met foto
opnames genomen tijdens de bouw (onder andere van de
kapconstructie en de bouw van de koepel) en na voltooiing van de
kerk, onder andere door fotograaf Berk uit Dongen, datering 1920,
1921.
Bouwwerkzaamheden; exterieur met kap in aanbouw
10-2-1921, 1 blad met foto
opnames genomen tijdens de bouw (onder andere van de
kapconstructie en de bouw van de koepel) en na voltooiing van de
kerk, onder andere door fotograaf Berk uit Dongen, datering 1920,
1921.
Bouwwerkzaamheden; exterieur met kap in aanbouw
10-2-1921, 1 blad met foto
opnames genomen tijdens de bouw (onder andere van de
kapconstructie en de bouw van de koepel) en na voltooiing van de
kerk, onder andere door fotograaf Berk uit Dongen, datering 1920,
1921.
Aanzicht kerk met voltooide kap, gezien vanuit het oosten
14-6-1921, 1 blad met foto
opnames genomen tijdens de bouw (onder andere van de
kapconstructie en de bouw van de koepel) en na voltooiing van de
kerk, onder andere door fotograaf Berk uit Dongen, datering 1920,
1921.
Aanzicht kerk, gezien vanuit het oosten, 1 foto
opnames genomen tijdens de bouw (onder andere van de
kapconstructie en de bouw van de koepel) en na voltooiing van de
kerk, onder andere door fotograaf Berk uit Dongen, datering 1920,
1921.
Aanzicht kerk, gezien vanuit het oosten, 1 foto
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opnames genomen tijdens de bouw (onder andere van de
kapconstructie en de bouw van de koepel) en na voltooiing van de
kerk, onder andere door fotograaf Berk uit Dongen, datering 1920,
1921.
CUBAph537.7 Aanzicht kerk, gezien vanuit het oosten, 1 foto
opnames genomen tijdens de bouw (onder andere van de
kapconstructie en de bouw van de koepel) en na voltooiing van de
kerk, onder andere door fotograaf Berk uit Dongen, datering 1920,
1921.
CUBAph537.8 Bouwwerkzaamheden; interieur, tijdelijke ondersteuning kapconstructie, 1 blad
met foto
opnames genomen tijdens de bouw (onder andere van de
kapconstructie en de bouw van de koepel) en na voltooiing van de
kerk, onder andere door fotograaf Berk uit Dongen, datering 1920,
1921.
CUBAph537.9 Bouwwerkzaamheden; exterieur met kap in aanbouw
10-2-1921, 1 blad met foto
opnames genomen tijdens de bouw (onder andere van de
kapconstructie en de bouw van de koepel) en na voltooiing van de
kerk, onder andere door fotograaf Berk uit Dongen, datering 1920,
1921.
CUBAph537.10
Bouwwerkzaamheden; interieur, kapconstructie gezien van onderaf
10-2-1921, 1 blad met foto
opnames genomen tijdens de bouw (onder andere van de
kapconstructie en de bouw van de koepel) en na voltooiing van de
kerk, onder andere door fotograaf Berk uit Dongen, datering 1920,
1921.
CUBAph537.11
Bouwwerkzaamheden; interier, binnenwerk kapconstructie
10-2-1921, 1 blad met foto
opnames genomen tijdens de bouw (onder andere van de
kapconstructie en de bouw van de koepel) en na voltooiing van de
kerk, onder andere door fotograaf Berk uit Dongen, datering 1920,
1921.
CUBAph537.12
Bouwwerkzaamheden; schenkels voor gemetselde bogen
25-8-1920, 1 blad met foto
opnames genomen tijdens de bouw (onder andere van de
kapconstructie en de bouw van de koepel) en na voltooiing van de
kerk, onder andere door fotograaf Berk uit Dongen, datering 1920,
1921.
CUBA.110382094
foto; exterieur (zoek)
opnames genomen tijdens de bouw (onder andere van de
kapconstructie en de bouw van de koepel) en na voltooiing van de
kerk, onder andere door fotograaf Berk uit Dongen, datering 1920,
1921.
CUBAph537.14
Bouwwerkzaamheden; overzicht exterieur met schenkels voor
metselwerk bogen
10-8-1920, 1 blad met foto
opnames genomen tijdens de bouw (onder andere van de
kapconstructie en de bouw van de koepel) en na voltooiing van de
kerk, onder andere door fotograaf Berk uit Dongen, datering 1920,
1921.
CUBAph537.15
Interieur; zicht naar koor met Hoogaltaar, 1 blad met foto
van het hoofdaltaar; met vermelding van ‘arch. Ir. Jos. Cuypers,
beeldhouwwerk Vic. Sprenkels, figuraal schilderwerk Joan Collette,
decoratief schilderwerk Ir. Jos. Cuypers, uitvoering Cuypers & Co.’
CUBAph537.16
Interieur; zicht naar koor met Hoogaltaar, 1 blad met foto
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CUBAph537.17

CUBAph537.18
CUBAph537.19
CUBAph537.20
CUBAph537.21
CUBAph537.22
CUBAph537.23
CUBAph537.24
CUBAph537.25
CUBAph537.26
CUBAph537.27
CUBAph537.28
CUBAph537.29
CUBAph537.30
CUBAph537.31
CUBAph537.32

CUBA

van het hoofdaltaar; met vermelding van ‘arch. Ir. Jos. Cuypers,
beeldhouwwerk Vic. Sprenkels, figuraal schilderwerk Joan Collette,
decoratief schilderwerk Ir. Jos. Cuypers, uitvoering Cuypers & Co.’
Interieur; zicht naar koor met Hoogaltaar, 1 blad met foto
van het hoofdaltaar; met vermelding van ‘arch. Ir. Jos. Cuypers,
beeldhouwwerk Vic. Sprenkels, figuraal schilderwerk Joan Collette,
decoratief schilderwerk Ir. Jos. Cuypers, uitvoering Cuypers & Co.’
Interieur; aanzicht Sint Josefaltaar, 1 blad met foto
afdruk van een foto van het St. Jozefaltaar
Interieur; aanzicht Sint Josefaltaar, 1 blad met foto
afdruk van een foto van het St. Jozefaltaar
Interieur; aanzicht Sint Josefaltaar, 1 blad met foto
afdruk van een foto van het St. Jozefaltaar
Interieur; aanzicht Sint Josefaltaar, 1 blad met foto
afdruk van een foto van het St. Jozefaltaar
Interieur; aanzicht Sint Josefaltaar, 1 blad met foto
afdruk van een foto van het St. Jozefaltaar
Interieur; aanzicht Sint Josefaltaar, 1 blad met foto
afdruk van een foto van het St. Jozefaltaar
Interieur; aanzicht Sint Josefaltaar, 1 blad met foto
afdruk van een foto van het St. Jozefaltaar
Interieur; aanzicht Sint Maria-altaar, 1 blad met foto
van het Maria-altaar
Interieur; aanzicht Sint Maria-altaar, 1 blad met foto
van het Maria-altaar
Interieur; aanzicht altaar (voor verbouw?), 1 blad met foto
van een zij-altaar
Interieur; aanzicht biechtkamer (voor verbouw?), 1 blad met foto
van een biechtstoel
Interieur; stenen relief, wonderbare spijziging, 1 blad met foto
detailfoto van de communiebank, door Foto Berk uit Dongen
Interieur; aanzicht Maria-altaar, 1 blad met foto
van het Maria-altaar
Interieur; aanzicht Maria-altaar (links) en Hoogaltaar, 1 blad met foto
van de koorabsis met het hoofdaltaar en de belendende
Mariakapel
Interieur; aanzicht biechtkamer, 1 blad met foto
van een biechtstoel

CUBA.110382114
Meubelontwerpen voor mr. G. Verburgt in Den Haag, door J.Th.J.
Cuypers.
1918
CUBAt1051

tekeningen;, 3 bladen
Ontwerptekeningen van stoelen en een sofa, geparafeerd door
J.Th.J. Cuypers, met vermelding van ordernummer 591, datering
1918.

CUBA.110382116
Meubeldecoratie in de Nederlands-hervormde kerk in Ede, door
J.Th.J. Cuypers.
1918
CUBAt536

tekeningen;, 8 bladen
Plattegrond van het doophek, banken voor het doophek,
spreekgestoelte, deuren, met vermelding van de ordernummers
793 en 858, schaal 1 op 1, 1 op 5, 1 op 10 en 1 op 20.
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geschreven stukken
Twee staten met opgave van maten voor de onderdelen van een
eikenhouten deur (met opgave van het ordernummer 857), een
dubbele eikenhouten deur (met het ordernummer 858) en voor
een voorlezerslessenaar (ordernummer 858), datering 1918.

CUBA.110382119
Decoratie van [de rooms-katholieke St. Johannes Evangelist]kerk in
Elshout.
1918
CUBAt1008

tekening

Ontwerp van een triomfkruis, voorzien van ordernummer 547,
datering 1918, schaal 1 op 20.

CUBA.110382121
Restauratie van de Berkelpoort (stadspoort), gelegen tussen de
Oud Valkenburgerweg en de Berkelstraat, in Valkenburg, door P.J.H.
Cuypers en ontwerp van een smeedijzeren lantaarn aan de poort
door J.Th.J. Cuypers.
1918, 1927-1928
CUBAt538

CUBAg538.1

CUBAg538.2

tekeningen;, 7 bladen
- 4 Situatietekeningen (een tekening: situatie, plattegrond,
doorsnede en aanzicht) en kadastrale tekeningen (van een is het
niet helemaal duidelijk of het bij dit dossier behoort) en
- 3 (opmetings)tekeningen ten behoeve van de restauratie,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van het ordernummer
3025, datering 1918, schaal 1 op 100.
geschreven stukken 1918
Een ansichtkaart waarop de Berkelpoort is afgebeeld,
omschrijvingen van de werkzaamheden en begrotingen van
kosten, gesigneerd door P.J.H. Cuypers als uitvoerend architect,
datering 1918.
geschreven stukken 1927-1928
Stukken m.b.t. de vervaardiging van een smeedijzeren lantaarn
door J.Th.J. Cuypers, datering 1927-1928.

CUBA.110382125
Nieuwbouw en decoratie van de kapel voor het pensionaat St.
Ursula aan de Voogdijstraat in Roermond.
1918

CUBAt540
CUBAg540

Toelichting project
1918 Nieuwbouw door J.Th.J. Cuypers
1918 Decoratie door Cuypers & Co.
tekeningen;
Plattegrond, doorsnede en detailtekeningen, met vermelding van
het ordernummer 567, datering 1918, schaal 1 op 20 en 1 op 50.
geschreven stukken
‘Omschrijving der werken, materialen en arbeid’, met een opgave
van kosten.

CUBA.110382128
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de herbouw van de Lakenhal en
het Belfort in Ieper (België).
1918
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N.B. Verwijzing is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht.
geschreven stukken
Een (verzoek tot) advisering in de kwestie van de herbouw van de
Lakenhal en het Belfort van Ieper en een manuscript met
herbouwconcept en definitief oordeel door P.J.H. Cuypers, datering
1918.

CUBA.110382130
Meubeldecoratie in een woonhuis aan de Baronielaan nr. 52 in
Breda, door J.Th.J. Cuypers.
1918, 1929
CUBAt539

CUBAg539

Toelichting In opdracht van Ch. Stulemeyer.
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 438
tekeningen;, 17 bladen
Plattegronden van de verschillende verdiepingen,
wandlambrisering, meubels voor de eetkamer, schoorsteen (onder
andere voor de hal en de Heerenkamer), vuurbak, profielen,
gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding
van de nummers 577, 873 en 2045, datering 1929, schaal 1 op 1,
1 op 10.
geschreven stukken
Begrotingen voor meubilair in de zitkamer, datering 1918. N.B.
Het is niet geheel zeker of deze stukken inderdaad betrekking
hebben op dit project.

CUBA.110382133
Nieuwbouw en decoratie van de St. Maria Magdalena kerk in Rijen.
1918-1922, 1938-1942
Toelichting project
1905 Nieuwbouw door H.J. van Groenendael
1918, 1921-1922, 1938, 1942 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt440.1 tekeningen; algemeen, 7 bladen
aanzichten, doorsneden en plattegronden, gesigneerd door H.J.
van Groenendaal, schaal 1 op 50, 1 op 100.
CUBAt440.2 tekeningen; detail en decoratie, 26 bladen
klankbord, preekstoel, communiebank, altaren (H. Blasius, H.
Familie), heiligenbeelden (H. Blasius, Heilig Hart, O.L.V. van
Vrede), offerblok, wanddecoratie, schetsjes en aantekeningen
voor vensters, deuren etc., gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met
vermelding van Cuypers’ Kunstwerkplaatsen, met stempel van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. en de ordernummers 558, 1321,
1755, 4425, 4693, datering 1918, 1921, 1922, 1938, 1942, schaal
1 op 10.

CUBA.110382136
Nieuwbouw van een Heilig Hartmonument in Maastricht, door J.Th.J.
Cuypers.
1919
CUBAt911

tekeningen;, 4 bladen
Ontwerptekeningen: situaties, doorsneden en aanzichten,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van Cuypers &
Co. nummer 921, schaal 1 op 200, 1 op 2500.

CUBA.110382138
Verbouwing van een bank aan de Swalmerstraat 8 in Roermond,
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door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1919-1920
In opdracht van de Provinciale Bank voor Limburg.
tekeningen; ontwerp, 9 bladen
schets en aanzicht van de voorgevel, aanzicht van het
trappenhuis (fraai), plattegrond, plan voor de riolering, plan voor
de verwarming, plan voor electrische installatie, detailtekeningen
(trap naar verdieping en lambrisering), met vermelding van N.V.
electro-technische fabriek v/h Fa. W. v. Boxtel & Zonen, gesigneerd
door de Fa. Etten, datering 1920, schaal 1 op 50 en 1 op 100.
CUBAt541.2 tekeningen; bestek, 20 bladen
genummerde bestekbetekeningen (bestek 261), gesigneerd door
J.Th.J.Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1919, 1920, schaal 1
op 20, 1 op 50.
CUBAg541
geschreven stukken
‘Bestek (bestek 261) en voorwaarden van de verbouwing der
Provinciale Bank voor Limburg’, begrotingen van kosten (ook voor
de aanleg van de centrale verwarming door C.M. van Etten uit
Amsterdam), overzicht van de te verrichten timmerwerken door
Cuypers & Co., datering 1920.
CUBAt541.1

CUBA.110382142
Aanbouw (bestek 287) van de devotiekapel in de rooms-katholieke
Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk in Gouda, [door J.Th.J. Cuypers
en P.J.J.M. Cuypers].
1919-1920
CUBAt542

CUBAg542

tekening
Kadastraal plan, plattegrond, doorsnede, aanzicht, kapgrond,
gesigneerd door architect Jac. van Gils, datering 1919, schaal 1 op
50.
geschreven stukken
Begroting van kosten (grondwerken, betonwerken, metselwerken,
natuursteen, pleisterwerken, vloer, leidakdekking, riolering,
timmerwerken, ijzerwerk, lood en zinkwerk, glas-in-lood), met
vermelding van de architecten Joseph Th.J. & Pierre [jr.] Cuypers,
datering 1920.

CUBA.110382145
Nieuwbouw van een rooms-katholieke school en
onderwijzerswoning in Kaalheide (Kerkrade), door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers.
1919-1921
CUBAt543

tekeningen;, 8 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 292 voor de school en
bestek 292A voor de onderwijzerswoning), met vermelding van de
architecten J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1919,
1921, schaal 1 op 100.

CUBA.110382147
Nieuwbouw van woningen op het terrein ‘De Geitenkamp’ in
Arnhem.
1919-1928
Toelichting project
1919 Nieuwbouw (bestek 235) in opdracht van Woningbouwvereniging Sint
Eusebius door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
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1922-1923 Nieuwbouw door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1928 Nieuwbouw (bestek 474) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
CUBAt544
tekeningen;, 15 bladen
Presentatietekening op paneel: plattegronden, aanzichten en
doorsneden voor een ‘viervoudig arbeiderswoningblok voor kleine
gezinnen’, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers,
datering 1919, schaal 1 op 100; Bestektekeningen (bestek 235),
situatietekeningen, plattegronden, aanzichten en doorsneden van
de verschillende woningtypes, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers, datering 1919, 1922, 1923, schaal 1 op 100, 1 op
200, 1 op 500.
CUBAph544.1 Straatbeeld, 1 foto
met straatgezichten.
CUBAph544.2 Straatbeeld, 1 foto
met straatgezichten.
Zie ook f3
CUBAd544
documentatie
Krantenknipsel, datering 1926.

CUBA.110382152
Nieuwbouw, decoratie en technische installaties van de roomskatholieke Onze Lieve vrouwe Altijddurende Bijstandkerk in
Bussum.
1919-1931
o.a. 121 tekeningen en 5 foto's

CUBAt545.1

CUBAt545.2

CUBAt545.3

CUBAt545.4

CUBAg545

Toelichting project
1919-1920 Nieuwbouw (bestek 279) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1921-1931 Decoratie en technische installaties door J.Th.J. Cuypers
tekeningen; ontwerp, 18 bladen
voornamelijk schetsen van de kerk en de sacristie (perspectieven,
aanzichten en plattegronden, details), gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, met vermelding van de architecten J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers, datering 1925, schaal 1 op 20.
tekeningen; bestek, 55 bladen
- 10 Bladen: serie genummerde bestektekeningen, met
vermelding van de architecten J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers,
datering 1919, schaal 1 op 200;
- 45 Bladen: serie (on)genummerde bestektekeningen, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1920, schaal 1 op
100.
tekeningen; decoratie, 39 bladen
beschildering priesterkoor, (koepel)verlichting, tegelvloer,
piëtakapel (altaar en glas-in-lood), kapel van Onze lieve Vrouwe
van Altijddurende Bijstand (altaar, kaarsenstandaard), Heilig Hart
altaar, Maria-altaar, communiebank, preekstoel, klankbord,
beelden (Heilige Willibrordus, Heilige Paulus, Heilige Petrus,
Heilige Bonifacius), doopvont, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers,
voorzien van Cuypers & Co. nummers 1522, 2055, 2240, datering
1921-1924, 1929-1930, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100.
tekeningen; detail en techniek, 9 bladen
grafische berekeningen, luchtverwarmingstoestellen, details van
granietzuilen, variant voor de trapaanleg, technische tekeningen
ten behoeve van de verhoging van het koor, grondboring voor de
kerk, kadastrale kaart, ijzerconstructie, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, door de opzichter van de architecten,
door Huygen & Wessel in Amersfoort en door NV Constructie,
1920, 1931, schaal 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100.
geschreven stukken
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Begrotingen van kosten, aantekeningen, offerte, correspondentie
(onder andere met pastoor G.J. van Schaik), datering 1920, 19251931, 1933.
CUBAd545

CUBAph545.1

CUBAph545.2

CUBAph545.3
CUBAph545.4
CUBAph545.5

documentatie

3 Bladen: reproducties van foto’s van het exterieur en het
interieur van de kerk, op verso voorzien van stempel van ‘Joseph
& Pierre Cuypers’.
Bouwwerkzaamheden; met schenkels voor bogen, 1 blad met foto
zie ook fotoalbum f 1; Foto’s van exterieur en interieur van de kerk
foto’s van fotograaf C. Tettero en Zn. (Bussum), genomen op de
bouwplaats, met aanzichten van de steigers waar bouwvakkers
rond de formelen voor het opmetselen van de gewelven staan
Bouwwerkzaamheden; met schenkels voor bogen, 1 blad met foto
zie ook fotoalbum f 1; Foto’s van exterieur en interieur van de kerk
foto’s van fotograaf C. Tettero en Zn. (Bussum), genomen op de
bouwplaats, met aanzichten van de steigers waar bouwvakkers
rond de formelen voor het opmetselen van de gewelven staan
foto: zie ook fotoalbum f 1; Foto’s van exterieur en interieur van de kerk
foto van het interieur
Interieur; doopvont, 1 blad met foto
zie ook fotoalbum f 1; Foto’s van exterieur en interieur van de kerk
doopvont
Interieur; doopvont, 1 blad met foto
zie ook fotoalbum f 1; Foto’s van exterieur en interieur van de kerk
doopvont

CUBA.110382164
Ontwerp van twee woonhuizen in Lemgo [door J.Th.J. Cuypers].
1920
CUBAt1033

tekening
Ontwerpschets met verschillende gevelaanzichten, datering 1920.

CUBA.110382166
Decoratie van de noodkerk van de St. Gerardus Majellakerk in
Breda, door J.Th.J. Cuypers.
1920

CUBAt546

Toelichting project
1920 Nieuwbouw door J. van Groenendael
1920 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 28 bladen
- 2 Blauwdrukken; situatie, plattegrond, doorsneden, gevels,
gesigneerd door J. van Groenendael, datering 1920, schaal 1 op
100, 1 op 1250;
- 26 Bladen; plattegrond van de kerk, een opmetingstekening van
de bidkapellen en decoratietekeningen: kaarsenstandaard,
hoofdaltaar, altaren van de Heilige Antonius, de Heilige Familie,
Heilig Hart v. Christus, Maria en Jozef, doopvont, communiebank,
glas-in-loodramen, kruisweg en beschilderingen van de wanden en
balken, met stempel van Cuypers & Co. en Cuypers & Co.
nummers 1310, 1438, 1455, 1458, schaal 1 op 20, 1 op 50 en 1
op 100.

CUBA.110382168
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Jozefkerk en pastorie in
Deurne, door J.Th.J. Cuypers.
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1920
CUBAt547

tekeningen;, 15 bladen
Presentatietekening (fraai), situatietekening van de gemeente
Deurne, plattegronden, aanzichten, doorsneden en vensters van
de kerk; plattegrond, tochtdeur, ramen met kozijnen van de
pastorie, datering 1920, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100, 1 op
2500.

CUBA.110382170
Nieuwbouw van een Gezellenhuis in Maastricht, door J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1920
CUBAt548
CUBAg548

In opdracht van Bouwvereniging Sint Servatius.
tekeningen;, 4 bladen
Plattegronden (bestek 245), 1920, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
- Lijst met opgave van de afmetingen en het aantal meubels per
kamer in het Gezellenhuis, met vermelding van bestek 243 en met
een plattegrond van ‘een der gezellenkamertjes’, datering 1920;
- Lijstje met opgave van de kosten voor gebruikte materialen en
andere kostenposten voor een monument in Beek, het verband
tussen deze rekening in klad met dit dossier is onduidelijk.

CUBA.110382173
Nieuwbouw van een woonhuis in Halfweg, door P.J.J.M. Cuypers.
1920
CUBAt549

tekeningen;, 3 bladen
In opdracht van Bouwvereniging H. Josef. Plattegronden,
aanzichten en doorsneden (bestek 263) van verschillende type
woningen, gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers, datering 1920, schaal
1 op 100.

CUBA.110382175
Aanbouw van een kinderkapel aan de rooms-katholieke Onze Lieve
Vrouwe Hemelvaartkerk in IJzendijke, door J. Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers.
1920

CUBAt550

CUBAg550

Verwijzing In CUBA g 1076 bevinden zich ook enkele stukken die betrekking
hebben op de bouw van de kinderkapel en een sacristie, echter alle uit de
periode 1928-1930.
tekeningen;, 5 bladen
- 1 Bestektekening (bestek 301); plattegrond, doorsnede, gevel en
binnenaanzicht, met vermelding van de architecten J.Th.J. Cuypers
en P.J.J.M. Cuypers, datering 1920, schaal 1 op 50;
- 3 Decoratietekeningen van het Maria-altaar en een Heilig
Hartbeeld, voorzien van stempel van Cuypers & Co., met Cuypers
& Co. nummers 1168, 1833;
- 1 Ontwerptekening voor de credens; doorsneden en details,
voorzien van stempel van Cuypers & Co. en het ordernummer
952, schaal 1 op 1.
geschreven stukken
Begroting van kosten voor de bouw van een kinderkapel aan de
rooms-katholieke kerk, met vermelding van bestek 301, datering
1920.
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CUBA.110382178
Decoratie van een onbekend woonhuis, door J.Th.J.Cuypers.
1920
CUBAt1038

tekening
Ontwerp van beschildering van de plafonds, geparafeerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1920.

CUBA.110382181
Decoratie van de kapel In Omnibus Charitas in ’s-Hertogenbosch,
door J.Th.J. Cuypers.
1920, 1922
CUBAt877.1

CUBAt877.2

CUBAg877

tekeningen; ontwerp en decoratie, 25 bladen
- 3 blauwdrukken: situatie, plattegrond, doorsneden, gevel en
technische details, gesigneerd door W. van Aalst, schaal 1 op 100,
1 op 1250;
- 22 Decoratietekeningen: doorsneden en aanzichten van wanden,
mozaïekvloeren, wandtegels, beschildering kapel en gang,
beglazing, triomfkruis en stralenkransen, met Cuypers & Co.
nummers 1122, 1431, 1480, 1691datering 1920, 1922, schaal 1
op 1, 1 op 20.
tekeningen; presentatie, 2 bladen
Presentatietekeningen (aanzichten) van de traveeën D (zeer fraai)
en F van het interieur, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met
Cuypers & Co. nummer 1122.
geschreven stukken
Schriftje met aantekeningen m.b.t. de uitvoering van de
werkzaamheden in de kapel en diverse opmetingen.

CUBA.110382185
Verbouwing van Cité-Ouvriere tot Gezellenhuis, aan de Sint
Antoniusstraat in Maastricht, door J.Th.J. Cuypers.
1920-1921
CUBAt551

tekeningen;, 11 bladen
In opdracht van Bouwvereniging St. Mathias. Ontwerptekeningen
(plattegronden, doorsneden en aanzichten, een kadastrale
tekeningen, een bestektekening (bestek 327) en een
detailtekening (ramen en dorpels), geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers, met vermelding van het ordernummer H103, datering
1920-1921, schaal 1 op 5, 1 op 10, 1 op 100 en 1 op 500.

CUBA.110382187
Uitbreiding van de rooms-katholieke Clemens Maria Hofbauerkerk
aan de Boschdrift in Hilversum, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers.
1920-1921
CUBAt552

tekeningen;, 26 bladen
(fraai)
- 9 Algemene tekeningen: presentatietekening, situatietekening,
ontwerpschetsen, plattegronden, aanzichten, ontwerptekening
(fraai) voor een ansicht met de tekst: ‘gezien van de boschdrift
gaande naar Hilversum’, met vermelding van J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers, datering 1920-1921, schaal 1 op 100, 1 op 500, 1
op 1000, 1 op 2500;
- 15 Bladen: serie genummerde bestektekeningen (bestek 284)
met onder andere aanzichten, plattegronden en doorsneden,
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gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 19201921, schaal 1 op 20, 1 op 100 en 1 op 200;
- 1 Detailtekening: fundering, datering 1921, schaal 1 op 200;
- 1 Decoratietekening aangetroffen tussen de andere tekeningen,
onduidelijk of deze tekening bij dit dossier behoort.
Aanzicht entreezijde, 1 foto, ansichtkaart
Foto van de kerk.
geschreven stukken en documentatie
Bestek en voorwaarden, een lijst met opgave van aantal deuren
met maatvoering, datering 1921;
Ansichtkaart van de ‘Nieuwe St. Clemeneskerk, geheel voltooid
gedacht, Jac. van Gils, architect’.

CUBA.110382191
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Wulframkerk en pastorie in
Waarland.
1920-1922

CUBAt579

Toelichting project
1920 Nieuwbouw (bestek 289) door J. van Gils
1921 Nieuwbouw (bestek 289A) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
tekeningen;, 29 bladen
- 5 Algemene tekeningen: schets, presentatietekening,
doorsneden, kooraanzicht en plattegrond (onduidelijk of deze
tekening tot dit project behoort daar Heerhugowaard is
doorgestreept en Waarland in potlood is toegevoegd), gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, W.S. Ka(?),datering 1920, schaal 1 op 100;
- 8 Genummerde bestektekeningen (bestek 289), met vermelding
van architect J. van Gils en gesigneerd door J. van Gils, datering
1919, 1920, schaal 1 op 100;
- 11 Genummerde bestektekeningen (bestek 289a), gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1920, 1921,
schaal 1 op 100, 1 op 200;
- 5 Detailtekeningen: Klokkentoren, altaar, altaarzuiltjes en
doophek, gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers, datering 1921, 1922,
schaal 1 op 20 en 1 op 50.

CUBA.110382193
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Gerardus
Majellakerk en pastorie in Tilburg.
1920-1923
totaal 66 tekeningen
Toelichting project
1920-1922 Nieuwbouw (bestek 298) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1920-1922 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt553.1 tekeningen; kerk, algemeen, 10 bladen
kadastrale kaart, situatietekeningen, perspectieftekeningen van
de kerk, interieurtekening, ontwerptekening van een klokkentoren
met speelwerk, tuinmuur achter de kerk, plattegrond van de kerk,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en de opzichter, datering 1922,
1923, schaal 1 op 20, 1 op 100, 1 op 1000.
CUBAt553.2 tekeningen; kerk, bestek, 31 bladen
(Overwegend genummerde) bestektekeningen (bestek 298),
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, P.J.J.M. Cuypers en de opzichter,
datering 1920, 1921, 1922, schaal 1 op 50, 1 op 100, 1 op 1000.
CUBAt553.3 tekeningen; kerk, detail en decoratie, 19 bladen
altaren (onder andere Onze Lieve Vrouwe altaar, Gerardus Majelle
altaar), plattegrond met daarop aangegeven altaar, preekstoel en

CUBA

CUBAt553.4
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communiebank; kerkbanken, zit- en bidstoel, communiebank,
zuiltjes en kapitelen voor het priesterkoor, sjabloon voor
schilderwerk, schetsen van engelen, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, schaal 1 op 10.
tekeningen; pastiorie en zusterhuis, 6 bladen
- 4 Tekeningen (bestek 298a en 295) van de pastorie, met
vermelding van de architecten J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers,
datering 1920, 1922, schaal 1 op 100;
- 2 Tekeningen (bestek 368) van slaapcellen van het zusterhuis
behorend bij de Gerardus Majella kerk, schaal 1 op 20.
geschreven stukken
Ingekomen brief van Publieke Werken uit Tilburg met opgave van
grondwaterstanden op de plaats van de te bouwen kerk, datering
1921.
documentatie
2 Overdrukken van tekeningen van het exterieur en het interieur
(voor de originele tekeningen zie Algemene tekeningen).

CUBA.110382200
Verbouwing van de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouwe
Hemelvaartkerk en nieuwbouw van de pastorie in Renkum
1920-1931

CUBAt554.1

CUBAt554.2

CUBAt554.3

CUBAt554.4

CUBAg554

Toelichting project
1920 Verbouwing (bestek 294) van de kerk, door J. Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers.
1923 Nieuwbouw (bestek 294C) van de pastorie , door J. Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers.
tekeningen; kerk, algemeen, 6 bladen
uitbreidingsplan van de gemeente Renkum, situatietekening,
schets van de kerk, ontwerptekeningen, plattegrond, datering
1922, 1924, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, schaal 1 op 100.
tekeningen; kerk, bestek, 74 bladen
twee series genummerde bestektekeningen (bestek 294), een
serie uit 1920 en een uit 1922, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers, datering 1920, 1922, 1931, schaal 1 op 100, 1 op
500.
tekeningen; kerk, decoratie, 8 bladen
8 Bladen: preekstoel (2 versies, 1 blauwdruk), altaar aan de
Evangelie-zijde en aan de Epistelzijde, console en stralenkrans
van het Heilig Hart beeld, Onze Lieve Vrouwe beeld, met
vermelding van de Kunstwerkplaatsen in Roermond en de
ordernummers 1826 en 2039, datering 1923, 1924, 1926, schaal 1
op 10, 1 op 20.
tekeningen; pastorie, 9 bladen
voornamelijk genummerde bestektekeningen (bestek 294C),
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers en de opzichter,
datering 1923, schaal 1 op 50, 1 op 100.
geschreven stukken
Begrotingen van kosten voor bestek 294.

CUBA.110382206
Verbouwing van de rooms-katholieke St. Lambertuskerk in
Swolgen, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1920-1921, 1941
Toelichting project
1920-1921 Vergroting van de kerk
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1942 Restauratie vanwege oorlogsschade
tekeningen;, 22 bladen
- 17 Bladen: voor de vergroting van de kerk: ontwerptekeningen
en genummerde (bestek)tekeningen (bestek 330), gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, een tekening is gesigneerd
door H.W. Valk en J.Th.J. Cuypers, datering 1920, 1921, 1924,
schaal 1 op 20, 1 op 100;
- 4 Bladen: bestaande situatie, vergroting van de kerk en een
restauratieplan, gesigneerd door H.W. Valk, datering 1920, schaal
1 op 100;
- 1 Tekening ten behoeve van de herstellingswerken, datering
1942.
geschreven stukken
Correspondentie met de pastoor over schade aan de kerk door de
inslag van een bom, aantekeningen van J.Th.J. Cuypers over de
restauratie van de kerk, datering 1942

CUBA.110382209
Decoratie en de aanleg van elektrisch licht voor de roomskatholieke St. Willibrorduskerk binnen de Veste ‘de Duifjeskerk’ in
Amsterdam.
1921

CUBAt556

CUBAd556

Toelichting project
? Decoratie door P.J.H. Cuypers.
1921 Aanleg van elektrisch licht door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
tekeningen;, 15 bladen
- 4 Decoratietekeningen (onder andere van het tabernakel,
koorafsluiting), met vermelding van Cuypers & Co. nummer 4566,
gesigneerd door P.J.H. Cuypers;
- 11 Tekeningen ten behoeve van de aanleg van elektrisch licht
(onder andere een ontwerp van een elektrische kroon),
geparafeerd en gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J..J.M. Cuypers
met vermelding van Cuypers & Co. nummer 1519, datering 1921,
schaal 1 op 10.
geschreven stukken
Overdruk van een tekening van de gevel van de kerk, gedateerd
1857.

CUBA.110382212
Decoratie van de rooms-katholieke St. Dionysiuskerk en nieuwbouw
van de pastorie in Goirke (Tilburg).
1921-1931
o.a. 78 tekeningen en 4 foto's
Toelichting project
1912 Meubeldecoratie door C.J. van Meerendonk
vóór 1921 Decoratie door P.J.H. Cuypers
1927 Nieuwbouw (bestek 441) van de pastorie door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
1930-1931 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt557.1 tekeningen; kerk, decoratie, 41 bladen
- 37 Bladen: Hoofdaltaar, Sint Antoniusaltaar, knielbank voor het
beeld van de moeder der smarten, St. Theresiabeeld met troon,
doopkapel, noodgodskapel, plafonddecoratie onder het zangkoor,
hek om preekstoel, ontwerpen en sjablonen ten behoeve van het
schilderwerk, tegelvloeren, wandtegels, voorzien van stempels
van Cuypers & Co en Cuypers & Co. nummers 1384, 3557, 3562,
3588, datering 1928, schaal 1 op 2, 1 op 10, 1 op 20 en 1 op 50;

CUBA
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CUBAt557.3

CUBAph557.1

CUBAph557.2

CUBAph557.3

CUBAph557.4

CUBAg557
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- 4 Blauwdrukken (bankenplan, ontwerp banken en de preekstoel)
gesigneerd door C.J. Meerendonk, bouwkundige, datering 1912,
schaal 1 op 10, 1 op 20.
tekeningen; kerk, glasvensters, 24 bladen
schema van de vensters, bladen ter studie voor schipvensters,
ontwerptekeningen, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, met
vermelding van Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., voorzien van
een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummer
431, datering 1930, 1931, schaal 1 op 10.
tekeningen; pastorie, 13 bladen
Een situatietekening met kadastrale nummers, 12 genummerde
bestektekeningen (bestek 441), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
P.J.J.M. Cuypers en C.J. Meerendonk, datering 1927, schaal 1 op
100, 1 op 1000.
Detail glas-in-loodraam
april 1931, 1 blad met foto
Foto’s van gebrandschilderde glas-in-loodramen (losse panelen,
liggend op een lichtbak of tegen een lichte achtergrond), datering
1931.
Detail glas-in-loodraam
april 1931, 1 blad met foto
Foto’s van gebrandschilderde glas-in-loodramen (losse panelen,
liggend op een lichtbak of tegen een lichte achtergrond), datering
1931.
Detail glas-in-loodraam
april 1931, 1 blad met foto
Foto’s van gebrandschilderde glas-in-loodramen (losse panelen,
liggend op een lichtbak of tegen een lichte achtergrond), datering
1931.
Detail glas-in-loodraam
april 1931, 1 blad met foto
Foto’s van gebrandschilderde glas-in-loodramen (losse panelen,
liggend op een lichtbak of tegen een lichte achtergrond), datering
1931.
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1926-1931.

CUBA.110382221
Decoratie van de [rooms-katholieke Franciscus van Sales] kerk in
Leur.
1921, z.jr
CUBAt623

tekeningen;, 5 bladen
Decoratietekeningen van gewelfribben, preekstoel, biechtstoel,
Kindje van Praag en Onze Lieve Vrouwe altaar, geparafeerd door
P.J.H. Cuypers, datering 1921, schaal 1 op 10.

CUBA.110382223
Verbouwing en uitbreiding van het raadhuis in Weert.
[na 1913 en vóór 1921], 1939
Toelichting project
1913 Ontwerp J. Rouleau
z.j. Verbouwing door P.J.H. Cuypers
1939 Uitbreiding door J.Th.J. Cuypers
CUBAt561.1 tekeningen; ontwerp, 22 bladen
- 1 Geveltekening, gesigneerd door J. Rouleau, datering 1913,
schaal 1 op 100;

Bureau Cuypers / Archief

290

CUBAt561.2
CUBAg561
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- 1 Ontwerptekening van de hoofdingang, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, schaal 1 op 20;
- 20 Bladen: ontwerpschetsen en -tekeningen van de uitbreiding
van het Raadhuis, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1939, schaal 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100.
tekeningen; bestek, 15 bladen
Genummerde bestektekeningen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1939, schaal 1 op 20 en 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie en aantekeningen over de uitbreiding van het
Raadhuis, datering 1939.

CUBA.110382227 Niet gedateerde projecten door P.J.H. Cuypers

CUBA.110382227 NIET GEDATEERDE PROJECTEN DOOR P.J.H.
CUYPERS
CUBA.110382228 Kerkelijke gebouwen / nieuwbouw, uitbreiding en restauratie(advies)

CUBA.110382228 KERKELIJKE GEBOUWEN / NIEUWBOUW,
UITBREIDING EN RESTAURATIE(ADVIES)
CUBA.110382229
Nieuwbouw en decoratie van een zusterschool en kapel in Amby,
door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt604

tekeningen;, 7 bladen
Plattegronden, aanzichten en doorsneden van de school en een
decoratietekening van een preekstoel, voorzien van een stempel
van Cuypers & Co., schaal 1 op 100.

CUBA.110382231
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de restauratie van de roomskatholieke H.H. Petrus en Pauluskerk in Arcen.
z.jr.
CUBAt620
CUBAg620

tekeningen;, 7 bladen
Plattegronden, doorsneden en aanzichten met maatvoering.
geschreven stukken
Begroting van kosten voor de restauratie.

CUBA.110382234
Nieuwbouw van de pastorie bij de rooms-katholieke Hart van
Jezuskerk in Breedevoort, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt618

tekeningen;, 2 bladen
Schetsjes: plattegronden en doorsnede.

CUBA.110382236
Nieuwbouw en decoratie van de kapel bij het
Carmelitessenklooster aan de Bovenstraat 48 in Echt.
z.jr.
Toelichting
? Nieuwbouw door P.J.H. Cuypers
? Decoratie door Cuypers & Co.
CUBAt615.1 tekeningen; algemeen, 20 bladen
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plattegronden, aanzichten en doorsneden, voorzien van stempels
van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 280, 282, 283,
284, 285, 286, schaal 1 op 100.
tekeningen; detail en decoratie, 7 bladen
voorzien van een blindstempel van P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 20.

CUBA.110382239
Restauratie van een kerk in Friedberg (Hessen?), door P.J.H.
Cuypers.
z.jr.
CUBAt1010

tekeningen;, 3 bladen
Situatie, plattegrond, doorsneden en gevel.

CUBA.110382241
Nieuwbouw van de kerkhofkapel en een hek om het kerkhof in
Hoogland, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt611

tekeningen;, 9 bladen
Plattegronden, aanzichten en doorsneden van de kapel en
tekeningen van het hekwerk om het kerkhof, voorzien van
stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met negatiefnummers 349
en 350, schaal 1 op 10, 1 op 100.

CUBA.110382243
Nieuwbouw van de rooms-katholieke kerk in Kristiania
(Noorwegen).
z.jr.
CUBAt51

CUBAph51.1

CUBAph51.2
CUBAph51.3
CUBAd51

tekening
Plattegrond van de ‘Pfarrkirche für die Kathol. Gemeinde zu
Christiania’, voorzien van een stempel met *P.J.H. Cuypers archief*
en negatiefnummer 235, schaal 1 op 100.
Straatbeeld met aanzicht entreezijde S.Olafkerk, Oslo (Kristiania), arch. Heinrich
Ernst Schirmer, 1856, 1 foto
Op voorzijde: "S.Olafskerk (katholieke kerk) te Kristiania, 't project
niet uitgevoerd (jammer?)"
Straatbeeld met zicht op koorzijde Gronlandskerk, Oslo (Kristiania), arch.
Wilhelm von Hanno, 1869, 1 blad met foto
Op voorzijde: “’t Meesterstuk van het Noorden’
"Zicht over Kristiania, noordzijde, nieuwe deel", 1 blad met foto
(op de foto is zowel de St.Olafskerk als de Grönlandskerk
aangegeven).
documentatie
Overdruk van een perspectieftekening van de Schaftkerk, 1857.

CUBA.110382249
Plan voor de rooms-katholieke begraafplaats in Leeuwarden, door
P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt1025

tekening
Plattegrond van de indeling van de begraafplaats, gesigneerd door
P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 50.

CUBA.110382251
Verbouwing van het woonhuis van prof. Alberdingk Thijm, in de
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Minderbroedersstraat in Leuven.
z.jr.
CUBAt624

tekening
Detailtekening van een tochtportaal.

CUBA.110382253
Nieuwbouw van de Congregatie Heilige Geestkapel in Leuven
(Belgié).
z.jr.
CUBAt625

tekeningen;, 2 bladen
Plattegrond en doorsneden, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, schaal
1 op 100.

CUBA.110382255
Uitbreiding van de rooms-katholieke St. Martinuskerk in Linne, door
P.J.H. Cuypers [niet uitgevoerd].
z.jr.
CUBAt606

CUBAph606
CUBAg606

tekeningen;, 12 bladen
Schetsjes en ontwerptekeningen (aanzichten, plattegronden en
doorsneden), gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van
stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van
negatiefnummers 455, 456, 457, schaal 1 op 100.
Doopvont, 1 blad met foto
Foto van een Romaanse hardstenen doopvont uit de twaalfde
eeuw.
geschreven stukken
Lijst met opgave van de werkzaamheden en de daarbij begrote
kosten.

CUBA.110382259
Aanbouw van een portaal in de rooms-katholieke St. Gertrudiskerk
in Maasbracht, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt585

tekeningen;
Plattegrond, aanzicht, doorsneden en een toegangshek naar de
begraafplaats, gesigneerd door P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 20.

CUBA.110382262
Nieuwbouw van een rooms-katholieke kapel in Medemblik.
z.jr.
CUBAt1895

tekening

Schetsontwerp met plattegrond en doorsneden.

CUBA.110382264
Uitbreiding en restauratie van een rooms-katholieke parochiekerk
in Melet (België), door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt586

tekeningen;, 4 bladen
Plattegrond, aanzichten en doorsneden van de kerk (fraai),
voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
vermelding van negatiefnummers 397, 529 en 530, schaal 1 op
100.
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CUBA.110382266
Verbouwing van het Benedictijnerklooster in Merkelbeek, door P.J.H.
Cuypers.
z.jr.
CUBAt1055

Verwijzing: Zie ook CUCO, t 578.1, t 578.2
tekening
Ontwerpschets met plattegrond, doorsnede en gevelaanzicht.

CUBA.110382268
Aanbouw van een bestuursgebouw en een woonhuis bij het
Bisschoppelijk Paleis in Roermond, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt614

tekening

Plattegrond, aanzicht en doorsnede van een deel.

CUBA.110382270
Nieuwbouw van een kerkhofkapel voor de Fam. Stoltzenberg in
Roermond, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt613

tekening

Plattegrond, aanzicht, doorsnede en detailtekening.

CUBA.110382272
Uitbreidingsplan van de rooms-katholieke kerk in Uithuizen, [door
P.J.H. Cuypers, niet uitgevoerd].
z.jr.
CUBAt1147

N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht.
tekeningen;, 2 bladen
Situatietekening met funderingsplan, plattegrond, aanzicht,
doorsneden en detailtekening voor uitbreiding van de kerk met
een voorbouw.

CUBA.110382274
Nieuwbouw van een kerkhofkapel in Venlo, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt639

tekeningen;, 15 bladen
Plattegronden, doorsneden, aanzichten (schetsen en
ontwerptekeningen) en detailtekeningen van de kapel, gesigneerd
door P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers
archief* met negatiefnummers 836, 837, 838, schaal 1 op 50;
Gedrukte plattegrond van de ‘indeeling van de Nieuwe
Begraafplaats te Venlo’, schaal 1 op 500.

CUBA.110382276
Nieuwbouw van een kapel in Wateringen, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt595

tekening

Doorsneden en een plattegrond.

CUBA.110382278
Nieuwbouw en decoratie van de schoolkapel in het Bisschoppelijk
College in Weert, door P.J.H. Cuypers.
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z.jr.
CUBAt587

tekeningen;, 6 bladen
Plattegrond, doorsneden en aanzicht, gesigneerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van stempels met *P.J.H. Cuypers archief* met
vermelding van negatiefnummers 800, 801 en 802, schaal 1 op
100.

CUBA.110382280
Uitbreiding van de rooms-katholieke St. Gertrudiskerk in Wijlre,
[door P.J.H. Cuypers].
z.jr.
CUBAt330

tekening

Ontwerptekening (blauwdruk) met aanzichten van de
linkerzijgevel, doorsnede en plattegrond met opgave van de oude
en de nieuwe situatie, schaal 1 op 100.

CUBA.110382282
Ontwerpen voor diverse niet-geïdentificeerde kerken, door P.J.H.
Cuypers.
z.jr.
CUBAt1056

tekeningen;, 32 bladen
Plattegronden, doorsneden, (gevel)aanzichten en details van
verschillende kerken.

CUBA.110382284
Ontwerpen van kerkhofkapellen, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt1173

N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
tekeningen;, 2 bladen
Ontwerptekeningen met plattegronden, doorsneden en
aanzichten, met vermelding van P.J.H. Cuypers. 1 Tekening is op
verso voorzien van een stempel met *P.J.H. Cuypers archief* en
het negatiefnummer 655.

CUBA.110382286 Kerkelijke gebouwen / decoratie

CUBA.110382286 KERKELIJKE GEBOUWEN / DECORATIE
CUBA.110382287
Decoratie van de rooms-katholieke St. Ignatiuskerk (‘De Zaaier’)
aan de Keizersgracht in Amsterdam, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
Toelichting project
1837 Bouw kerk door Joh. van Straaten.
z.j. Decoratie door P.J.H. Cuypers
CUBAt381
tekeningen;, 3 bladen
Decoratie van een altaar en orgel.
CUBAph381.1 Interieur; zicht op koor met altaar vanaf balkon, 1 blad met foto
(albuminedruk) van het interieur naar het hoofdaltaar, door
fotograaf Bezemer van Alphen, met vermelding van P.J.K. [sic]
Cuypers. – Arch. Inv. en het onderschrift: ‘St. Ignatiuskerk (De
Zaaijer) te Amsterdam’;
CUBAph381.2 Overzicht Keizersgracht met Kerk de Zaaijer, 1 blad met foto
(albuminedruk) van het exterieur aan de Keizersgracht met in het
verschiet de vieringtoren van de rooms-katholieke kerk ‘De
Posthoorn’. Deze foto is vervaardigd door A.T. Rooswinkel
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(Amsterdam) en op verso voorzien van een stempel: ‘Gebr.
Douwes Amsterdam, Atelier Grimburgwal 15’.

CUBA.110382292
Decoratie van de rooms-katholieke St. Martinuskerk in Arnhem.
z.jr.
CUBAt1050

tekeningen;, 2 bladen
2 Ontwerpschetsen voor de plaatsing van voorstellingen met
taferelen uit het leven van Martinus.

CUBA.110382294
Decoratie van de kapel van het Liefdehuis in Asten.
z.jr.
CUBAt1159

Verwijzing: Zie ook CUCO, t 127
N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht.
tekening
Ontwerpschets voor de beschildering van de kapel met bijbelse
voorstellingen.

CUBA.110382296
Decoratie van de rooms-katholieke kerk in Baulet (België), door
P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt617

De kerk is in 1848 gebouwd door Dumont.
tekeningen;, 3 bladen
Doorsneden van de kerk in Wanfercée-Baulet, gesigneerd door
Dumont, datering 1848;
Decoratietekeningen: beelden van Maria en Heilig Hart van Jezus.

CUBA.110382298
Decoratie van de rooms-katholieke kerk in Bedum.
z.jr.
CUBAt1149

N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht.
tekening
Ontwerpschets van een Onze Lieve Vrouwe altaar.

CUBA.110382300
Decoratie van een kerk in Brugge (België), door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt619

tekeningen;, 4 bladen
Decoratietekeningen (onder andere van een waterspuwer en een
altaar).

CUBA.110382302
Decoratie van de kapel bij het Zusterhuis in Darmstadt (Duitsland).
z.jr.
CUBAt631

tekening

Decoratietekening van een altaar.

CUBA.110382304
Decoratie van de kapel van de H.H. Martelaren van Gorcum in Den
Briel (Brielle), door P.J.H. Cuypers.
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z.jr.
CUBAt1007

tekeningen;, 2 bladen
Detailtekeningen voor een draagaltaar en beschildering, schaal 1
op 10, 1 op 20.

CUBA.110382306
Decoratie van de Onze Lieve Vrouwe Victoirekapel in Den Haag.
z.jr.
CUBAt568

tekeningen;, 2 bladen
Decoratietekeningen ten behoeve van schilderwerk.

CUBA.110382308
Decoratie van een kapel voor zusters in Den Haag.
z.jr.
CUBAt569

tekeningen;, 3 bladen
Decoratietekening voor het zangkoor en wandschilderingen.

CUBA.110382310
Decoratie van de rooms-katholieke St. Antonius Abtkerk in Eerde.
z.jr.
CUBAt621

tekening

Decoratietekening.

CUBA.110382312
Decoratie van de [rooms-katholieke St. Johannes Onthoofding] kerk
aan de kerkstraat 2 in Gemert.
z.jr.
CUBAt564

tekening

Decoratietekening van het Onze Lieve Vrouwe altaar, boven aan
de tekening staat vermeld: ‘opmeting kleine altaren Gemert’,
schaal 1 op 20.

CUBA.110382314
Decoratie van de rooms-katholieke St. Petrus’ Bandenkerk in Gilze,
door P.J.H. Cuypers.
z.jr.

CUBAt583

Toelichting project
1858 Aanbouw van zijbeuken aan het schip door architect Redig uit Antwerpen.
z.j. Decoratie door P.J.H. Cuypers
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 9
tekeningen;, 7 bladen
plattegronden, gevels en doorsneden, getekend door Redig,
bouwmeester, datering 1858, schaal 1 op 100;
1 Tekening van een altaar door P.J.H. Cuypers.

CUBA.110382316
Decoratie van de St. Willibrorduskerk in Hedel, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt597

tekening

CUBA.110382318

Decoratietekening.
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Decoratie van de rooms-katholieke St. Martinuskerk in Katwijk (bij
Cuijk).
z.jr.
CUBAt627

tekeningen;, 3 bladen
Decoratietekeningen (onder andere van een gaskandelaar),
gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een stempel van
Cuypers & Co. en van een stempel met *P.J.H. Cuypers archief*
met vermelding van negatiefnummer 380.

CUBA.110382320
Decoratie van de rooms-katholieke St. Johannes de Doperkerk in
Klundert.
z.jr.
CUBAt628

Verwijzing : Zie ook CUCO, t 137.1, t 137.2
tekening
Decoratietekening van een altaar.

CUBA.110382322
Decoratie van [een kapel in] een gasthuis in Leeuwarden.
z.jr.
CUBAt626

tekeningen;, 2 bladen
Detail- en decoratietekeningen, voorzien van een blindstempel
van P.J.H. Cuypers.

CUBA.110382324
Decoratie van een rooms-katholieke kapel of kerk in Leiderdorp,
door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt1151

N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht.
tekening
Schetsontwerp van een credenskast.

CUBA.110382326
Decoratie van een kerk in Maaseik, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt588

tekening

schets

CUBA.110382328
Decoratie van de [St. Lucia] kerk in Mierlo, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt589

tekening
Decoratietekening (fraai) van een altaar, met vermelding van
P.J.H. Cuypers.

CUBA.110382330
Decoratie van de rooms-katholieke Heilig Hartkerk in Montfort, door
P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt1022

tekening

Ontwerp van een smeedijzeren hekwerk, voorzien van
ordernummer 1043.
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CUBA.110382332
Decoratie van de rooms-katholieke St. Kiliankerk in Nierstein, [door
P.J.H. Cuypers].
z.jr.
CUBAt1184

N.B. Is niet opgenomen in het oevre-overzicht!
tekening
Plattegrond met intekening van het gewelf t.b.v. een
gewelfschildering, schaal 1 op 10.

CUBA.110382334
Decoratie van de rooms-katholieke St. Bartolomeuskerk in
Nootdorp, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt577

tekeningen;, 2 bladen
Decoratietekeningen: preekstoel en een bidstoel, schaal 1 op 10.

CUBA.110382336
Decoratie van de Heilig Hartkerk aan de Kraijenhofflaan in
Nijmegen, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt600

tekeningen;, 2 bladen
Decoratietekeningen van het hoogaltaar, met Cuypers & Co.
nummer 4084, schaal 1 op 10.

CUBA.110382338
Decoratie van een kerk [mogelijk de Dominicuskerk of de
Augustinuskerk] in Nijmegen, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt601

tekeningen;, 17 bladen
Decoratietekeningen van onder andere consoles, tabernakel,
ijzerwerk, geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een
blindstempel van P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 1.

CUBA.110382340
Decoratie van de kapel in het rooms-katholieke Gasthuis in
Oisterwijk.
z.jr.
CUBAt1146

tekening

Ontwerptekening van het hoogaltaar, geparafeerd door P.J.H.
Cuypers, op verso voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers
archief* met het negatiefnummer 563, schaal 1 op 20.

CUBA.110382342
Decoratie van de Jezuïetenkerk in Oosterhout.
z.jr.

CUBAt578

Toelichting project
1905 [Bouw door J. van Gils]
? Polychromie door P.J.H. Cuypers
tekeningen;, 3 bladen
Ontwerptekeningen voor beschildering van de kerk (fraai), schaal
1 op 20.
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CUBA.110382344
Decoratie van een kapel in het Liefdeshuis in Roermond.
z.jr.
CUBAt560

Verwijzing: Zie ook CUCO, t 83
tekeningen;, 2 bladen
Schilderwerk (fraai).

CUBA.110382346
Decoratie van de rooms-katholieke Michaëlkerk in Rijndijk
(Koudekerk).
z.jr.
CUBAt1027

tekening

Detailtekening van een afsluithek van een doopkapel, schaal 1 op
10.

CUBA.110382348
Ontwerp van een triomfkruis in een kerk in Santpoort.
z.jr.
CUBAt939

tekeningen;, 2 bladen
2 Ontwerptekeningen van triomfkruis, schaal 1 op 50.

CUBA.110382350
Decoratie van de rooms-katholieke St. Jozefkerk in Tilburg.
z.jr.
CUBAt634

Verwijzing: Zie ook CUCO, t 674
tekeningen;, 2 bladen
Plattegrond van de kerk, doorsnede van de doopkapel en een
begroting van kosten voor het schilderwerk en een detailtekening.

CUBA.110382352
Decoratie van de St. Martinuskerk in Utrecht.
z.jr.
CUBA.110382353

tekeningen; (ZOEK!), 2 bladen
(ZOEK!) Aanzicht en een detail van een altaar voor Onze-LieveVrouwe van Altijddurende Bijstand, schaal 1 op 5 en 1 op 10.

CUBA.110382354
Decoratie van de kerk in Wangenies (België), door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt592

tekeningen;, 6 bladen
Decoratietekeningen van onder andere de preekstoel, altaar,
beeldhouwwerk, geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met vermelding
van nummer 1376, schaal 1 op 20.

CUBA.110382356
Decoratie van de [St. Martinus] kerk in Warrega, door P.J.H.
Cuypers.
z.jr.
CUBAt593

tekeningen;, 3 bladen
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Decoratietekeningen onder andere van het Onze Lieve Vrouwe
altaar (fraai), geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een
stempel van Cuypers & Co., schaal 1 op 20.

CUBA.110382358
Decoratie van de rooms-katholieke kerk in Wavre (België), door
P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt594

tekeningen;, 4 bladen
Decoratietekeningen van een Heilig Hart beeld, van een beeld van
de St. Petrus, schilderwerk, kroon voor verlichting, met vermelding
van Cuypers & Co. nummers 3856 en 3862, schaal 1 op 10.

CUBA.110382360
Meubeldecoratie van de rooms-katholieke St. Johanneskerk in
Weilbach (Duitsland), door P.J.H. Cuypers.
z.jr.

CUBAt590

Toelichting
1789 Nieuwbouw door Adam Josef Becker
? Decoratie door P.J.H. Cuypers
tekening
Decoratietekening van een altaar.

CUBA.110382362
Decoratie van de [St. Maria Magdalena]kerk in Wormer, [door P.J.H.
Cuypers].
z.jr.
CUBAt591
CUBAg591

tekening
Deel van een plattegrond en van een opstand.
geschreven stuk
Bestek en voorwaarden voor het bouwen van de kerk en de toren,
met supplement, naar het ontwerp van architect H.J. van den
Brink uit Driebergen, datering 1868.

CUBA.110382365 Particuliere gebouwen

CUBA.110382365 PARTICULIERE GEBOUWEN
CUBA.110382366
Nieuwbouw van woningen, villa’s en overige gebouwen door P.J.H.
Cuypers
z.jr.
CUBAt1057

tekeningen;, 12 bladen
1 Schetsblad van een ‘Maison de la chasse’: plattegrond,
doorsneden en gevel;
2 Plattegronden van een woonhuis;
1 Schetsblad: gevel van een sluiswachtershuis;
1 Schetsblad: middenrisaliet van een monumentaal gebouw;
1 Schetsblad: perspectief tekening van een gebouw in
neorenaissance-stijl in Haarlem;
1 Schetsblad: gevel en details van een gebouw in Zwolle;
1 Schetsblad: gevel en details van een Rooms-katholieke school;
1 Plattegrond van een hoekhuis;
1 Schetsblad met aanzicht en doorsnede van een winkelpui;
2 Schetsbladen: school Maastricht/winkel Nieuwendijk
(Amsterdam?).
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CUBA.110382368
Ontwerp van een muziektent.
z.jr.
CUBAt1063

tekening
Ontwerptekening: aanzicht en plattegrond.

CUBA.110382370
Decoratie van Hotel de l’ Europe in Amsterdam.
z.jr.
CUBAt378

tekening

CUBAd378

documentatie

Decoratietekening van een schouw.
Overdruk van een foto van het exterieur van het hotel.

CUBA.110382373
Ontwerp van een winkelpassage in Amsterdam [niet uitgevoerd].
z.jr.
CUBAt379

Literatuurverwijzing Zie: P.J.H. Cuypers en Amsterdam, p. 123.
tekeningen;, 3 bladen
Plattegronden, schaal 1 op 100.

CUBA.110382375
Verbouwing van een woonhuis [in Amsterdam].
z.jr.
CUBAt1179

tekeningen;, 2 bladen
Plattegronden van de begane grond, eerste-, tweede- en derde
verdieping in de bestaande en nieuwe situatie, schaal 1 op 100.

CUBA.110382377
Ontwerp van een bierhal aan het Rembrandtplein in Amsterdam,
door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt616

CUBAg616

tekeningen;, 2 bladen
Ontwerpschets en ontwerptekening met plattegronden,
doorsneden, gevels en details van het houten gebouwtje; 2
ontwerpvarianten.
geschreven stukken
Lijst met opgave van ‘Vermindering der werkzaamheden van het
maken eener Bierhalle op het Rembrandtsplein te Amsterdam’,
gericht aan P.J.H. Cuypers.

CUBA.110382380
Nieuwbouw van Huis Scheres in Baarlo.
z.jr.
CUBAt565

tekeningen;, 7 bladen
In opdracht van baron van d’ Olne. Schetsbladen met
plattegronden en aanzichten.

CUBA.110382382
Decoratie [van een woonhuis in Den Haag, door P.J.H. Cuypers].
z.jr.
CUBAt599

tekeningen;, 12 bladen
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Plattegronden, (delen van) aanzichten, decoratietekeningen van
schoorsteenmantels, bankje en een bureau, schaal 1 op 10.

CUBA.110382384
Ontwerp van woonhuis Dericks in Druten, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt1126

tekeningen;, 2 bladen
Schetsbladen met plattegronden en een doorsnede.

CUBA.110382386
Ontwerp van woonhuis Hermans in Eindhoven, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt1127

tekeningen;, 6 bladen
Schetsbladen met aanzichten en plattegronden.

CUBA.110382388
Ontwerp van een sociëteit in Eindhoven.
z.jr.
CUBAt1058

tekening
Ontwerpschets: plattegrond, doorsnede, gevel en details.

CUBA.110382390
Meubeldecoratie van een woonhuis in Haarlem, door [P.J.H. Cuypers
of J.Th.J. Cuypers].
z.jr.
CUBAt596

tekeningen;, 2 bladen
In opdracht van P.H. van Moerkerken. Eikenhouten buffet en een
eikenhouten stoel met bankje (fraai), voorzien van stempels van
Cuypers & Co. met vermelding van Cuypers & Co. nummers 3704
en 3705, schaal 1 op 10.

CUBA.110382392
Nieuwbouw van een winkel in Maastricht.
z.jr.
CUBAt575

tekeningen;, 2 bladen
Schetsbladen met (gedeelten van) gevels en details.

CUBA.110382394
Verbouwing van een woonhuis in Mons (Frankrijk).
z.jr.
CUBAt574

tekening

In opdracht van Caulier. Schetsblad met plattegronden, gevel en
details.

CUBA.110382396
Decoratie van het woonhuis van ambassadeur Jhr. Mr. A. de Stuers,
Rue la Perouse 21, in Parijs (Frankrijk).
z.jr.
CUBAt1153

N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht.
tekening
Schetsblad met ontwerp van een vergulde eikenhouten
[spiegel]lijst.
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CUBA.110382398
Nieuwbouw van de villa Spaarnberg in Santpoort, door P.J.H.
Cuypers.
z.jr.
CUBAt607

tekeningen;, 5 bladen
Plattegronden, aanzichten en detail

CUBA.110382400
Decoratie van een villa in ’s-Graveland, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt612

tekeningen;, 8 bladen
In opdracht van Swanenburgh, Boels van Heemstede.
Situatietekening, plattegronden en detailtekeningen (lambrisering,
schoorsteen).

CUBA.110382402
Verbouwing van een woonhuis op de hoek van de Neerstraat en de
Oliestraat [in Roermond].
z.jr.
CUBAt1183

N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht!
tekening
Plattegrond van de begane grond en verticale doorsnede over de
gevel ten behoeve van de vergroting van het balkon. Op verso
voorzien van geometrische figuren (studieblad?) en gesigneerd
door H. Leeuw.

CUBA.110382404
Decoratie van een notariskantoor in Steenbergen, door P.J.H.
Cuypers.
z.jr.
CUBAt644

tekening
Schoorsteen, schaal 1 op 10.

CUBA.110382406
Nieuwbouw van een winkel in Valkenburg.
z.jr.
CUBAt635

tekeningen;, 4 bladen
Aanzichten, doorsneden, plattegronden en detailtekeningen.

CUBA.110382408
Verbouwing van een gebouw tot zangschool in Venlo.
z.jr.
CUBAt1054

tekening
In opdracht van het rooms-katholieke kerkbestuur van Venlo.
Ontwerptekening met plattegrond en doorsneden, schaal 1 op
500.

CUBA.110382410 Overheidsgebouwen

CUBA.110382410 OVERHEIDSGEBOUWEN
CUBA.110382411
Ontwerp van de ambtswoning van de Commissaris des Konings in
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Zwolle, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt609

Toelichting project
1892 Nieuwbouw gouverneurshuis door J. van Lokhorst
tekeningen;, 2 bladen
Plattegrond en een detailtekening.

CUBA.110382413
Aanbouw van een loods voor het opstellen van afgietsels en
fragmenten van bouwkunst voor het Nederlands Museum in Den
Haag.
z.jr.
CUBAt570

tekeningen;, 2 bladen
Schets en ontwerptekening (plattegrond, aanzichten en
doorsneden), schaal 1 op 100.

CUBA.110382415
[Restauratie] van een post en telegraafkantoor in Enkhuizen.
z.jr.
CUBAt571

tekeningen;, 3 bladen
Aanzichten en plattegronden.

CUBA.110382417
Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met pogingen tot behoud in situ van
de Heerepoort in Groningen.
z.jr.
Toelichting project
Onder Rijksadviseurs. De poort is gesloopt en gedeeltelijk herplaatst in de tuin
van het Rijksmuseum in Amsterdam.
CUBAph1144.1
Aanzicht 'Heerepoort te Groningen', 1 blad met foto
2 Identieke foto’s (albuminedrukken, op fotokartons geplakt) van
de buitenzijde van de poort; de fotokartons zijn voorzien van het
opschrift ‘Heerepoort te Groningen’ (in pen, op recto).
CUBAph1144.2
Aanzicht 'Heerepoort te Groningen', 1 blad met foto
2 Identieke foto’s (albuminedrukken, op fotokartons geplakt) van
de buitenzijde van de poort; de fotokartons zijn voorzien van het
opschrift ‘Heerepoort te Groningen’ (in pen, op recto).

CUBA.110382420
Restauratie van de koepel van het Gebroeders Bakkers Weeshuis in
Zutphen, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt608

tekeningen;, 4 bladen
Plattegronden en aanzichten, schaal 1 op 50.

CUBA.110382422
Decoratie van het Doorgangshuis in Den Haag.
z.jr.
CUBAt567

tekeningen;, 2 bladen
Decoratietekeningen (onder andere van een altaar), met
vermelding van Cuypers & Co. nummer 3068.

CUBA.110382424
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Decoratie van het Mauritshuis in Den Haag, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt1012

tekening
Schetsontwerp van een kachel.

CUBA.110382426
Ontwerp van een brug in Mook.
z.jr.
CUBAt1896

tekening
Schetsen van verschillende details.

CUBA.110382428
Ontwerp van bruggenhoofden van de Waalbrug in Nijmegen.
z.jr.
CUBAt576

Verwijzing: Zie een publicatie in de Bouwkundige Bijdragen.
tekeningen;, 4 bladen
Aanzichten en details, 1 op 20, 1 op 100.

CUBA.110382430
Ontwerp van een toegangshek voor het Rotspark in Valkenburg.
z.jr.
CUBAt1158

N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht.
tekening
Schetsblad met aanzichten en details van het hek en de stenen
trap die er naartoe leidt.

CUBA.110382432
Plattegronden [door P.J.H. Cuypers].
z.jr.
CUBAt1185

tekeningen;, 3 bladen
Ontwerp- en opmetingstekeningen met plattegronden, waarvan 1
voor Museum van der Hoop in Amsterdam (Oudemanhuispoort),
van de andere tekeningen is onbekend schaal 1 op 500.

CUBA.110382434 Gedenktekens en zegels

CUBA.110382434 GEDENKTEKENS EN ZEGELS
CUBA.110382435
Ontwerp van een grafkapel voor de familie Sinkel in Arnhem, door
P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt1049

tekeningen;, 2 bladen
2 Ontwerptekeningen met aanzichten en doorsnede, schaal 1 op
20.

CUBA.110382437
Ontwerp van een grafmonument voor de familie Geerts (?) in
Druten, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt1017

tekening

CUBA.110382439

Ontwerpschets.
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Decoratie van de gemeente- en gildewapens voor de gemeente
Hoogesluis, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt598

tekeningen;, 5 bladen
Decoratietekeningen.

CUBA.110382441
Nieuwbouw van een gedenkteken voor J.P. Minskelers in Maastricht,
door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt632

tekeningen;, 7 bladen
Situatietekening, plattegrond, standbeeld, hekwerk en lantaarn,
schaal 1 op 10, 1 op 100.

CUBA.110382443
Restauratie van het graf van schilder Jordaens te Putte (NoordBrabant), door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAph678

CUBAg678

foto

Foto (albuminedruk) van het grafmonument, door fotograaf J.
Dupont, voorzien van het opschrift: ‘Monument Jordaens.
Opgericht te Putte (Holland) en ingehuld [sic] op 22 augustus
1877’ (in druk), ‘WelEd. Heer J.A. Cuypers. Aangeboden over […]
sorgen. […] Ellemeet. […] febr. 1878’ (in pen).
geschreven stukken
Rekening van 121,20 gulden van P.J.H. Cuypers gericht aan het
Ministerie van Binnenlandse Zaken, de opdrachtgever.

CUBA.110382446
Decoratie van een wapenzegel, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt643

tekeningen;, 2 bladen
Ontwerptekeningen, met vermelding van N.D. v. Heukelom en
‘afgekeurd PJH.C’.

CUBA.110382448
Ontwerp van een gedenkteken voor de overleden leden van de
Aartsbroederschap der H. Familie, door P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt642

tekening

CUBAt501

tekening

Tekening voorzien van een stempel van Cuypers & Co. met
vermelding van Cuypers & Co. nummer 2546.

CUBA.110382450
Ontwerp van een grafmonument voor de familie Wolterbeek.
z.jr.
CUBAt1152

N.B. Is niet opgenomen in het oeuvre-overzicht.
tekening
Ontwerptekening met aanzichten en doorsneden. De grafplaat is
voorzien van een afbeelding van een vrouwelijke heilige en o.a.
van de opschriften: ‘Glaube, Liebe, Hoffnung’ en: ‘Ausdauer führt
zur Vollkommenheit’.
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CUBA.110382452 Periode 1921-1958

CUBA.110382452 PERIODE 1921-1958
CUBA.110382453 1921-1949 / Samenwerking tussen Joseph en Pierre junior Cuypers

CUBA.110382453 1921-1949 / SAMENWERKING TUSSEN JOSEPH EN
PIERRE JUNIOR CUYPERS
CUBA.110382454
Uitbreiding van een rooms-katholieke school in Einighausen, door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1921
CUBAt701
CUBAg701

tekeningen;, 2 bladen
Bestektekeningen (bestek 331E) , datering 1921, schaal 1 op 100,
1 op 500.
geschreven stukken
Begrotingen, bestek en voorwaarden, datering 1921.

CUBA.110382457
Nieuwbouw van een rooms-katholieke school in Limbricht, door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1921
CUBAt703

CUBAg703

tekeningen;, 22 bladen
1 Situatietekening, met vermelding van ordernummer H126,
datering 1922, schaal 1 op 500;
1 Detailtekening van klasmeubilair, gesigneerd door J.W. Mols;
20 Genummerde bestektekeningen (bestek 331L), gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, P.J.J.M. Cuypers en schoolopzichter J.W. Mols,
datering 1921, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Lijst met benodigdheden voor de aanschaf van schoolmeubilair en
schoolbenodigdheden voor het interieur, kostenbegroting.

CUBA.110382460
Restauratie van de Thomas van Aquinokerk in Amsterdam, door
J.Th.J. Cuypers.
1921
CUBAt704

tekeningen;, 7 bladen
Opmetingstekeningen van details t.b.v. de restauratie, schetsen,
met nummer D1, datering 1921, schaal 1 op 10.

CUBA.110382462
Uitbreiding van de rooms-katholieke St. Bavokerk in Nuth, door
J.Th.J. Cuypers.
1921
CUBAt705

tekening
Technische tekening, met bladnummer 16, gesigneerd
(onleesbaar), datering 1921, schaal 1 op 50.

CUBA.110382464
Decoratie van de rooms-katholieke St. Jozefkerk in Kopenhagen
(Denemarken), door J.Th.J. Cuypers.
1921
CUBAt1020

tekeningen;, 6 bladen
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Ontwerptekeningen voor een communiebank, geparafeerd door
J.Th.C. Cuypers, met stempel van Cuypers & Co., met Cuypers &
Co. nummers 778, 1247, 4481, 4597, schaal 1 op 10.

CUBA.110382466
Nieuwbouw, decoratie en uitbreiding van rooms-katholieke St.
Salviuskerk en pastorie in Limbricht.
1921-1925
o.a. 72 tekeningen en 4 foto's
Toelichting project
1921-1923 Nieuwbouw (bestek 325) van de kerk door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers.
1921 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1923 Nieuwbouw van de pastorie (bestek 377) door J.M.J. Wagemans
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 183.1, t 183.2
CUBAt706.1 tekeningen; algemeen, 41 bladen
41 Bladen: presentatietekeningen (fraai), schetsen,
ontwerptekeningen, genummerde bestektekeningen (bestek 325):
perspectieftekening, situatietekeningen, tuinplan, aanzichten,
doorsneden en plattegronden, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers en de opzichter, gemerkt H126, datering 19201923, schaal 1 op 100, 1 op 200, 1 op 500.
CUBAt706.2 tekeningen; detail en decoratie, 9 bladen
9 Bladen: klankbord van preekstoel, kroonluchter, boekenkast en
communiebank (fraai), met Cuypers en Co. nummer 825,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1925, schaal 1 op 10.
CUBAt706.3 tekeningen; blauwdrukken, 22 bladen
22 Bladen: blauwdrukken van een aantal van de hierboven
beschreven tekeningen.
CUBAph706.1 Aanzicht koorzijde, 1 foto
Zie f1 (fotoalbum)
Foto’s van interieur en exterieur.
CUBAph706.2 Aanzicht koorzijde, 1 foto
Zie f1 (fotoalbum)
Foto’s van interieur en exterieur.
CUBAph706.3 Interieur; gezien vanaf koor richting orgel, 1 foto
Zie f1 (fotoalbum)
Foto’s van interieur en exterieur.
CUBAph706.4 Aanzicht entreezijde, 1 foto
Zie f1 (fotoalbum)
Foto’s van interieur en exterieur.
CUBAg706
geschreven stukken
Gedrukt bestek (bestek 377) met geschreven aanvullingen en
correcties.

CUBA.110382474
Nieuwbouw van een rooms-katholieke school in Guttecoven (bij
Limbricht), door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1921-1926
CUBAt702

CUBAg702

tekeningen;, 10 bladen
8 Genummerde bestektekeningen (bestek 331G), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1921, schaal 1 op 100;
Situatietekeningen en detailtekeningen, schaal 1 op 2500.
geschreven stukken
Correspondentie o.a. over het overlijden van eerwaarde Jansen
van de parochie te Limbricht, begrotingen, lijst van
benodigdheden voor het schoolinterieur, datering 1924-1926.

CUBA
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CUBA.110382477
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St. Agathakerk in
Beverwijk.
1921, 1929
o.a. 56 tekeningen en 6 foto's
Toelichting project
1921-1922 Nieuwbouw (bestek 329) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1922-1929 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt710
tekeningen;, 56 bladen
- 43 Algemene tekeningen: situatietekening, ontwerptekeningen,
genummerde bestektekeningen (bestek 329) en blauwdrukken
van plattegronden, aanzichten, gevels, doorsneden, gesigneerd en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1921,
1922, schaal 1 op 5, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100, 1 op 200;
- 13 Detailtekeningen: koepelkruis, kerkbank, preekstoel,
hoofdaltaar, tegelvloeren, kasten en credens, met stempel van
Cuypers & Co., met Cuypers & Co. nummer 1910, met vermelding
van Thunissen en Sambeek, aannemers, datering 1922, 1923,
1929, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50.
CUBAd710
documentatie
Overdruk van een foto van het interieur van de kerk.
CUBAph710.1 Interieur; hoofdkoepel, 1 blad met foto
Zie ook f 1 (fotoalbum)
Foto’s van het interieur van de kerk. In het fotoalbum bevinden
zich foto’s van het exterieur en het interieur van de kerk.
CUBAph710.2 Interieur; hoofdkoepel, 1 blad met foto
Zie ook f 1 (fotoalbum)
Foto’s van het interieur van de kerk. In het fotoalbum bevinden
zich foto’s van het exterieur en het interieur van de kerk.
CUBAph710.3 Interieur; hoofdkoepel, 1 blad met foto
Zie ook f 1 (fotoalbum)
Foto’s van het interieur van de kerk. In het fotoalbum bevinden
zich foto’s van het exterieur en het interieur van de kerk.
CUBAph710.4 Interieur; altaar, 1 blad met foto
Zie ook f 1 (fotoalbum)
Foto’s van het interieur van de kerk. In het fotoalbum bevinden
zich foto’s van het exterieur en het interieur van de kerk.

CUBA.110382484
Nieuwbouw van de rooms-katholieke Leergangen (school) in
Tilburg.
1921-1934
totaal 109 tekeningen
Toelichting project
1921 Ontwerp door J.Th.J. Cuypers.
1922-1924 Nieuwbouw (bestek 313) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1930 Nieuwbouw (bestek 525) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1937 Uitbreiding (bestek 705) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 623
CUBAt707.1 tekeningen; algemeen, detail en decoratie, 10 bladen
plattegronden, uitbreidingsplannen van Tilburg, tekeningen van
betonconstructies, detailtekeningen van toiletten,
decoratietekening van leestafel, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers
en de constructeur, datering 1919-1921, 1925, schaal 1 op 10, 1
op 20, 1 op 100 en 1 op 1000.
CUBAt707.2 tekeningen; bestek, 65 bladen
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genummerde bestektekeningen (bestek 313 en 525), gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1921-1924, 1930,
schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 200, 1 op 500, 1
op 1000.
tekeningen; blauwdrukken, 34 bladen
- 7 Bladen: blauwdrukken van een aantal van de hierboven
beschreven tekeningen;
- 27 Genummerde bestektekeningen (bestek 705): aanzichten,
doorsneden, plattegronden, balklagen, kapplan, fundering,
riolering, spanten, trappenhuis, lambris, raam- en deurkozijnen,
klepramen, lichtkap, tochtpui, betonnen vloeren, -balken en –
trappen, leidingkokers en details van voornoemde onderdelen,
met vermelding van Joseph en Pierre Cuypers, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, gesigneerd (onleesbaar), datering 1937, schaal 1
op 1, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie, bestek en voorwaarden, toevoeging bestek,
begroting leestafels, verslag van een rede gehouden door Th.
Goossens, datering 1924-1934, 1937.

CUBA.110382489
Nieuwbouw en aanbouw van het raadhuis in Geleen.
1921, 1940

CUBAt708

CUBAg708

Toelichting project
1921 Nieuwbouw door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1940 Aanbouw door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
tekeningen;, 28 bladen
Schetsen, situatietekening, rooilijnplannen (daarvan 1 met
intekening van een nieuwe plattegrond voor het raadhuis),
plattegronden, geveltekeningen, doorsneden, genummerde
bestektekeningen (bestek 338), blauwdrukken, programma van
uitbreiding, detailtekening van trapleuning, datering 1921, 1941,
schaal 1 op 50, 1 op 100, 1 op 200 en 1 op 500.
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden voor nieuwbouw, correspondentie en
programma van eisen betreffende de verbouwing, datering 1921,
1941-1942.

CUBA.110382492
Ontwerp, nieuwbouw, decoratie en aanbouw van de roomskatholieke Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk in Bergen op Zoom.
1921-1956
o.a. 94 tekeningen en 6 foto's
oelichting project
1917 Nieuwbouw (bestek 70) van de pastorie door J. van Gils
1921 Ontwerp door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers (bestek 70)
1926-1927 Nieuwbouw (bestek 334) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1926-1927 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1953-1956 Herstelling en aanbouw (bestek 937) door Bureau J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers
CUBAt709.1 Nieuwbouw pastorie 1917-1918, 3 bladen
1 Bestektekening (bestek 70) met aanzicht, situatietekening en
doorsnede, gesigneerd door Jac. van Gils, datering 1917, schaal 1
op 100;
2 Blauwdrukken met plattegrond en aanzicht, gesigneerd door Jac.
van Gils, datering 1918, schaal 1 op 200.
CUBAt709.2 Ontwerp kerk 1921, 9 bladen

CUBA

CUBAt709.3

CUBAt709.4

CUBAph709.1

CUBAph709.2

CUBAph709.3

CUBAph709.4

CUBAph709.5

CUBAph709.6

CUBAg709
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schetsen en bestektekeningen (bestek 334), met vermelding van
het bureau J. & P. Cuypers, datering 1921, schaal 1 op 20, 1 op
100 en 1 op 200.
Nieuwbouw en decoratie kerk 1927, 51 bladen
49 Bladen: vooral bestektekeningen (bestek 334) van aanzichten,
doorsneden, plattegronden en technische tekeningen, waarvan
enkele blauwdrukken, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1926-1927, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100 en 1 op 200;
2 Decoratietekeningen van kapel, schaal 1 op 20.
Herstelling oorlogsschade en aanbouw 1953-1956, 33 bladen
plattegronden, aanzichten, doorsneden, situatietekeningen,
genummerde bestektekeningen (bestek 397), met vermelding van
H. Huisintveld, datering 1953-1956, met schaal 1 op 10, 1 op 20, 1
op 100 en 1 op 1000.
Bouwwerkzaamheden; entreeportaal
20 juni 1955, 1 foto, ansichtkaart
van de bouw van het portaal en de kerktoren
(vervaardigd door Foto Tobias) datering 1955, 1956.
Bouwwerkzaamheden; toren
20 juni 1955, 1 foto, ansichtkaart
van de bouw van het portaal en de kerktoren
(vervaardigd door Foto Tobias) datering 1955, 1956.
Bouwwerkzaamheden; toren
30 augustus 1955, 1 foto
van de bouw van het portaal en de kerktoren
(vervaardigd door Foto Tobias) datering 1955, 1956.
Bouwwerkzaamheden; toren
30 augustus 1955, 1 foto
van de bouw van het portaal en de kerktoren
(vervaardigd door Foto Tobias) datering 1955, 1956.
Aanzicht entreeportaal, hersteld
28 april 1956, 1 foto
van het portaal en de toren na voltooiing
(vervaardigd door Foto Tobias) datering 1955, 1956.
Aanzicht toren, hersteld
28 april 1956, 1 foto
van het portaal en de toren na voltooiing
(vervaardigd door Foto Tobias) datering 1955, 1956.
geschreven stukken
Correspondentie over het betalen van extra kosten die door
lekken in het kerkdak zijn ontstaan. Brief (1956) met toelichting
verbouwingsplan patronaatsgebouw en 2 notitiebladen met
berekeningen van afmetingen en diverse kosten.

CUBA.110382504
Nieuwbouw en decoratie van een rooms-katholieke kerk in
Aerdenhout [door J.Th.J. Cuypers].
1922
CUBAt1000

tekeningen;, 3 bladen
Doorsneden over de kerk (blauwdruk), angelustoren (met detail
klokkenstoel) en biechtstoelen, datering 1922, schaal 1 op 10, 1
op 20.

CUBA.110382506
Nieuwbouw van het Heilig Hartmonument in Clinge, door J.Th.J.
Cuypers.
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1922
CUBAt711

tekeningen;, 4 bladen
Situatietekening, plattegronden en aanzicht, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, met nummer 1655, datering 1922, schaal 1 op 10
en 1 op 100.

CUBA.110382508
Decoratie van de rooms-katholieke kerk in Leeuwen-Boven.
1922
CUBAt845

tekening

Decoratietekening van de beschildering van de kerk, geparafeerd
door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van Kunstwerkplaatsen
Cuypers & Co., met Cuypers & Co. nummer 1738, datering 1922,
schaal 1 op 20.

CUBA.110382510
Nieuwbouw van een lijkenhuis op het kerkhof van Renkum, door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1922
CUBAt712

tekening

Technische tekening met berekeningen van gewelf van graf,
datering 1922.

CUBA.110382512
Nieuwbouw van een grafmonument voor P.A.M. van Rossum, door
J.Th.J. Cuypers.
1922
CUBAt713

tekening
Ingekleurde ontwerptekening van grafmonument voor P.A.M. van
Rossum, met 1922 als inscriptie op grafsteen, met het
ordernummer 1816.

CUBA.110382514
Decoratie van de Margarithakerk in Tilburg, door J.Th.J. Cuypers.
1922
CUBAt714

tekening
Blauwdruk van een ontwerp van een hoofdaltaar, datering 1922,
schaal 1 op 10.

CUBA.110382516
Nieuwbouw van de Rooms-katholieke St. Patrickkerk in Pretoria,
door J.Th.J. Cuypers.
1922-1923
CUBAt716

tekeningen;, 14 bladen
Schetsen en ontwerptekeningen (plattegronden, aanzichten en
doorsneden), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1922-1923,
schaal 1 op 200.

CUBA.110382518
Nieuwbouw van de Rooms-katholieke Stefanuskerk en pastorie in
Nijmegen, door P.J.J.M. Cuypers.
1922-1925
o.a. 57 tekeningen en 4 foto's
CUBAt719.1

tekeningen; algemeen en detail, 17 bladen

CUBA

CUBAt719.2

CUBAph719
CUBAg719
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- 14 Algemene tekeningen: schetsen, situatietekeningen,
ontwerptekeningen van aanzichten en plattegronden, schaal 1 op
100, 1 op 2500;
- 3 Detail- en decoratietekeningen van een Heilig Hartbeeld en
ring van een koepel, gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers, datering
1923, schaal 1 op 1, 1 op 10 en 1 op 20.
tekeningen; bestek en blauwdrukken, 40 bladen
- 29 Genummerde bestektekeningen (bestek 357), gesigneerd
door P.J.J.M. Cuypers, datering 1922-1923, schaal 1 op 10, 1 op 20,
1 op 50,
1 op 100;
- 11 Blauwdrukken van een aantal van de hierboven beschreven
tekeningen.
Interieur; kerkzaal gezien richting altaar, 1 foto
Foto’s van het interieur van de kerk.
zie ook fotoalbum f 1
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1925.

CUBA.110382523
Ontwerp en nieuwbouw van de Rooms-katholieke parochiekerk van
het Heilig Hart in Schiedam.
1922-1925
CUBAt720.1

CUBAt720.2

CUBAph720
CUBAg720

tekeningen; ontwerp 1917-1922, 7 bladen
- 6 Ontwerptekeningen (fraai) van de gevel, gesigneerd door J. van
Gils (3 tekeningen) en gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers (3
tekeningen), datering 1917, 1922, schaal 1 op 200;
- 1 Perspectiefschets (fraai) van de kerk, met vermelding van
Pierre Cuypers, datering 1922.
tekeningen; ontwerp en bestek 1923-1925, 32 bladen
- 4 Ontwerptekeningen, gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers, datering
1923-1924;
- 16 Genummerde bestektekeningen (bestek 285) (plattegronden,
doorsneden en aanzichten), gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers, sch.
1 op 100.
- 10 Ontwerptekeningen, gesigneerd door H. Groenewegen, P.J.J.M.
Cuypers, datering 1925, schaal 1 op 50, 1 op 100, 1 op 500;
- 2 potloodtekeningen van het interieur, gesigneerd door twee
moeilijk leesbare namen.
Vooraanzicht, entreezijde, 1 foto
Foto van het exterieur van de kerk.
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden van kerk en pastorie, datering 1924.

CUBA.110382528
Nieuwbouw en decoratie van de Rooms-katholieke Jozefkerk en
pastorie in Barger Compascuum, gemeente Emmen.
1922-1923

CUBAt715

Toelichting project
1922-1923 Nieuwbouw (bestek 362) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1923 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 49 bladen
Kerk en pastorie;
- 25 Algemene tekeningen: presentatietekening, schetsen,
situatietekening, bestektekeningen (bestek 362), gesigneerd door
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J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1922,1923, schaal 1
op 50, 1 op 100 en 1 op 2500;
- 3 Detailtekeningen van hoofdaltaar, preekstoel en bunden,
datering 1923, schaal 1 op 1, en 1 op 10;
- 21 Blauwdrukken van een aantal van de hierboven beschreven
tekeningen.
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden, correspondentie, begroting, datering
1923.

CUBA.110382533
Nieuwbouw van een woonhuis in Renkum, in opdracht van
Woningbouwvereniging St. Josef, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers.
1922-1923
CUBAt717

tekeningen;, 3 bladen
Bestektekeningen (bestek 326), gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers, datering 1922-1923, schaal 1 op 100.

CUBA.110382537
Nieuwbouw en decoratie van de Gerardus Majella kerk in Den
Haag.
1922-1925

CUBAt718

CUBAg718

Toelichting project
1922 Nieuwbouw (bestek 256) door J. Stuyt.
1922 Decoratie door J. Stuyt
tekeningen;, 17 bladen
1 Bestektekening (bestek 256), genummerd, gesigneerd door Jan
Stuyt, datering 1922, schaal 1 op 100;
16 Detail- en decoratietekeningen (fraai) van heilig hartbeeld,
piëta, hoofdaltaar, preekstoel, doopkapel, met vermelding van en
gesigneerd door Jan Stuyt, voorzien van het ordernummer 796,
datering 1924, 1925, schaal 1 op 10, 1 op 20 en 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie, 1925.

CUBA.110382540
Aanbouw en decoratie van de Rooms-katholieke Gerardus Majella
kerk in Barger-Oosterveld, gemeente Emmen.
1922-1935

CUBAt439

Toelichting project
1905 Nieuwbouw door H. Kroes
1922 Aanbouw (bestek 361) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1922 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1935 Aanbouw (bestek 697) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
tekeningen;, 50 bladen
16 Schetsjes;
5 Ontwerptekeningen en 7 bestektekeningen (bestek 361),
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1922,
1923, schaal 1 op 100;
7 Bestektekeningen (bestek 697), met vermelding van architecten
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1935;
3 Decoratietekeningen; Altaar en H. Hartbeeld;
7 Blauwdrukken: overwegend bestektekeningen (bestek 361) en
een ontwerptekening uit 1905.
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geschreven stukken
Bestek en voorwaarden voor de bouw van de kerk door H. Kroes,
begroting van kosten voor de ‘afbouw’ van de kerk, datering 1905,
1923.

CUBA.110382543
Decoratie van de het pensionaat Sint Josef in Etten.
1923

Toelichting project
1907 Nieuwbouw van het pensionaat door P.J. van Genk
1923 Decoratie van de kapel in het pensionaat door J.Th.J. Cuypers
CUBAt464
tekeningen;, 11 bladen
Ontwerptekeningen (blauwdrukken): aanzichten, doorsneden en
plattegronden van het pensionaat, plattegrond van de kapel,
schetsjes van het koor, schilderwerk (onder andere van de
kruiswegstaties), gesigneerd door P.J. van Genk, voorzien van
stempels van de Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. Roermond,
datering 1907, schaal 1 op 10, 1 op 20 en 1 op 100.
CUBAph464.1 Interieur; decoratie plafond, 1 blad met foto
Foto’s van het interieur van de kapel.
CUBAph464.2 Interieur; kapel links van hoofdaltaar, 1 blad met foto
Foto’s van het interieur van de kapel.

CUBA.110382547
Decoratie van de kapel van het Elisabethgesticht in Amsterdam,
door J.Th.J. Cuypers.
1923
CUBAt721

tekeningen;, 3 bladen
Decoratietekeningen van tegelvloer en beeldhouwwerk,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van een stempel van
Cuypers & Co. met nummer 2051, datering 1923, schaal 1 op 10.

CUBA.110382549
Meubeldecoratie voor de pastorie van de Mirakelkapel van het
Begijnhof in Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers.
1923
CUBAt722

tekening
Decoratietekening van archiefkast, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, schaal 1 op 10.

CUBA.110382551
Aanbouw van de voormalige Janskerk ten behoeve van het
Gemeentearchief in Haarlem, door J. Stuyt.
1923
CUBAt723

tekeningen;, 5 bladen
Blauwdrukken van genummerde bestektekeningen (bestek 271),
gesigneerd door Jan Stuyt, datering 1923, schaal 1 op 100.

CUBA.110382553
Nieuwbouw van een Post- en Telegraafkantoor in Heemstede
(bestek 309), door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1923
CUBAt1046

tekening
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Ontwerp van twee rijwielrekken (blauwdruk, bladnummer 61), met
vermelding van Joseph Cuypers & Pierre Cuypers, gesigneerd door
de opzichter, datering 1923, schaal 1 op 1, 1 op 10.

CUBA.110382555
Ontwerp van een landhuis in Bussum (bestek 372).
1923
CUBAt840

tekeningen;, 3 bladen
Blauwdrukken; plattegronden, doorsneden, gevels en kapplan,
gesigneerd door Pierre Cuypers, datering 1923, schaal 1 op 100.

CUBA.110382557
Verbouwing van de Rooms-katholieke Antonius van Padua kerk in
Nijmegen, door P.J.J.M. Cuypers.
1923-1924
CUBAt724
CUBAg724

tekeningen;, 2 bladen
Ontwerptekeningen van credens en altaar, gesigneerd door P.J.J.M.
Cuypers, met nummer 21, datering 1923, schaal 1 op 20.
geschreven stukken
Correspondentie (m.b.t. de verbouwings-werkzaamheden aan de
kerk) tussen o.a. P.J.J.M. Cuypers, Bouw- en Woningtoezicht in
Nijmegen en pastoor A. O’Reilly, datering 1923-1924.

CUBA.110382560
Nieuwbouw van de Rooms-katholieke kerk van Catharina van
Alexandrië in Herp, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1923
CUBAt730

tekeningen;, 2 bladen
Ontwerptekeningen (plattegronden, doorsneden en aanzichten),
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1923,
schaal 1 op 100.

CUBA.110382562
Uitbreiding van het Rooms-katholiek gymnasium van de Paters
Augustijnen in Eindhoven (bestek 364), door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers.
1923
CUBAg1071

geschreven stukken
Getypt bestek, facturen, prijsopgaven en correspondentie (o.a.
van Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen)
betreffende diverse werkzaamheden en gunning uitbreiding
verwarmingsinstallatie.

CUBA.110382564
Nieuwbouw en decoratie van een Rooms-katholieke kerk en
pastorie in Park Zorgvliet in Den Haag in opdracht van de parochie
van de Heilige Martelaren van Gorkum.
1923-1928
Toelichting project
1923-1924 Nieuwbouw door N. Molenaar
1924-1928 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt726.1 tekeningen; algemeen, 13 bladen

CUBA

CUBAt726.2

CUBAt726.3
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13 Ontwerptekeningen (schets, plattegronden, aanzichten,
doorsneden), datering 1923, 1924, schaal 1 op 20, 1 op 50, 1 op
100 en 1 op 200.
tekeningen; decoratie kerk, 22 bladen
22 Detail- en decoratietekeningen van kruiswegstaties,
glasmozaïek, hoofdaltaar, St. Josephaltaar, devotiekapel, voetstuk
voor piëta, tegelplan, pleisterwerk, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, met vermelding van Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co.
en ordernummer 219, datering 1924, 1925, 1928, schaal 1 op 10,
1 op 20 en 1 op 50.
tekeningen; blauwdrukken, 17 bladen
17 blauwdrukken, waarvan deels een aantal van de hierboven
beschreven tekeningen, overigen zijn ontwerptekeningen,
gesigneerd door N. Molenaar, datering 1923, 1924, schaal 1 op
20, 1 op 100.

CUBA.110382568
Nieuwbouw en decoratie van de Rooms-katholieke Dionysius kerk
en pastorie in Rijssen.
1923-1928
o.a. 69 tekeningen en 2 foto's
Toelichting project
1923-1926 Nieuwbouw (bestek 369) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1923-1924 Decoratie door Cuypers & Co.
CUBAt725.1 tekeningen; algemeen, detail en decoratie, 18 bladen
5 Algemene tekeningen: Schetsen, plattegronden, doorsneden,
aanzichten, datering 1923, 1925, schaal 1 op 20, 1 op 50.
13 Detailtekeningen, decoratietekeningen (fraai) van altaar, kruis,
beeldhouwwerk, koor, preekstoel, windvaan, gesigneerd en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, met
vermelding van het ordernummer 44, datering 1924-1926, schaal
1 op 1, 1 op 10, 1 op 20.
CUBAt725.2 tekeningen; bestek, 36 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 369), gesigneerd en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 19241926.
CUBAt725.3 tekeningen; blauwdrukken, 15 bladen
Blauwdrukken van een aantal van de hierboven beschreven
tekeningen.
CUBAg725
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1925, 1926, 1928.
CUBAph725.1 Interieur; kerkzaal zonder banken, 1 foto
Interieurfoto’s.
CUBAph725.2 Interieur; kerkzaal zonder banken, 1 foto
Interieurfoto’s.

CUBA.110382575
Plan voor bebouwing van het Munsterplein, de Hamstraat en het
voorrmalige Kazerneterrein in Roermond, door J.Th.J. Cuypers.
1923-1928
CUBAt1024

Verwijzing : Zie ook CUBA, t 446, t 738 en t 774
tekeningen;, 30 bladen
- 9 Situatietekeningen waarvan 3 blauwdrukken met o.a. een
kavelindeling, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1923,
1924, 1925 en 1928 schaal 1 op 100, 1 op 200 en 1 op 500;

318

CUBAg1024

Bureau Cuypers / Archief

CUBA

- 9 Ontwerptekeningen van het kazernegebouw, stallen en de
kerk; gevels en plattegronden, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1923 en 1924, schaal 1 op 100 en 1 op 200;
- 7 algemene tekeningen van de dienst Publieke Werken;
plattegronden en aanzichten, gesigneerd door J.A. Kuijlaars
(directeur Publieke Werken), datering 1924, schaal 1 op 10 en 1
op 50;
- 2 Blauwdrukken van de paardenstallen van het bisschoppelijk
paleis, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, schaal 1 op 100 en 1 op
200;
- 2 Constructietekeningen en een plattegrond ten behoeve van de
nieuwbouw van een poortgebouw, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1926, schaal 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie, doorslagen van brieven en kladaantekeningen
betreffende bebouwing van het kazerneterrein met o.a. rectoraat,
bisschoppelijk college en poortbebouwing en correspondentie
betreffende tegels van Tegelfabriek ‘Schiedam’, datering 19231928.

CUBA.110382578
Nieuwbouw, decoratie en aanbouw van de Rooms-katholieke
Martinuskerk en pastorie in Etten.
1923-1930

CUBAt727.1

CUBAt727.2

CUBAt727.3

CUBAt727.4

CUBAph727
CUBAg727
CUBAd727

Toelichting project
1923-1924 Nieuwbouw (bestek 370) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1923-1924 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1929 Aanbouw (bestek 499) van een gang door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
tekeningen; algemeen, detail en decoratie nieuwbouw, 34 bladen
34 Bladen: ontwerptekeningen (doorsneden, aanzichten), detaildecoratietekeningen van preekstoel, godslamp, kandelaar,
monstrans, heiligenbeeld, kaarsenstandaard, tegelmotieven, o.l.v.kapel, koorvensters, windlade, rustaltaar, zij-altaar, gesigneerd en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met stempel van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., datering 1923, 1924, schaal 1
op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50 en 1 op 100.
tekeningen; bestek nieuwbouw (bestek 370), 13 bladen
Bestektekeningen (bestek 370), waaronder situatietekeningen,
aanzichten, plattegronden, doorsneden en bankenplan,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 19231924, schaal 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 500 en 1 op 2500.
tekeningen; ontwerp en bestek aanbouw (bestek 499), 4 bladen
ontwerptekeningen (aanzichten, plattegrond, doorsneden) en
bestektekening (bestek 499) van verbindingsgang, datering 1929,
schaal 1 op 50.
tekeningen; blauwdrukken, 26 bladen
Blauwdrukken van een aantal van de hierboven beschreven
tekeningen, technische tekeningen van fundering en kap,
restauratietekening pastorie, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers, datering 1923-1924, 1929, schaal 1 op 10, 1 op
20, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 500.
foto
Foto van het interieur van de kerk in de richting van het koor.
geschreven stukken
Correspondentie, klad bestek, datering 1924-1930.
documentatie

CUBA
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Programma voor de plechtige inzegening van het nieuwe orgel,
datering 1939.

CUBA.110382587
Nieuwbouw van woningen op de Schuttersberg in Arnhem, in
opdracht van Woningbouwvereniging Eusebius.
1923-1930
Toelichting project
1923 Nieuwbouw van een blok van 54 woningen door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
1923 Nieuwbouw van een blok van 116 woningen door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
1928-1930 Nieuwbouw (bestek 483 en 474) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
CUBAt728.1 tekeningen; Nieuwbouw van 54 woningen, 6 bladen
6 Situatietekeningen, plattegronden, aanzichten en doorsneden,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en H.J. Tiemens, datering 1923,
schaal 1 op 100, 1 op 200 en 1 op 500.
CUBAt728.2 tekeningen; Nieuwbouw van 116 woningen, 8 bladen
8 Situatietekeningen, plattegronden, aanzichten en doorsneden,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en H.J. Tiemens, datering 1923,
schaal 1 op 200 en 1 op 500.
CUBAt728.3 tekeningen; Nieuwbouw van 52 woningen (bestek 483 en 474), 7 bladen
7 Genummerde bestektekeningen, met vermelding van en
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 19281930, schaal 1 op 100.

CUBA.110382591
Nieuwbouw en decoratie van de Rooms-katholieke Simon &
Judaskerk en pastorie in Lattrop.
1923-1931
o.a. 60 tekeningen en 8 foto's
Toelichting project
1923-1925 Nieuwbouw (bestek 365) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1925, 1928 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt739.1 tekeningen; algemeen, 4 bladen
Ontwerptekeningen en uittreksel kadastrale plan, met vermelding
van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1923-1924, schaal
1 op 2500.
CUBAt739.2 tekeningen; bestek (365), 38 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 365), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1923, 1925, schaal 1
op 20, 1op 100 en 1 op 1000.
CUBAt739.3 tekeningen; decoratie, 8 bladen
Tekeningen van preekstoel, tegelvloer en klokkenzolder, met
ordernummer 4516, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1925, 1928, schaal 1 op 20.
CUBAt739.4 tekeningen; blauwdrukken, 10 bladen
Blauwdrukken van een aantal van de hierboven beschreven
bestektekeningen en een bank- en vloerplan, datering 1925,
schaal 1 op 50.
CUBAph739 Interieur; rechter zijschip, tpv van transept, gezien richting koor, 1 foto,
ansichtkaart
Fotokaart van het interieur.
CUBA.110640765
foto's in album
Zie fotoalbum CUBAf1 voor foto's van het exterieur en interieur.
CUBAg739
geschreven stukken
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Correspondentie en bestek en voorwaarden voor de bouw van
kerk en pastorie, datering 1925, 1926, 1931.

CUBA.110382600
Huis te Tilburg door P.J.J.M. Cuypers
1924
CUBAt1021

tekening
1 Blauwdruk (bestek 379) met plattegronden, gevelaanzichten en
doorsneden, gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers, datering 1924,
schaal 1 op 100.

CUBA.110382603
Verbouwing van de Rooms-katholieke Willibrorduskerk in Milheeze,
door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1924-1925
CUBAt732.1

CUBAt732.2
CUBAt732.3

CUBAg732

tekeningen; algemeen, 7 bladen
Schets-, ontwerp- en bestektekeningen (plattegronden,
aanzichten, details), geparafeerd en gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1924, schaal 1 op 50, 1 op 100.
tekeningen; detail, 8 bladen
Genummerde detailtekeningen van goothaken, roostering en
voetstuk, met ordernummer 173, schaal 1 op 1 en 1 op 10
tekeningen; blauwdrukken, 2 bladen
2 Identieke bladen met plattegrond en aanzicht (waarvan 1 is
voorzien van correcties in rood potlood), gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1924, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1924-1925.

CUBA.110382608
Nieuwbouw van de Rooms-katholieke Heilige Familiekerk aan de
Bergsingel in Rotterdam, door J.Th.J. Cuypers.
1924-1925
o.a. 18 tekeningen en 4 foto's
Verwijzing Voor geschreven stukken: zie ook CUYP, g 519
tekeningen; algemeen, detail en decoratie, 10 bladen
Tekeningen van plattegrond, godslamp, credens,
kaarsenstandaard, bordereau van glas-in-loodvensters, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, voorzien van stempels van de
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. Roermond, schaal 1 op 10, 1 op
20 en 1 op 100.
CUBAt733.2 tekeningen; bestek (324), 8 bladen
Blauwdrukken van genummerde bestektekeningen (bestek 324),
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1924-1925, schaal 1 op
20 en 1 op 100.
CUBAph733 Interieur; kerkzaal gezien vanaf koor, 1 foto
zie ook f 1 (fotoalbum)
Interieurfoto’s, op verso voorzien van een stempel van ‘Joseph &
Pierre Cuypers’.
CUBAg733
geschreven stukken
Stukken m.b.t. de eerste steenlegging van de kerk.
CUBAt733.1

CUBA.110382613
Decoratie van de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangenkerk in Den Haag, door J.Th.J. Cuypers.
1924-1926

CUBA

CUBAt736
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Verwijzing: Zie ook CUCO, t 724
tekeningen;, 8 bladen
5 Detailtekeningen, o.a. van de fundering van het hoofdaltaar, het
Heilig Hartaltaar, O.L.V. van Lourdesaltaar, gesigneerd en
geparafeerd door J.Th.J Cuypers, datering 1924, 1925, schaal 1 op
10;
3 Decoratietekeningen van muurschilderingen (fraai) en St.
Leonardusaltaar, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1925,
1926, schaal 1 op 10 en 1 op 20.

CUBA.110382615
Nieuwbouw van de Antonius Abt kerk en pastorie in Scheveningen,
door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1924-1927
o.a. 88 tekeningen en 11 foto's
CUBAt743.1

CUBAt743.2

CUBAt743.3
CUBAph743.1
CUBAph743.2
CUBAph743.3

CUBAph743.4

CUBAg743

CUBAn236

tekeningen; algemeen en detail, 31 bladen
Schetsen, ontwerptekeningen en tekeningen van orgelkast,
preekstoel en communiebank, geparafeerd en gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1924-1925, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op
50 en 1 op 100.
tekeningen; bestek (399), 26 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 399), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1925, schaal 1 op 100
en 1 op 500.
tekeningen; blauwdrukken, 31 bladen
Blauwdrukken van vele van de hierboven beschreven
bestektekeningen.
Aanzicht voorgevel, 1 foto
zie ook f1 (fotoalbum)
Foto’s van het interieur en exterieur
blad met foto
fotografische reproductie van een perspectieftekening van de kerk
blad met foto's, 1 stuk
Blad met 2 foto's.
zie ook f1 (fotoalbum)
Foto’s van het interieur en exterieur
Blad met foto's, 1 stuk
Blad met 4 foto's.
zie ook f1 (fotoalbum)
Foto’s van het interieur en exterieur
geschreven stukken
Correspondentie, waarin onder meer J.Th.J. Cuypers verklaart dat
het aandeel van zoon P.J.J.M. Cuypers in de bouw van de kerk
groter is dan de zijne, datering 1925-1927.
Glasnegatief tekening exterieur Antonius Abt kerk Scheveningen, stuk
Glasnegatief van een tekening van het exerieur van de Antonius
Abt kerk te Scheveningen.

CUBA.110382624
Nieuwbouw van een woonhuis op het Kazerneterrein in Roermond,
in opdracht van het Rectoraat Aalmoezenier, door J.Th.J. Cuypers
en P.J.J.M. Cuypers.
1924-1928
66 tekeningen
CUBAt738.1

tekeningen; algemeen, 26 bladen
schets, situatietekeningen en ontwerptekeningen, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers en H. Huisintveld, datering 1924-1928, schaal 1 op
25, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 200 en 1 op 1000.
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tekeningen; presentatie, 7 bladen
Algemene en bestektekeningen (bestek 376) op karton, bedoeld
voor presentatie, van plattegronden en aanzichten, waarvan één
in aquarel, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van
Pierre Cuypers, datering 1923, 1924, 1927, schaal 1 op 50, 1 op
100 en 1 op 200.
tekeningen; bestek (376), 19 bladen
(bestek 376), gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers en geparafeerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1927, schaal 1 op 20 en 1 op 50.
tekeningen; blauwdrukken, 14 bladen
Blauwdrukken van een aantal van de hierboven beschreven
tekeningen.

CUBA.110382629
Glasdecoratie voor de kerk in Denekamp, door J.Th.J. Cuypers en J.
Stuyt.
1924-1926
29 tekeningen
CUBAt749.1
CUBAt749.2

CUBAt749.3

tekeningen; algemeen, 2 bladen
Aanzichten (blauwdrukken) van interieur.
tekeningen; detail, 11 bladen
Detailtekeningen van preekstoel, vensters, console, pijler en
plattegrond, voorzien van ordernummers 107 en 354, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers en Jongmans, datering 1925-1926, schaal 1 op
5, 1 op 10 en 1 op 20.
tekeningen; decoratie, 16 bladen
Decoratietekeningen van heiligenbeelden, tegelvloer, schrijftafel,
doopvont, doopkapel, kruiswegstatie, communiebank, O.L.V.
altaar, St. Joseph altaar en preekstoel, voorzien van een stempel
van de kunstwerkplaatsen Cuypers en Co., voorzien van de
ordernummers 1504, 3524, 4326, 4327, 4398, 4499, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1924, schaal 1 op 10, 1 op 20.

CUBA.110382633
Nieuwbouw, uitbreiding en decoratie van de Rooms-katholieke
Jacobus Major (de Meerdere) kerk in Den Dungen.
1924-1927
o.a. 26 tekeningen en 2 foto's
Toelichting project
1925-1926 Nieuwbouw (bestek 394) en uitbreiding door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
1925 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt750.1 tekeningen; algemeen, 11 bladen
Schetsen, situatietekeningen, plattegronden, aanzichten en
doorsneden van o.a. bankenplan en plan van vergroting van de
kerk, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1925, schaal 1 op
50 en 1 op 200.
CUBAt750.2 tekeningen; bestek (394), 10 bladen
Genummerde bestektekeningen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1925-1926, schaal 1 op 50.
CUBAt750.3 tekeningen; decoratie, 5 bladen
Tekeningen van hoofdaltaar, portrettekeningen van geestelijken
(fraai) en glas-in-lood raam, datering 1925, schaal 1 op 20.
CUBAph750.1 Interieur; glas-in-loodraam met nagedachtenis, 1 foto
foto van glas-in-loodramen.
CUBAph750.2 Interieur; glas-in-loodramen koor, 1 foto
foto van glas-in-loodramen.
CUBAg750
geschreven stukken
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Correspondentie, opzet bestek en voorwaarden, datering 19241927.

CUBA.110382640
Nieuwbouw of uitbreiding van het Gezellenhuis in Lutterade, door
J.Th.J. Cuypers.
1924-1929
Bevindt zich in project Vereniging “Ons Limburg”, aanvraagnummer g 2042

CUBA.110382641
Tuinaanleg naast de O.L.V. Munsterkerk op het Munsterplein in
Roermond, door J.Th.J. Cuypers.
1924-1929
CUBAt774

tekeningen;, 17 bladen
15 Ontwerptekeningen van tuin, tuinmuur en tuinhek, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1924, 1929, schaal 1 op 1, 1 op 20
en 1 op 100;
2 Bestektekeningen (bestek 517) van dwarsprofielen en
tuinmuren, met vermelding van Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co.,
datering 1929, schaal 1 op 20 en 1 op 50.

CUBA.110382643
Nieuwbouw, aanbouw en technische voorzieningen van de roomskatholieke Remigiuskerk in Schimmert.
1924-1938
o.a. 44 tekeningen en 10 foto's
Toelichting project
1924-1925 Nieuwbouw (bestek 382) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1938 Aanbouw sacristie en technische voorzieningen (bestek 740) door J.Th.J.
Cuypers.
CUBAt740.1 tekeningen; algemeen, nieuwbouw, 5 bladen
Presentatietekeningen en opmetingstekening, met vermelding van
G. Huisintveld, schaal 1 op 100.
CUBAt740.2 tekeningen; bestek, nieuwbouw, 12 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 482), gesigneerd en
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1924-1925, schaal 1 op
20, 1 op 50 en 1 op 100.
CUBAt740.3 tekeningen; aanbouw, 21 bladen
7 Algemene ontwerptekeningen van sacristie, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1938, schaal 1 op 50 en 1 op 100;
12 Genummerde bestektekeningen (bestek 740), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1938, schaal 1 op 1, 1 op 20 en 1 op 50;
2 Decoratietekeningen van credens, datering 1938, schaal 1 op
20.
CUBAt740.4 tekeningen; blauwdrukken, 6 bladen
Blauwdrukken van torenkruis, constructie hete-lucht kamer en
enkele van de hierboven beschreven tekeningen, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, G. Huisintveld en Hurlings (?), met vermelding van
nummer 1286, datering 1924, 1925, 1938, schaal 1 op 50.
CUBAg740
geschreven stukken
Correspondentie met geestelijken, bestuurders, aannemers en
H.W. Valk, datering 1924-1928.
CUBAd740
documentatie
5 Bladen: overdrukken van foto’s van het exterieur en het
interieur van de kerk.
CUBAph740.1 Aanzicht voorgevel met entree, Westgevel, 1 foto
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zie ook fotoalbum f 1
Foto’s van het exterieur en interieur.
Aanzicht straalkapel, Noordzijde van koor, 1 foto
zie ook fotoalbum f 1
Foto’s van het exterieur en interieur.
Aanzicht straalkapel, Zuidzijde van koor, 1 foto
zie ook fotoalbum f 1
Foto’s van het exterieur en interieur.
foto: -, 1 stuk
zie ook fotoalbum f 1
Foto’s van het exterieur en interieur.
Vooraanzicht vanaf afstand, 1 stuk
zie ook fotoalbum f 1
Foto’s van het exterieur en interieur.

CUBA.110382655
Decoratie van de Willehadus kerk in Emmer Compascuum
(Munsterscheveld), gemeente Emmen
1925 en z.jr

CUBAt838

Toelichting project
z.j. Nieuwbouw door H. Kroes
1925 Decoratie door Cuypers & Co.
tekeningen;, 3 bladen
1 Blauwdruk; plattegrond en doorsneden van de nieuwe kerk,
gesigneerd door Herm. Kroes, schaal 1 op 100.
2 Decoratietekeningen (fraai) t.b.v. de beschildering van het koor,
met vermelding van Kunstwerkpl. Cuypers & Co., datering 1925,
schaal 1 op 20.

CUBA.110382657
Meubeldecoratie voor een woonhuis in Amsterdam, in opdracht van
Louwers, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1925
CUBAt741

tekeningen;, 4 bladen
Ontwerptekeningen van meubilair, met vermelding van P.J.J.M.
Cuypers, voorzien van ordernummer 351, datering 1925, schaal 1
op 1 en 1 op 10.

CUBA.110382659
Decoratie van het Heilig Hartmonument in Ginneken, door J.Th.J.
Cuypers.
1925
CUBAt836

tekeningen;, 4 bladen
Ontwerptekening met aanzicht en plattegrond van een muurtje en
hek om het Heilig Hartmonument, datering 1925.

CUBA.110382661
Decoratie van de rooms-katholieke St. Theresiakerk in Breda.
1925
Toelichting project
1924-1925 Nieuwbouw door J.H. Berbers en W. te Riele
1925 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt734.1 tekeningen; algemeen, 7 bladen
4 Blauwdrukken van deels genummerde ontwerptekeningen
(plattegronden, aanzichten en doorsneden) voor de kerk en

CUBA

CUBAt734.2

Bureau Cuypers / Archief

325

parochie, gesigneerd door J.H. Berbers en W. te Riele, datering
1924, schaal 1 op 20 en 1 op 100;
3 Blauwdrukken van schetsontwerpen voor hoogaltaar en
communiebank, J.H. Berbers, datering 1924-1925, schaal 1 op 20.
tekeningen; decoratie en detail, 12 bladen
Tekeningen van koperen hek (ordernummer 338), kaarsenbak,
steentekeningen, hoofdaltaar (ordernummer 319), Theresia-altaar,
voetstuk Mariabeeld, voorzien van stempel van de
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. Roermond, datering 1925,
schaal 1 op 1, schaal 1 op 10 en 1 op 20.

CUBA.110382664
Nieuwbouw van een grafmonument voor de fam. Pijls in Maastricht.
1925
CUBAt742

tekeningen;, 4 bladen
3 Ontwerptekeningen voor grafmonument, met vermelding van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., datering 1925, schaal 1 op 10
en 1 op 20;
1 Tekening van opschrift op grafmonument.

CUBA.110382666
Decoratie van de Willibrordus kerk in Coevorden.
1925

CUBAt660

Toelichting project
1912 Nieuwbouw door W. te Riele
1925 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 11 bladen
1 Ontwerptekening (blauwdruk): plattegrond, doorsneden, gevels,
gesigneerd door W. te Riele, datering 1912, schaal 1 op 100.
10 Decoratietekeningen: preekstoel, communiebanken,
kruiswegstaties, beschildering van de Onze Lieve Vrouwe kapel en
het priesterkoor, met vermelding van J.Th.J. Cuypers en de
Kunstwerkplaats, ordernummers 600 en 690, Cuypers & Co.
nummer 2090, datering 1927, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20.

CUBA.110382668
Ontwerp van een kinderziekenhuis (bestek 228F) op de
Calvariënberg in Maastricht
1925
CUBAt844.1

CUBAt844.2

tekeningen;, 5 bladen
2 Bladen: opmetingstekeningen van het terrein, voorzien van het
nummer H 122, datering 1918, 1920;
2 Bladen: ontwerptekeningen (2 varianten) met plattegronden van
het gesticht;
1 Blad: studies van plattegronden.
tekeningen;, 23 bladen
18 Ontwerptekeningen (waaronder 7 blauwdrukken); situatie,
plattegronden, doorsneden, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1925, schaal 1 op 100, 1 op 500;
15 Bestektekeningen (waaronder 2 blauwdrukken),
perspectieftekening, situaties, plattegronden, fundering, balklagen
en gevels, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van de
architecten Joseph en Pierre Cuypers, datering 1925, schaal 1 op
100, 1 op 200, 1 op 500.
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CUBA.110382671
Decoratie van de Willibrorduskerk in Vleuten, [door J.Th.J. Cuypers].
1925
CUBAt744

tekening
Aanzicht van het altaar van de H. Jozef, schaal 1 op 10.

CUBA.110382673
Decoratie van rooms-katholieke kerk in Zevenbergschen Hoek,
[door J.Th.J. Cuypers].
1925
CUBAt756

tekeningen;, 2 bladen
Ontwerptekeningen van een triomfkruis, voorzien van stempels
van de Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., voorzien van het
ordernummer 240, datering 1925, schaal 1 op 10.

CUBA.110382675
Decoratie van de Antonius van Padua kerk in Musselkanaal, door
J.Th.J. Cuypers.
1925-1926
CUBAt745

tekeningen;, 5 bladen
2 Ontwerptekeningen van zijaltaren en tegelvloer, geparafeerd
door J.Th.J. Cuypers, voorzien van stempels van de
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. Roermond, datering 1925-1926,
schaal 1 op 10 en 1 op 50;
3 Decoratietekeningen van preekstoel, communiebank en koperen
kaarsarm, datering 1925-1926, schaal 1 op 1, 1 op 10 en 1 op 20.

CUBA.110382677
Lambrisering voor een kantoorruimte aan de N.Z. Voorburgwal 326328 in Amsterdam, in opdracht van firma Wallich en Matthes, door
P.J.J.M. Cuypers.
1925-1926
CUBAt746.1

CUBAt746.2

CUBAph746
CUBAg746

tekeningen; ontwerp en decoratie, 5 bladen
Ontwerp- en decoratietekeningen van de lambrisering, o.a. voor
de kantoorruimte, gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers, datering 1926,
schaal 1 op 1.
tekeningen; bestek (389), 4 bladen
Bestektekeningen (bestek 389) in blauwdruk van lambrisering,
gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers, datering 1925-1926, schaal 1 op
1 en 1 op 20.
Aanzicht N.Z. Voorburgwal 326-328, Amsterdam, 1 foto
Foto van de voorgevel van het kantoorgebouw.
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1926.

CUBA.110382682
Aanbouw en decoratie van de Rooms-katholieke Petrus en
Pauluskerk in Boschkapelle.
1925-1926
Toelichting project
1925-1926 Aanbouw (bestek 410) door J.Th.J. Cuypers.
1925-1926 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
Verwijzing: Zie ook CUCO, t 352
CUBAt747.1 tekeningen; algemeen, 9 bladen
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Schetsen en ontwerptekeningen met plattegronden, doorsneden
en aanzichten, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 19251926, schaal 1 op 20, 1 op 50 en 1 op 100.
tekeningen; bestek, 9 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 410), gesigneerd door
J.Th.J Cuypers, datering 1925-1926, schaal 1 op 50.
tekeningen; decoratie, 5 bladen
Decoratietekeningen: (Anthonius) altaar, travee priesterkoor,
travee schip en tableau’s van negentien martelaren van Gorkum,
met vermelding van het ordernummer 2986, gesigneerd door
J.Th.J Cuypers, datering 1925, schaal 1 op 20.
geschreven stukken
Begroting voor de uitbreiding van de kerk, correspondentie,
datering 1925-1926.

CUBA.110382687
Decoratie van de rooms-katholieke St. Nicolaaskerk in IJsselstein,
[door J.Th.J. Cuypers ].
1925, 1929
CUBAt776

CUBAph776

tekeningen;, 5 bladen
2 tekeningen van een Theresiabeeld, datering 1925, schaal 1 op
10.
3 Tekeningen van schema, plaatsing en beschrijving van
gebrandschilderd glas, datering 1929, schaal 1 op 10 (zoek!).
Interieur; aanzicht glas-in-lood ramen koor, 1 foto
Foto van de gebrandschilderde ramen in een kapel.

CUBA.110382690
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke Onze Lieve
Vrouwe Hemelvaartkerk en pastorie in Heemstede.
1925-1930
o.a. 134 tekeningen en 5 foto's
Toelichting project
1925-1926 Nieuwbouw (bestek 398) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1926-1927 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt754.1 tekeningen; algemeen, 23 bladen
Situatietekeningen, plattegronden, aanzichten en doorsneden van
kerk en pastorie, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1925,
schaal 1 op 100, 1 op 200 en 1 op 1000.
CUBAt754.2 tekeningen; bestek, 63 bladen
Bestektekeningen (bestek 398), gesigneerd en geparafeerd door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1925-1926, schaal 1
op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100 en 1 op 200.
CUBAt754.3 tekeningen; detail en decoratie, 10 bladen
Decoratietekeningen en (technische) detailtekeningen van
doopkapel, Heilig Hart beeld, riolering, grondleiding, hekwerk,
kapconstructie van pastorie, bidstoelen, wijwaterbakken en
koorbekleding met ordernummer 395, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1926-1927, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1
op 50 en 1 op 100.
CUBAt754.4 tekeningen; blauwdrukken, 38 bladen
Blauwdrukken van een aantal van de hierboven beschreven
tekeningen.
CUBAg754
geschreven stukken
Correspondentie, mapje met brieven getiteld ‘Kritiek Kerkebouw’,
voorlopige kostenberaming, datering 1925-1930.
CUBAph754.1 Maquette; gipsmodel, aanzicht Noordgevel, 1 foto
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Zie f 1 (fotoalbum)
Foto van een kleimodel van de kerk
CUBAph754.2 Maquette; gipsmodel, aanzicht vanuit noordwestelijke richting, 1 foto
Foto van een kleimodel van de kerk
CUBAph754.3 Aanzicht Noordgevel, linker zijgevel, 1 foto
exterieurfoto
CUBAph754.4 Aanzicht Westgevel, voorgevel, 1 foto
exterieurfoto

CUBA.110382700
Nieuwbouw, decoratie en verbouwing van de Rooms-katholieke
Bonifatiuskerk en pastorie in Op den Hoorn (Gron.).
1925-1931

CUBAt752.1

CUBAt752.2

CUBAt752.3

CUBAt752.4
CUBAg752

Toelichting project
1925-1928 Aanbouw (bestek 409) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1927-1929 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1928-1931 Verbouwing door J.Th.J. Cuypers
tekeningen; algemeen, 10 bladen
- 4 Ontwerptekeningen nieuwbouw: situatie-tekeningen en
pastorie, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1925-1926,
schaal 1 op 100 en 1 op 200;
- 6 Ontwerptekeningen uitbreiding: betonarm, fundering en
beerversterking, gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1928-1931, schaal 1 op 20 en 1 op 50.
tekeningen; bestek (409), 41 bladen
Bestektekeningen (bestek 409): plattegronden, aanzichten, details
en doorsneden, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, P.J.J.M. Cuypers
en Jongmans (opzichter), datering 1925-1928, schaal 1 op 10, 1
op 20, 1 op 100, 1 op 200 en 1 op 2500.
tekeningen; dcoratie, 7 bladen
Decoratietekeningen: kruiswegstaties, missiekruis, zijaltaren,
tegelvloer, priesterkoor en hoofdaltaar, geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1927-1929, schaal 1 op 10 en 1 op 20.
tekeningen; blauwdrukken, 20 bladen
Blauwdrukken van enkele van de hierboven beschreven
tekeningen.
geschreven stukken
Correspondentie en rapport verzakking van muren en toren,
datering 1925-1929.

CUBA.110382706
Nieuwbouw van een kapel voor de aula op het kerkhof van
Heemstede, door J.Th.J. Cuypers.
1925-1941
CUBAt755

CUBAn89
CUBAn119

tekeningen;, 18 bladen
- 2 Situatietekeningen, waaronder herziening uitbreidingsplan,
datering 1924-1926, schaal 1 op 200 en 1 op 2500;
- 5 Bestektekeningen (bestek 402) van begraafplaats,
wachtkamer, bergruimte en meubelen, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, schaal 1 op 1, 1 op 10 en 1 op 100;
- 11 Blauwdrukken van een aantal van de hierboven beschreven
tekeningen.
Glasnegatief interieur kapel Heemstede, stuk
Glasnegatief van het interieur van een kapel en/of aula op het
kerkhof van Heemstede.
Glasnegatief exterieur kapel Heemstede, stuk
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Glasnegatief van het exterieur van een kapel en/of aula op het
kerkhof van Heemstede.
Glasnegatief exterieur kapel Heemstede, stuk
Glasnegatief van het exterieur van een kapel en/of aula op het
kerkhof van Heemstede.
geschreven stukken
Correspondentie m.b.t. te verrichten werkzaamheden, stukken
m.b.t. inrichting van de aula (aanleg verwarming en electrische
installatie, meubilering en plaatsing orgel), datering 1925-1941.

CUBA.110382712
Nieuwbouw van een landhuis in Bennebroek (bestek 421).
1926
CUBAt841

tekeningen;, 6 bladen
Toelichting Twee ontwerpvarianten;
Eerste variant: 3 Ontwerptekeningen (2 tekeningen op karton
geplakt); plattegronden en gevels, met vermelding van Jos. en
Pierre Cuypers, datering 1926, schaal 1 op 100;
Tweede variant: 3 Bestektekeningen (w.o. 1 blauwdruk);
plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd door Pierre
Cuypers, datering 1926, schaal 1 op 100.

CUBA.110382714
Nieuwbouw en decoratie van de Antonius kerk in Chaam.
1926
Toelichting project
1925 Nieuwbouw door J. van Groenendael
1926 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt748.1 tekeningen; algemeen, 2 bladen
Ontwerptekeningen van plattegrond, aanzicht en doorsnede,
gesigneerd door J. van Groenendael, 1925, schaal 1 op 100 en 1
op 20.
CUBAt748.2 tekeningen; detail en decoratie, 5 bladen
Tekeningen van schildervoorstellingen (fraai) en altaar van St.
Antonius, voetstuk St. Theresia, knielbank en kaarsenbak,
voorzien van stempels van de Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co.
Roermond, met ordernummer 489, datering 1926, schaal 1 op 20.

CUBA.110382717
Decoratie van de Willibrordus kerk in Teteringen.
1926
Toelichting project
1924 Ontwerp door J. van Groenendael
1926 Nieuwbouw door J. van Groenendael
1926 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt737.1 tekeningen; ontwerp kerk en pastorie 1924, 3 bladen
Ontwerptekeningen (blauwdrukken) van plattegrond, aanzichten
en doorsneden, gesigneerd door J. van Groenendael, datering
1924, schaal 1 op 100.
CUBAt737.2 tekeningen; nieuwbouw kerk en pastorie 1926, 4 bladen
Genummerde ontwerptekeningen van plattegrond, aanzicht en
doorsnede, gesigneerd door J. van Groenendael, datering 1926,
schaal 1 op 100.
CUBAt737.3 tekeningen; decoratie 1926, 6 bladen
Decoratietekeningen van vloer priesterkoor (fraai) met nummer
6563, en hoofdaltaar, datering 1926, schaal 1 op 10 en 1 op 20.
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CUBA.110382721
Nieuwbouw van een landhuis te Aerdenhout door P.J.J M. Cuypers.
1926
CUBAt1879

tekeningen;, 2 bladen
2 Blauwdrukken met bestuk nummer 411; situatie, plattegronden
en gevels, gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers, datering 1926, schaal
1 op 100 en 1 op 500.

CUBA.110382723
(Woningbouw) te Rijswijk, door J.Th.J. Cuypers.
1926
CUBAt1031

tekeningen; bestek (400), 3 bladen
3 Blauwdrukken (bestek 400) met technische details van ramen,
met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers en A. Hillen
(vermoedelijk de aannemer), datering 1926, schaal 1 op 20 en 1
op 50.

CUBA.110382725
Nieuwbouw van de grafkelder voor de familie Cuypers in
Roermond, door J.Th.J. Cuypers.
1926
CUBAt757

tekeningen;, 12 bladen
12 Ontwerpschetsen en aanzichten, schaal 1 op 10.

CUBA.110382727
Decoratie van de Hippolytuskerk in Kamerik.
1926

CUBAt758

Toelichting project
1913 Nieuwbouw door W. te Riele
1926 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 12 bladen
2 Ontwerptekeningen van plattegrond en doorsnede
(blauwdrukken), gesigneerd door W. te Riele, datering 1913,
schaal 1 op 100;
10 Decoratietekeningen van beelden van heiligen,
(tegel)lambrisering, kruiswegstaties en preekstoel, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, voorzien van stempel van Kunstwerkplaatsen
Cuypers & Co., datering 1926, schaal 1 op 10 en 1 op 20.

CUBA.110382729
Nieuwbouw van de Rooms-katholieke St. Eligiuskerk en pastorie in
Noord Kraayert, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1926-1927
CUBAt759.1

CUBAt759.2

tekeningen; algemeen en detail, 18 bladen
Tekeningen van zuidgevel, communiebank, doopvont, credens,
vensters, deuren, berging, bankenplan, topgevels, zangkoor,
hoofdingang, keldertrap, biechtstoel en torenkruis, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1927, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1op 20
en 1 op 50.
tekeningen; bestek (426), 19 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 426), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1926-1927, schaal 1
op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100 en 1 op 1000.

CUBA
CUBAt759.3

CUBAg759
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tekeningen; blauwdrukken, 22 bladen
Blauwdrukken van een aantal van de hierboven beschreven
tekeningen en een tekeningen van verkaveling bouwterrein,
schaal 1 op 1000.
geschreven stukken
Correspondentie (o.a. m.b.t. diverse werkzaamheden aan de
pastorie en decoratie van de kerk en pastorie) alsmede een lijst
van tekeningen voor de bouw van kerk en pastorie, datering 19261928.

CUBA.110382736
Restauratie advies t.b.v. de torenspits van de N.H. kerk in
Enschede, door J.Th.J. Cuypers.
1926-1928
CUBAg1077

geschreven stukken
Correspondentie m.b.t carillon en galmgaten, rapporten van de
Rijksbureau voor de Monumentenzorg en de Oudheidkamer
Twente, declaratie.

CUBA.110382738
Advies m.b.t. de verbouwing van de Rooms-katholieke Bijzondere
school in Boekelo-Haaksbergen, door J.Th.J. Cuypers.
1926-1928
CUBAg1118

geschreven stukken
Correspondentie, rapport betreffende de toestand van het oude
schoolgebouw met voorstellen tot verbetering, datering 1926,
1927, 1928.

CUBA.110382740
Aanbouw en decoratie van de Jacobus Majorkerk in Hunsel.
1926-1931

CUBAt760.1
CUBAt760.2
CUBAt760.3
CUBAt760.4
CUBAg760

Toelichting project
1926-1927 Aanbouw (bestek 420) door J.Th.J. Cuypers
1926-1931 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen; algemeen, 2 bladen
doorsneden, datering 1926-1927, schaal 1 op 20.
tekeningen; bestek, 19 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 420), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1926-1927, schaal 1 op 20 en 1 op 100.
tekeningen; detail en decoratie, 11 bladen
Tekeningen van tableau, kolom, voetstuk, beschildering interieur
en hoofdaltaar, datering 1926, 1931, schaal 1 op 10 en 1 op 20.
tekeningen; blauwdrukken, 8 bladen
Blauwdrukken van een aantal van de hierboven beschreven
tekeningen.
geschreven stukken
Bestek en Voorwaarden en correspondentie betreffende de bouw
van de kerk, levering van o.a. verwarmingsinstallatie, kluis,
tabernakel, leien etc. en stukken betreffende
onderhoudswerkzaam-heden en reparaties, datering 1926-1931.

CUBA.110382746
Bemoeienis van J.Th.J. Cuypers met de restauratie en decoratie van
o.a. het altaar voor de Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende
Bijstand in de St. Martinus kerk in Utrecht.
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1927
CUBAt1002

tekeningen;, 13 bladen
aanzicht en een detail van altaar, priesterkoor, schildering van
St.Theresia, communiebank, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1927, schaal 1 op 5 en 1 op 10.

CUBA.110382748
Nieuwbouw van een woonhuis voor V. Sprenkels aan de
Maastrichterweg in Roermond, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers.
1927
CUBAph1075 Aanzicht voorgevel, 1 blad met foto
Foto van het exterieur.
CUBA.110640768
foto's in album
Zie het fotoalbum CUBAf4 voor foto's van het exterieur.
CUBAg1075 geschreven stukken
Correspondentie m.b.t bestellen en leveren materialen,
afrekeningen.

CUBA.110382751
Nieuwbouw en decoratie van de Catharina kerk in Kerkrade.
1927, 1938

CUBAt761

Toelichting project
1926 Nieuwbouw door A.J. Bartels
1938 Decoratie door Cuypers & Co.
tekeningen;, 9 bladen
- 2 Ontwerptekeningen (doorsnede en plattegrond), gesigneerd
door A.J. Bartels, datering 1926, schaal 1 op 100;
- 7 Decoratietekeningen: beeld van St. Elisabeth, mozaïek,
hoofdaltaar, zij-altaar en O.L.V.-altaar, met vermelding van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., datering 1927,1938, schaal 1
op 10 en 1 op 20.

CUBA.110382753
Decoratie van de Willibrordus kerk in Coevorden.
1927
Toelichting project
1912 Nieuwbouw door W. te Riele
1925 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBA.110382754
tekeningen; (zoek), 8 bladen
Decoratietekeningen: preekstoel, communiebanken,
kruiswegstaties, beschildering van de Onze Lieve Vrouwe kapel en
het priesterkoor, met vermelding van J.Th.J. Cuypers en de
Kunstwerkplaats, ordernummers 600 en 690, Cuypers & Co.
nummer 2090, datering 1927.

CUBA.110382755
Ontwerp van een landhuis in Hilversum.
1927
CUBAt846

tekening
Schetsontwerp (op karton geplakt); plattegronden, doorsnede en
gevels, met vermelding van het Architectenbureau Pierre Cuypers,
datering 1927, schaal 1 op 100.

CUBA
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CUBA.110382757
Decoratie van het raadhuis in Melick, door J.Th.J. Cuypers.
1927
CUBAt762

CUBAg762

tekeningen;, 8 bladen
Decoratietekeningen en schetsen van lichtkroon voor de raadzaal
met daarop de tekst ‘Melick-Herkenbosch was de honderdste
gemeente aangesloten op Stroom’, voorzien van ordernummer
897, schaal 1 op 1, 1 op 5 en 1 op 20.
geschreven stukken
Doorslag van een brief van J.Th.J. Cuypers aan de Stroomverkoop
Maatschappij in Roermond, betreffende ontwerp en geraamde
prijs van de lamp, datering 1927.

CUBA.110382760
Afbouw van de Rooms-katholieke Joseph kerk in Velsen (Noord),
door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.
1927

CUBAt764

CUBAg764

Toelichting project
1907-1909 Nieuwbouw (bestek 170) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
1927 Afbouw (bestek 313) door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
tekeningen;, 7 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 313), met vermelding van
J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, datering 1927, schaal 1 op 100 en 1 op
200.
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden.

CUBA.110382763
Nieuwbouw van de Nieuwe Agatha kerk in Zandvoort, door P.J.J.M.
Cuypers.
1927
CUBAt765

CUBAn115
CUBAn238
CUBAph765.1
CUBAph765.2
CUBAph765.3

CUBAph765.4

CUBAph765.5

tekeningen;, 13 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 408), gesigneerd door
P.J.J.M. Cuypers, 1927-1928, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100 en
1 op 1250.
Glasnegatief exterieur Nieuwe Agatha kerk Zandvoort, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de Nieuwe Agatha kerk te
Zandvoort.
Glasnegatief tekening exterieur Rooms-Katholieke kerk Zandvoort, stuk
Glasnegatief van een tekening van het exterieur van de RoomsKatholieke kerk te Zandvoort.
Aanzicht zuidoostgevel, rechter zijgevel, 1 foto
Foto’s van A.J. Feij (Zandvoort) en A. Peperkamp (Haarlem):
van het exterieur van de kerk
Aanzicht zuidwestgevel, voorgevel, 1 foto
Foto’s van A.J. Feij (Zandvoort) en A. Peperkamp (Haarlem):
van het exterieur van de kerk
Interieur; kansel, 1 foto
Foto’s van A.J. Feij (Zandvoort) en A. Peperkamp (Haarlem):
van het interieur (zie ook album f1) kansel, schip naar het koor en
schip naar de orgeltribune;
Interieur; gezien vanaf koor richting orgel, 1 foto
Foto’s van A.J. Feij (Zandvoort) en A. Peperkamp (Haarlem):
van het interieur (zie ook album f1) kansel, schip naar het koor en
schip naar de orgeltribune;
Interieur; zicht op koor met altaar, 1 foto
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Foto’s van A.J. Feij (Zandvoort) en A. Peperkamp (Haarlem):
van het interieur (zie ook album f1) kansel, schip naar het koor en
schip naar de orgeltribune;
CUBAph765.6 Interieur; kerkzaal gezien richting altaar, 1 foto
Foto’s van A.J. Feij (Zandvoort) en A. Peperkamp (Haarlem):
van het interieur (zie ook album f1) kansel, schip naar het koor en
schip naar de orgeltribune;
CUBAph765.7 foto
Foto’s van A.J. Feij (Zandvoort) en A. Peperkamp (Haarlem):
Fotografische reproductie van een perspectieftekening

CUBA.110382775
Bemoeienis van J.Th.J. Cuypers met de restauratie van Roomskatholieke kerk in Hilvarenbeek.
1927
CUBAg1065

geschreven stukken
Correspondentie betreffende het bezoek van J.Th.J. Cuypers aan
de Rooms-katholieke kerk van Hilvarenbeek en een rapport van
zijn bevindingen, met adviezen t.b.v. de restauratie van de kerk.

CUBA.110382777
Nieuwbouw en decoratie van het Collegium Philosophicum
Noviomagum (Berchmans College) in Nijmegen.
1927-1931
Toelichting project
1927 Nieuwbouw (bestek 427) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1927-1928 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt763.1 tekeningen; algemeen, detail en decoratie, 13 bladen
13 Tekeningen: plattegrond, aanzicht, kostenberaming, wijzer- en
cijferplaat, beeld voor hoogaltaar met nummer 4132, doopvont,
beschildering kapel, glas-in-lood, en zijaltaren, schaal 1 op 5, 1 op
20 en 1 op 100.
CUBAt763.2 tekeningen; bestek, 30 bladen
30 Genummerde bestektekeningen (23 blauwdrukken): situatie,
plattegronden, balklagen, funderingsplan, kapplan, doorsneden,
gevels, aanzichten en details van torenkap, trappenhuis, gangen,
kapel, paterskamer, kamer scholastieken, lambrizeringen en
credens, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers,
datering 1927-1928, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20 en 1 op 50, 1
op 100, 1 op 500.
CUBAph763.1 Aanzicht voorgevel vanaf rechts, 1 foto
van het exterieur
voorzien van stempels van Foto-Pers-bureau ‘Gelderland’
(Nijmegen).
CUBAph763.2 Aanzicht rechter zijgevel, 1 foto
van het exterieur
voorzien van stempels van Foto-Pers-bureau ‘Gelderland’
(Nijmegen).
CUBAph763.3 Interieur; eetzaal, 1 foto
van de eetzaal
voorzien van stempels van Foto-Pers-bureau ‘Gelderland’
(Nijmegen).
CUBAg763
geschreven stukken
Correspondentie, stukken m.b.t. leveren bouwmaterialen en glasin-loodramen, brief aan het College van B&W van Nijmegen inzake
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de bebouwingsvoorschriften in de omgeving van het nieuwe
College, datering 1926-1931.

CUBA.110382784
Nieuwbouw van een dubbel woonhuis aan de Graaf Gerardstraat in
Roermond, voor M. Valentijn, door J.Th.J. Cuypers.
1927-1928
CUBAg1074

geschreven stukken
Correspondentie betreffende o.a. de aard der werkzaamheden en
een geschil over honorarium.

CUBA.110382786
Decoratie van de Antonius Abtkerk in Enter, door J.Th.J. Cuypers.
1927-1932
CUBAt766

tekeningen;, 21 bladen
21 Decoratietekeningen van Hoofdaltaar, O.L.V.-altaar, St. Josephaltaar, Heilig Hartbeeld en doopvont, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en opzichter [A. v.d. Poel], met vermelding van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., voorzien van de ordernummers
195, 423, 792 en 2108, datering 1927-1932, schaal 1 op 1, 1 op
10, 1 op 20 en 1 op 50.

CUBA.110382788
Decoratie van de Schipperskerk in Delfshaven.
1928
CUBAt1003

tekeningen;, 2 bladen
Bestektekeningen (blauwdrukken, bestek 437) van de kerkbanken,
met vermelding van Pierre Cuypers, datering 1928, schaal 1 op 1,
1 op 10.
CUBAph1003.1
Aanzicht voorzijde Schipperskerk met toren, 1 foto
van het exterieur
CUBAph1003.2
Aanzicht linker zijde Schipperskerk, 1 foto
van het exterieur
CUBAph1003.3
Interieur; gezien van rechts achter naar links voor, 1 blad met foto
het interieur (zie ook fotoalbum f1, 3 foto's).

CUBA.110382793
Nieuwbouw en decoratie van de St. Luciakerk (Lucikirke) in
Holbaeck.
1928

CUBAt751

Toelichting project
1925 Nieuwbouw door P.E. Iversen
1928 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 4 bladen
3 Decoratietekeningen communiebank, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en voorzien van stempel van Cuypers & Co.
Kunstwerkplaatsen met ordernummer 901, datering 1928, schaal
1 op 1 en 1 op 10;
1 Ontwerptekening: aanzicht kerk, gesigneerd door P.E. Iversen,
datering 1925, schaal 1 op 25.

CUBA.110382795
Decoratie van de bidkapel op de Rooms-katholieke begraafplaats in
Raalte.
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1928
CUBAt782

tekeningen;, 2 bladen
Decoratietekeningen van altaar voor bidkapel, voorzien van
stempel van Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., met ordernummer
829, datering 1928, schaal 1 op 20.

CUBA.110382797
Decoratie van de Jacobus Majorkerk in Fijnaart, door J.Th.J. Cuypers.
1928

Toelichting project
1916-1917 Verbouwing door J.H. van Groenendael
1928 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt767.1 tekeningen; algemeen, verbouwing, 2 bladen
Ontwerptekeningen (blauwdrukken) van de verbouwing van kerk,
gesigneerd door J.H. van Groenendael, datering 1916-1917, schaal
1 op 100.
CUBAt767.2 tekeningen; decoratie, 9 bladen
Decoratietekeningen van verscheidene wanden, lambrisering,
tegellambrisering en schilderingen van annunciatie Maria,
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers en voorzien van stempel van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., datering 1928, schaal 1 op 1 en
1 op 20.
CUBA.110382800
foto (zoek)
ZOEK
CUBA.110382801
geschreven stukken (stuk)
ZOEK

CUBA.110382802
Decoratie van de Johannes de Doperkerk in Sint Janssteen, [door
J.Th.J. Cuypers].
19288
CUBAt769

tekeningen;, 30 bladen
- 4 Ontwerptekeningen van de uitbreiding en restauratie,
gesigneerd maar niet door Cuypers (handtekening slecht te
ontcijferen), in Aalst (Belgie), datering 1896, schaal 1 op 100;
- 26 Decoratietekeningen van beschilderingen van het koor, St.
Josephaltaar, heiligen, evangelisten, stamvaders en Christus en
Maria, met vermelding van Kunstwerkplaatsen Roermond en het
ordernummer 2542, datering 1928, schaal 1 op 10 en 1 op 20.

CUBA.110382804
Decoratie van de St. Laurentiuskerk in Stompwijk door J.Th.J.
Cuypers
1928
CUBAt1015

tekeningen;, 3 bladen
Decoratietekeningen van het hoofdaltaar, met vermelding van
Kunstwerkplaatsen Cuypers en Co., datering 1928, schaal 1 op 20

CUBA.110382806
Ontwerp van villa ‘Canterel’ in Hilversum (bestek 456).
1928
CUBAt842

tekeningen;, 6 bladen
2 Blauwdrukken: situatie, plattegronden en gevels, met
vermelding van Bureau P. Cuypers, gesigneerd door Pierre
Cuypers, datering 1928, schaal 1 op 100, 1 op 500;
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4 Ontwerp- en bestektekeningen ( 1 tekening op karton geplakt):
situatie, plattegronden, doorsnede, gevels en balklaag, met
vermelding van Architectenbureau Pierre Cuypers, gesigneerd
door G. Six, datering 1928, schaal 1 op 100, 1 op 500.

CUBA.110382808
Decoratie van de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart kerk in
Werkhoven, door J.Th.J. Cuypers.
1928
CUBAt889

tekening

Ontwerpschets in kleur voor de beschildering van de biechtkapel,
gesigneerd door Jos. Cuypers, datering 1928, schaal 1 op 20.

CUBA.110382810
Nieuwbouw en verbouwing van de Rooms-katholieke Onze Lieve
Vrouwe Rozenkrans kerk in De Goorn.
1928-1930
o.a. 66 tekeningen en 1 foto
Toelichting project
1929 Nieuwbouw (bestek 469) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1929 Verbouwing door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
CUBAt771.1 tekeningen; algemeen, detail en decoratie, 10 bladen
6 Schetsen van interieur en exterieur, plattegronden en aanzicht,
datering 1928, schaal 1 op 100;
4 Detail- en decoratietekeningen van Maria-altaar,
verwarmingsruimte, scheuringen in priesterkoor en venster,
datering 1928, schaal 1 op 10, 1 op 20 en 1 op 100.
CUBAt771.2 tekeningen; bestek, 38 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 469), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, P.J.J.M. Cuypers en H.J. [Bottelie], datering 19281930, schaal 1 op 20, 1 op 50 en 1 op 100.
CUBAt771.3 tekeningen; blauwdrukken, 18 bladen
Blauwdrukken van een aantal van de hierboven beschreven
tekeningen en een detailtekening van warme luchtverwarming,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1928, schaal 1 op 50.
CUBAn114
Glasnegatief interieur Onze Lieve Vrouwe Rozenkrans kerk De Goorn, stuk
Glasnegatief van het interieur van de Rooms-katholieke Onze
Lieve Vrouwe Rozenkrans kerk in De Goorn.
CUBAn116
Glasnegatief interieur Onze Lieve Vrouwe Rozenkrans kerk De Goorn, stuk
Glasnegatief van het interieur van de Rooms-katholieke Onze
Lieve Rozenkrans kerk in De Goorn. Het betreft een opname van
een zijbeuk.
CUBAph771 Aanzicht voorgevel met entree, 1 foto
Foto van de voorgevel van de kerk door de pers- en
bedrijfsfotograaf A. Peperkamp uit Haarlem. (zie ook fotoalbum f1)
CUBAg771
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1928-1930.

CUBA.110382818
Nieuwbouw van een Rooms-katholieke meisjesschool in IJzendijke,
door J.Th.J. Cuypers.
1928-1930
CUBAg1076

geschreven stukken
Correspondentie m.b.t. de bouw van de school alsmede enkele
stukken die betrekking hebben op de aanbouw van een

Bureau Cuypers / Archief

338

CUBA

kinderkapel en sacristie aan de rooms-katholieke O.L. Vrouwe
Hemelvaart kerk (zie ook: CUBA, t 550).

CUBA.110382820
Herstel van de Angelustoren van de Sint Agatha kerk in Lisse, door
J.Th.J. Cuypers.
1928-1931
CUBAg1066

geschreven stukken
Rapporten en correspondentie m.b.t. de voorgenomen en
uitgevoerde werkzaamheden, datering 1928-1931.

CUBA.110382822
Restauratie en decoratie van de rooms-katholieke Martinuskerk in
Herwen en Aart.
1928-1931

CUBAt784

CUBAg784

Toelichting project
1928 Drooglegging ten behoeve van de restauratie door J.Th.J. Cuypers
1931 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 16 bladen
Algemene tekeningen (doorsnede, plattegronden, aanzicht),
detailtekening en (deels genummerde) serie decoratietekeningen
(hoofdaltaar, kroning van Maria, piëta, traveeën, triomfkruis,
kruiswegstaties), met vermelding/stempel N.V. kunstwerkplaatsen
Cuypers & Co., datering 1928, 1931, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op
50, 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie drooglegging, werkbeschrijving, globale
begroting, datering 1928.

CUBA.110382825
Nieuwbouw van [de gevels] van het kantoor van de Stroomverkoop
Maatschappij aan de Hondstraat in Maastricht, door J.Th.J. Cuypers.
1928-1931
CUBAg1120

geschreven stukken
Correspondentie m.b.t. ontwerp van gevels voor het
kantoorgebouw van de architecten Op ten Noort en Scheffers en
correspondentie m.b.t. het daaruit voortgekomen geschil over
honorarium, datering 1928-1931.

CUBA.110382827
Decoratie van de huiskapel van de Eerw. Zusters Ursulinen in
Renkum.
1929
CUBAt1004

tekening

Decoratietekening voor beeldjes; met vermelding van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., datering 1929.

CUBA.110382829
Ontwerp van villa’s in Eindhoven (bestek 507).
1929
CUBAt1019

tekeningen;, 2 bladen
Bestektekeningen (op karton geplakt, 1 blauwdruk); plattegronden
en gevels, met vermelding van het Architectenbureau Joseph
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Cuypers & Pierre Cuypers, gesigneerd door Pierre Cuypers,
datering 1929, schaal 1 op 100.

CUBA.110382831
Nieuwbouw van een kerkhofkapel (bestek 513), [door J.Th.J.
Cuypers].
1929
CUBAt1888

tekening
1 Ontwerptekening: plattegrond, doorneden en gevels, schaal 1 op
50.

CUBA.110382833
Nieuwbouw van het monument van Dr. P.J.H. Cuypers op het
Munsterplein in Roermond, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1929-1930
CUBAt775

CUBAg775
CUBAd775

Verwijzing: Zie ook CUYP, g 562, d 562
tekeningen;, 4 bladen
2 Bestektekeningen (bestek 517) van aanzichten van het
monument, met vermelding van J.Th.J. Cuypers, P.J.J.M. Cuypers en
dhr. A. Falise, datering 1929, schaal 1 op 10;
2 Ontwerptekeningen t.b.v. de situering van het monument,
schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Doorslagen van brieven van J.Th.J. Cuypers betreffende het
monument, datering 1930.
documentatie
Een artikel over het monument, krantenknipsels en een gedrukte
feestrede betreffende de onthulling van het monument, datering
1930.

CUBA.110382837
Decoratie van de kerk van Pastoor van Ars in Liesbos.
1929-1930

CUBAt772

Toelichting project
1929 Nieuwbouw (bestek 608) door J. Hurk
1929 Decoratie door Cuypers & Co.
tekeningen;, 15 bladen
- 3 Bestektekeningen (bestek 608) van plattegronden, aanzichten
en doorsneden (blauwdrukken), gesigneerd door J. Hurk, datering
1929, schaal 1 op 100;
- 12 Detail- en decoratietekeningen van devotiekapel, Mariaaltaar, hoofdaltaar, missiekruis, transept, priesterkoor en beeld
van St. Theresia, met vermelding van Kunstwerkplaatsen Cuypers
& Co., voorzien van de ordernummers 2856 en 2181, datering
1929-1930, schaal 1 op 10 en 1 op 20.

CUBA.110382839
Decoratie van het raadhuis in Lobith.
1929-1930
CUBAt773

tekeningen;, 4 bladen
Detailtekeningen van vensters en omlijstingen van deuren van de
raadszaal, datering 1929-1930, schaal 1 op 1, 1 op 10 en 1 op 20.

CUBA.110382841
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Verbouwing van Café Restaurant Sport in Maastricht (bestek 518),
door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1929-1930
CUBAt781

tekeningen;, 22 bladen
- 4 Presentatietekeningen (fraai), datering 1929;
- 9 Ontwerptekeningen van plattegronden, aanzichten en
doorsneden, datering 1929;
- 9 Genummerde bestektekeningen (bestek 518), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1929-1930, schaal 1
op 20, 1 op 50 en 1 op 100.

CUBA.110382843
Uitbreiding van de Bisschoppelijke Kweekschool in Roermond, door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1929-1931
CUBAph1073 Interieur; gang, 1 foto
Foto van een gang in het complex (fotograaf A. Peperkamp,
Haarlem).
CUBA.110640764
foto's in album
Twee foto's, van de voorgevel en een gang in het complex, in
fotoalbum CUBAf2.
CUBAg1073 geschreven stukken
Correspondentie, met o.m. begrotingen, resultaten
aanbestedingen, voortgang en aard der werkzaamheden.

CUBA.110382846
Verbouwing en decoratie van een woonhuis en omgeving Markt 54
in Roosendaal, in opdracht van Van Gilse – Van Loon, door J.Th.J.
Cuypers.
1929-1931
Toelichting project
1929 Verbouwing (bestek 489) woonhuis door J.Th.J. Cuypers.
1929 Nieuwbouw (bestek 489T) van een tuinmanswoning in Roosendaal, door
J.Th.J. Cuypers.
1929-1930 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
1929-1930 Nieuwbouw van een chauffeurswoning (bestek 489E), door J.Th.J.
Cuypers.
1929-1930 Tuinaanleg (bestek 489A) door J.Th.J. Cuypers.
1930 Grafmonument door J.Th.J. Cuypers.
CUBAt777.1 tekeningen; algemeen en decoratie, 12 bladen
4 Tekeningen van een grafmonument, geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers, voorzien van nummer 251, datering 1930, schaal 1 op
10;
8 Decoratietekeningen van schilderijzaal, windvaan, schoorsteen
en voordeur, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1929-1930,
schaal 1 op 1 en schaal 1 op 20.
CUBAt777.2 tekeningen; bestek (489), 42 bladen
42 Deels genummerde bestektekeningen van verbouwing woning
met o.a. situatietekeningen, plattegronden, aanzichten en
doorsneden, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1929,
schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50 en 1 op 1250.
CUBAt777.3 tekeningen; bestek, overige, 10 bladen
- 3 Bestektekeningen (bestek 489A) van tuinaanleg, gesigneerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1929-1930, schaal 1 op 20, 1 op 50
en 1 op 100;
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- 3 Bestektekeningen (bestek 489E) van chauffeurswoning,
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1929-1930, schaal 1 op
100 en 1 op 1250;
- 4 Bestektekeningen (bestek 489T) van tuinmanswoning,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1929, schaal 1 op 10, 1
op 20, 1 op 50 en 1 op 1250.
geschreven stukken
Correspondentie en verscheidene begrotingen, datering 19291931.

CUBA.110382851
Decoratie van de Kruisverheffingkerk in Raalte
1929-1931
CUBAt778

tekeningen;, 12 bladen
Decoratietekeningen van vensters en koorbank (nummer 4614),
met vermelding van Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., datering
1929-1931, schaal 1 op 10 en 1 op 20.

CUBA.110382853
Restauratie van de toren van de Nederlands-hervormde kerk
(Gemeentetoren) in Dongen, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers.
1929-1931, 1948
CUBAt783

CUBAg783

tekeningen;, 11 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 472): plattegronden,
doorsneden en aanzichten, gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers met vermelding van P.J.J.M. Cuypers, datering 1930,
1948, schaal 1 op 50.
geschreven stukken
Correspondentie, begroting van kosten en andere financiële
stukken, beschrijving van de werkzaamheden, datering 19291931.

CUBA.110382856
Nieuwbouw, decoratie en aanbouw van de Nieuwe Onze Lieve
Vrouwe Hemelvaartkerk en pastorie in Nispen.
1929-1946
Toelichting project
1930 Nieuwbouw (bestek 526) van de kerk door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
1930 Decoratie van de kerk door J.Th.J. Cuypers
1945-1946 Nieuwbouw (bestek 802) van een pastorie, door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers.
1946 Uitbreiding (bestek 828) van de kerk door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
CUBAt809.1 tekeningen; kerk, bestek, 49 bladen
45 bestektekeningen (bestek 526) waarvan 2 blauwdrukken:
plattegrond, doorsneden, gevels, technische details, geparafeerd
en gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van De
Architecten B.N.A. Jos. Th.J. Cuypers en Pierre J.J.M. Cuypers,
datering 1930, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100;
4 bestektekeningen (bestek 828, 819) waarvan 1 blauwdruk:
technische details van de zangkoorballustrade, situatie, met
vermelding van Arch. Bureau Cuypers J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers, datering 1945, 1946, schaal 1 op 10, 1 op 20.
CUBAt809.2 tekeningen; kerk, decoratie, 4 bladen
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4 Decoratietekeningen van kruiswegstaties, hoofdaltaar,
Mariakapel, monstrans, met vermelding van Cuypers & Co.,
datering 1930, 1933, schaal 1 op 10, 1 op 20.
CUBAt809.3 tekeningen; pastorie, bestek, 6 bladen
6 bestektekeningen (bestek 802): situatie, plattegrond,
doorsnede, gevel, kapplan, met vermelding van Arch. Bureau
Cuypers J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1946, schaal
1 op 20, 1 op 100, 1 op 1250.
CUBAt809.4 tekeningen; pastorie, ontwerp, 11 bladen
11 ontwerptekeningen waarvan 1 blauwdruk: situatie en
topografische kaart Nispen, plattegrond, trappenhal, gevel,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en met vermelding van Arch.
Bureau Cuypers J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1945,
1946, schaal 1 op 100, 1 op 500, 1 op 1250.
CUBAg809.1 geschreven stukken; nieuwbouw kerk
Correspondentie, schetsjes, schakelaartabel, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1929, 1930, 1931.
CUBAg809.2 geschreven stukken; restauratie kerk
Omschrijving werkzaamheden pastorie, met vermelding van J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1945.
CUBA.110382863
Foto's, 6 stuks
Zie fotoalbum: f 1
CUBAg809.3 geschreven stukken; pastorie, 1 omslag
CUBAf6
foto's, 13 stuks

CUBA.110382864
Decoratie van de Devotiekapel in de rooms-katholieke [St.
Martinus]kerk in Losser, [door J.Th.J. Cuypers].
1930
CUBAt770

tekeningen;, 4 bladen
1 Ontwerptekening van de devotiekapel en 3 decoratietekeningen:
communiebank en beeld van St. Aloysius, voorzien van een
stempel van de Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. en het
ordernummer 1336, datering 1930, schaal 1 op 10, 1 op 20.

CUBA.110382866
Restauratie en decoratie van het kasteel in Maarsbergen.
1930
Toelichting project
1930 Restauratie door Ch. J. van Liempd
1930 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt780.1 tekeningen; restauratie, 2 bladen
2 Ontwerptekeningen (blauwdrukken) van nieuwe toestand,
gesigneerd door Ch.J. van Liempd, schaal 1 op 100.
CUBAt780.2 tekeningen; decoratie, 17 bladen
Detail- en decoratietekeningen van lambrisering, deuren, trappen,
betimmeringen en billardkamer, voorzien van nummers 290 en
267, datering 1930, schaal 1 op 1 en 1 op 20.

CUBA.110382869
Decoratie van de kerk van St. Theresia van het Kind Jezus aan de
Apeldoornselaan in Den Haag (Rustenburg).
1930
CUBAt847

tekeningen;, 3 bladen
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Drie ontwerptekeningen voor een zijaltaar, met vermelding van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., met vermelding van Nic.
Molenaar Jr., datering 1930, schaal 1 op 20.

CUBA.110382871
Herstel van de Sint Martinuskerk in Dokkum, door J.Th.J. Cuypers.
1930
CUBAg1067

geschreven stukken
Overzichten van de uitgevoerde werkzaamheden, door de
opzichter F. Deltrap en correspondentie van J.Th.J. Cuypers en de
opzichters Deltrap en Huisin’tveld.

CUBA.110382873
Verbouwing en decoratie van de Plechelmuskerk in De Lutte.
1930

CUBAt779

Toelichting project
1930 Verbouwing door Cl. Hardeman
1930 Decoratie [door J.Th.J. Cuypers ]
tekeningen;, 4 bladen
1 Blauwdruk met doorsneden van de kerk, gesigneerd door
Clemens Hardeman, schaal 1 op 100;
3 Decoratietekeningen van beschilderingen van een nis bij het St.
Antoniusaltaar, schaal 1 op 10.

CUBA.110382875
Verbouwing en decoratie van de Rooms-katholieke Onze Lieve
Vrouwe Hemelvaart kerk in Klarenbeek.
1930,1934

CUBAt794

Toelichting project
1934 Verbouwing door C. Hardeman
1934 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 8 bladen
3 Blauwdrukken van aanzichten, door architect Clemens
Hardeman, schaal 1 op 100;
5 Decoratietekeningen, hoofdaltaar, reliekschrijn en St.
Antoniusbeeld, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding
van Cuypers en Co., met vermelding van ordernummer 226, 2123,
datering 1930, 1934, schaal 1 op 10, 1 op 20

CUBA.110382877
Nieuwbouw van Grand Hotel “Verseput” in Middelburg (bestek
522), door P.J.J.M. Cuypers en J. van Erven Dorens.
1930
CUBAt1161

CUBAg1161

tekeningen;, 17 bladen
17 Genummerde bestektekeningen (blauwdrukken, bestek 522):
aanzichten, doorsneden, plattegronden, balklagen, kapplan en
details (kozijnen, deuren, schouw, trapbalusters, plafond, goot),
staat van ijzeren binten, geparafeerd (onleesbaar), datering 1930,
schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 100.
geschreven stukken
Geschreven bestek (bestek 522), datering 1930.

CUBA.110382880
Verbouwing en decoratie van de Andreaskerk in Zevenaar.
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1930-1931

CUBAt925

CUBAg925

Toelichting project
1930-1931 Verbouwing (bestek 554) door J.Th.J. Cuypers
1930-1931 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 21 bladen
Algemene tekeningen: 8 Schetsen en ontwerptekeningen van
kolomverdunning, datering 1930, schaal 1 op 50;
Decoratietekeningen: 8 Tekeningen van vensters, vensterindeling
en St. Josephaltaar, datering 1931, schaal 1 op 10, 1 op 20 en 1
op 50;
Bestektekeningen: 5 Tekeningen (bestek 554), gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers, datering 1930-1931, schaal 1 op 1 en 1 op 20.
geschreven stukken
Contract tussen firma Venhoven & Evers en kerkbestuur St.
Andreas over het uit te voeren werk, begroting, berekeningen en
krantenartikel over zuilverdunning, doorslagen van brieven,
notities, o.a. over de aannemers, datering 1930-1931.

CUBA.110382883
Restauratie (bestek 536) van de Gemeentetoren in Vleuten, door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1930-1936

CUBAt753

CUBAg753

Toelichting project
1925 Restauratie door Antonietti. Del. (?)
1930-1936 Restauratie door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
tekeningen;, 45 bladen
- 4 Bestektekeningen met aanzichten, horizontale- en verticale
doorsneden, met vermelding van Antonietti, datering 1925, schaal
1 op 100;
- 1 Detailtekening (blauwdruk) van een tuimelraam, met
vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1936,
schaal 1 op 1, 1 op 10;
- 42 Bestektekeningen (waarvan 4 blauwdrrukken), met
vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1930,
1935, 1936, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100.
geschreven stukken
Geschreven bestek (met staat van wijzigingen en aanvullingen),
datering 1935.

CUBA.110382886
Glasdecoratie van de Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg, door J.Th.J.
Cuypers.
1931
CUBAt885

tekeningen;, 3 bladen
Ontwerptekeningen voor glas-in-loodramen (w.o. 1 lichtdruk),
schaal 1 op 20.
CUBAph885.1 Detail 1, glas-in-loodraam
april 1931, 1 blad met foto
Foto’s van fragmenten van gebrandschilderde glas-in-loodramen
(foto’s van 2 verschillende fragmenten, elk in tweevoud
aanwezig), datering 1931.
CUBAph885.2 Detail 1, glas-in-loodraam
april 1931, 1 blad met foto
Foto’s van fragmenten van gebrandschilderde glas-in-loodramen
(foto’s van 2 verschillende fragmenten, elk in tweevoud
aanwezig), datering 1931.
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CUBAph885.3 Detail 2, glas-in-loodraam
april 1931, 1 blad met foto
Foto’s van fragmenten van gebrandschilderde glas-in-loodramen
(foto’s van 2 verschillende fragmenten, elk in tweevoud
aanwezig), datering 1931.
CUBAph885.4 Detail 2, glas-in-loodraam
april 1931, 1 blad met foto
Foto’s van fragmenten van gebrandschilderde glas-in-loodramen
(foto’s van 2 verschillende fragmenten, elk in tweevoud
aanwezig), datering 1931.

CUBA.110382892
Restauratie van de pomp op het Marktplein in Hulst door J.Th.J.
Cuypers.
1931
CUBAt785

tekeningen;, 2 bladen
2 Schetsen: hardstenen pomp en pomp in gietijzer, met
ingetekende maatvoering en details.

CUBA.110382894
Nieuwbouw en decoratie van de Franciscanessenkapel in Groenlo.
1931, 1938
Toelichting project
1931 Nieuwbouw (bestek 571) door J.Th.J. Cuypers
1938 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt786.1 tekeningen; bestek, 6 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 571), waarvan 1
blauwdruk: aanzicht, doorsnede, plattegrond, detail travee,
gesigneerd door J. Th. J Cuypers, datering 1931, schaal 1 op 20, 1
op 100.
CUBAt786.2 tekeningen; decoratie, 10 bladen
Decoratie- en detailtekeningen van hoofdaltaar en
communiebank, met vermelding van Kunstwerkplaatsen Cuypers
& Co. en het ordernummer 2109, datering 1938, schaal 1 op 10, 1
op 20.

CUBA.110382897
Nieuwbouw van de Hagedoornschool, ‘openluchtschool voor het
gezonde kind’, aan de Anthonie van Dijckstraat in Amsterdam, door
P.J.J.M. Cuypers [in samenwerking met A.J. Westerman].
1931
Literatuurverwijzing Zie ook: ‘Bouwen en Sieren’, jaargang 3 (1932) 5, 70-72.
zie ook fotoalbum f 2
CUBAph1114.1
Aanzicht voorgevel Hagedoornschool, Amsterdam, 1 foto
Op Verso: 'Eerste school met stralende verwarming vanaf het
plafond, waardoor de beide bovenste delen van de ramen aan
weerszijden steeds open konden blijven.'
Foto van het exterieur
Opnamen van foto-bureau J. van Dijk (Amsterdam), voorzien van
stempels van N.V. Therma (Amsterdam) en van Bouwen en Sieren.
Alle foto’s zijn ontwikkelgelatinezilverdrukken.
CUBAph1114.2
foto: -, 1 foto
Foto van het exterieur
Opnamen van foto-bureau J. van Dijk (Amsterdam), voorzien van
stempels van N.V. Therma (Amsterdam) en van Bouwen en Sieren.
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CUBAph1114.3

CUBAph1114.4

CUBAph1114.5

CUBAph1114.6

CUBAph1114.7

CUBAph1114.8

CUBAph1114.9

CUBA

Alle foto’s zijn ontwikkelgelatinezilverdrukken.
Interieur; klaslokaal tijdens de les, 1 foto
Foto van de klaslokalen
Opnamen van foto-bureau J. van Dijk (Amsterdam), voorzien van
stempels van N.V. Therma (Amsterdam) en van Bouwen en Sieren.
Alle foto’s zijn ontwikkelgelatinezilverdrukken.
Interieur; 'Kijkje vanaf het fröbellokaal naar gymnastiekzaal', 1 foto
Foto van de klaslokalen
Opnamen van foto-bureau J. van Dijk (Amsterdam), voorzien van
stempels van N.V. Therma (Amsterdam) en van Bouwen en Sieren.
Alle foto’s zijn ontwikkelgelatinezilverdrukken.
Interieur; gymnastiekzaal, 1 foto
Foto van de klaslokalen
Opnamen van foto-bureau J. van Dijk (Amsterdam), voorzien van
stempels van N.V. Therma (Amsterdam) en van Bouwen en Sieren.
Alle foto’s zijn ontwikkelgelatinezilverdrukken.
Interieur; gymnastiekzaal, 1 foto
Foto van de klaslokalen
Opnamen van foto-bureau J. van Dijk (Amsterdam), voorzien van
stempels van N.V. Therma (Amsterdam) en van Bouwen en Sieren.
Alle foto’s zijn ontwikkelgelatinezilverdrukken.
Interieur; Kijkje vanaf het fröbellokaal naar gymnastiekzaal, 1 foto
Foto van de klaslokalen
Opnamen van foto-bureau J. van Dijk (Amsterdam), voorzien van
stempels van N.V. Therma (Amsterdam) en van Bouwen en Sieren.
Alle foto’s zijn ontwikkelgelatinezilverdrukken.
Interieur; leeg klaslokaal, 1 foto
Op Verso: 'Eerste school met stralende verwarming vanaf het
plafond, waardoor de beide bovenste delen van de ramen aan
weerszijden steeds open konden blijven.'
Foto van de klaslokalen
Opnamen van foto-bureau J. van Dijk (Amsterdam), voorzien van
stempels van N.V. Therma (Amsterdam) en van Bouwen en Sieren.
Alle foto’s zijn ontwikkelgelatinezilverdrukken.
Interieur; leeg klaslokaal, 1 foto
Foto van de klaslokalen
Opnamen van foto-bureau J. van Dijk (Amsterdam), voorzien van
stempels van N.V. Therma (Amsterdam) en van Bouwen en Sieren.
Alle foto’s zijn ontwikkelgelatinezilverdrukken.

CUBA.110382907
Nieuwbouw en decoratie van het gemeenschapshuis Verenigde
Eendracht maakt Macht in Lobith.
1932

CUBAt729

Toelichting project
1923 Nieuwbouw door J.C. Berendsen
1932 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
tekeningen;, 4 bladen
2 Blauwdrukken (plattegronden, aanzichten, doorsneden,
balklagen en kapplan), gesigneerd door J.C. Berendsen, datering
1923, schaal 1 op 100;
2 Ontwerptekeningen (aquarellen, fraai) voor de beschildering van
het podium, datering 1932, schaal 1 op 20.

CUBA.110382909
Nieuwbouw van een monument voor een kindergraf in Breda, in
opdracht van Jonkmans, door J.Th.J. Cuypers.
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1932
CUBAt843

tekening
Ontwerptekening voor een grafzerk.

CUBA.110382911
Nieuwbouw van een Heilig Hartmonument in Zandvoort, door
P.J.J.M. Cuypers.
1932
CUBAn66
CUBAn67

Glasnegatief beeldhouwwerk Heilig Hart Zandvoort, stuk
Glasnegatief van het Heilig Hart beeld in het plantsoentje voor
‘Huize Sterre der Zee’ te Zandvoort.
Glasnegatief beeldhouwwerk Heilig Hart Zandvoort, stuk
Glasnegatief van het Heilig Hart beeld in het plantsoentje voor
‘Huize Sterre der Zee’ te Zandvoort.

CUBA.110382914
Nieuwbouw van het Noviciaat Franciscanenklooster in Roosendaal.
1932
o.a. 80 tekeningen en 14 foto's
CUBAt810

CUBAn35
CUBAn36

CUBAn37
CUBAn38

CUBAn39
CUBAn40
CUBAn41
CUBAn42
CUBAn43

Toelichting project
[ca. 1932] Nieuwbouw (bestek 579) door J.Th.J. Cuypers en F.B. Sturm
tekeningen;, 80 bladen
- 74 Deels genummerde bestektekeningen (bestek 579), waarvan
29 blauwdrukken: plattegronden, doorsneden, gevels, kapplan,
riolering, diverse materiaaltabellen, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en F.B. Sturm, schaal 1 op 100
- 6 Decoratietekeningen; St. Jozefaltaar, hoogaltaar, een venster
en een bekroning van een priemstijl. Voorzien van de
ordernummers 1636, 4185, 4186, 4203, datering 1921, schaal 1
op 10 en 1 op 20.
Glasnegatief interieur kapel Noviciaat Franciscanenklooster Roosendaal, stuk
Glasnegatief van het interieur van de kapel van het Noviciaat
Franciscanenklooster te Roosendaal.
Glasnegatief interieur Noviciaat Franciscanenklooster Roosendaal, stuk
Glasnegatief van het interieur van het Noviciaat
Franciscanenklooster te Roosendaal. Op de opname staan de
gewelven die door zuilen worden ondersteund.
Glasnegatief exterieur Noviciaat Franciscanenklooster en kapel Roosendaal, stuk
Glasnegatief van het exterieur van het Noviciaat
Franciscanenklooster met kapel te Roosendaal.
Glasnegatief voorgevel Noviciaat Franciscanenklooster Roosendaal, stuk
Glasnegatief van de voorgevel van het Noviciaat
Franciscanenklooster te Roosendaal. In een nis boven de ingang
staat het heiligenbeeld.
Glasnegatief exterieur Noviciaat Franciscanenklooster Roosendaal, stuk
Glasnegatief van een deel van het exterieur van het Noviciaat
Franciscanenklooster te Roosendaal.
Glasnegatief kloostergang Noviciaat Franciscanenklooster Roosendaal, stuk
Glasnegatief van een kloostergang in het Noviciaat
Franciscanenklooster te Roosendaal.
Glasnegatief exterieur kapel Noviciaat Franciscanenklooster Roosendaal, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de kapel van het Noviciaat
Franciscanenklooster te Roosendaal.
Glasnegatief exterieur Noviciaat Franciscanenklooster Roosendaal, stuk
Glasnegatief van het exterieur van een deel van het Noviciaat
Franciscanenklooster te Roosendaal.
Glasnegatief exterieur Noviciaat Franciscanenklooster Roosendaal, stuk
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CUBAn44
CUBAn45

CUBAn46

CUBAn47
CUBAph810.1

CUBAph810.2

CUBAph810.3

CUBAph810.4

CUBAph810.5

CUBAph810.6

CUBAg810
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Glasnegatief van een deel van het exterieur van het Noviciaat
Franciscanenklooster te Roosendaal. Het is onder andere een
opname van de (binnen)tuin en een deel van de kloosteromgang.
Glasnegatief exterieur kapel Noviciaat Franciscanenklooster Roosendaal, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de kapel van het Noviciaat
Franciscanenklooster te Roosendaal.
Glasnegatief refter Noviciaat Franciscanenklooster Roosendaal, stuk
Glasnegatief van het interieur van de refter van het Noviciaat
Franciscanenklooster te Roosendaal. De ruimte is gevuld met
houten tafels en stoelen. Aan de muur hangt een kruisbeeld.
Glasnegatief interieur kapel Noviciaat Franciscanenklooster Roosendaal, stuk
Glasnegatief van het interieur van de kapel van het Noviciaat
Franciscanenklooster te Roosendaal. De opname is gemaakt in de
richting van het orgel.
Glasnegatief gang Noviciaat Franciscanenklooster Roosendaal, stuk
Glasnegatief van een gang in het Noviciaat Franciscanenklooster
te Roosendaal
Aanzicht klooster, nieuwe gedeelte, 1 foto
van het exterieur
Foto’s van de fotograaf A.Peperkamp uit Haarlem:
zie ook fotoalbum f 2
Aanzicht kapel, 1 foto
van het exterieur
Foto’s van de fotograaf A.Peperkamp uit Haarlem:
zie ook fotoalbum f 2
Interieur; gang, 1 foto
van gangen
Foto’s van de fotograaf A.Peperkamp uit Haarlem:
zie ook fotoalbum f 2
Interieur; gang, 1 foto
van gangen
Foto’s van de fotograaf A.Peperkamp uit Haarlem:
zie ook fotoalbum f 2
Interieur; eetzaal, 1 foto
van de eetzaal
Foto’s van de fotograaf A.Peperkamp uit Haarlem:
zie ook fotoalbum f 2; foto’s van het exterieur, de kapel, een gang
en de vestibule.
Aanzicht kapel, 1 foto
van het exterieur
Foto’s van de fotograaf A.Peperkamp uit Haarlem:
zie ook fotoalbum f 2
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden, datering 1933.

CUBA.110382936
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St.
Augustinuskerk in Geleen-Lutterade.
1932-1934
o.a. 72 tekeningen en 5 foto's
Toelichting project
1933 Nieuwbouw (bestek 626) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 165.1, t 165.2
CUBAt811.1 tekeningen; nieuwbouw, 48 bladen
48 Genummerde bestektekeningen (bestek 626) en
ontwerptekeningen, waarvan 16 blauwdrukken: situatie,
plattegronden, doorsneden, gevels, details, diverse staten en
perspectieftekeningen gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en met
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CUBAt811.2

CUBAn123
CUBAn126

CUBAn124
CUBAn125
CUBAph811
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vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1932,
1933, schaal 1 op 1, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100 en 1 op 200.
tekeningen; decoratie, 24 bladen
Decoratietekeningen: afsluithekken, kerkbanken, biechtstoel,
muurschilderingen, communiebank, hoofdaltaar, zijaltaar,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van
Kunstwerkplaatsen Roermond, datering 1934, schaal 1 op 10 en 1
op 20.
Glasnegatief exterieur St. Augustinuskerk Geleen-Lutterade, stuk
Glasnegtief van het exterieur van de rooms-katholieke St.
Augustinuskerk te Geleen-Lutterade.
Glasnegatief voorgevel St. Augustinuskerk Geleen-Lutterade, stuk
Glasnegatief van het exterieur van de rooms-katholieke St.
Augustinuskerk te Geleen-Lutterade. Het betreft een opname van
de voorgevel met de twee torens.
Glasnegatief interieur St. Augustinuskerk Geleen-Lutterade, stuk
Glasnegatief van het interieur van de roomst-katholieke St.
Augustinuskerk te Geleen-Lutterade.
Glasnegatief interieur St. Augustinuskerk Geleen-Lutterade, stuk
Glasnegatief van het interieur van de roomst-katholieke St.
Augustinuskerk te Geleen-Lutterade.
foto's, 5 stuks
Foto’s van fotograaf A. Peperkamp (Haarlem) van het exterieur en
het interieur van de kerk, op verso voorzien van stempels van
‘Joseph & Pierre Cuypers’. Zie ook album f1

CUBA.110382944
Decoratie van de rooms-katholieke St. Petruskerk in Chèvremont
(bij Kerkrade), door J.Th.J. Cuypers.
1932

CUBAt1124

Toelichting project
1931 Uitbreiding door J. Seelen
1932 Decoratie door Cuypers & Co.
tekeningen;, 5 bladen
1 Blad: aanzicht van de zijgevel ten behoeve van de uitbreiding
van de kerk, gesigneerd door architect J. Seelen, datering 1931,
schaal 1 op 100;
4 Bladen: schetsontwerpen ten behoeve van een beeld van St.
Barbara, geschonken door de ‘Rooms-katholieke
Mijnwerkersvereeniging’ en van een kruiswegstatie, gesigneerd
door J.Th.J.Cuypers, met vermelding van Kunstwerkplaatsen
Cuypers & Co., datering 1932, schaal 1 op 20.

CUBA.110382946
Decoratie van de Rooms-katholieke Onze lieve Vrouwe Goede
Raadkerk gelegen aan de Driesprong in Breda, door J.Th.J. Cuypers.
1932, 1944
CUBAt787

tekeningen;, 3 bladen
Decoratietekeningen: Hoogaltaar, preekstoel, St. Theresia, Maria
Onbevlekte Ontvangenis, stralenkrans en een schildering (?),
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van een stempel van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. en de ordernummers 975, 1965,
2162, 2163, datering 1944, schaal 1 op 5, 1 op 10, 1 op 20.

CUBA.110382948
Verbouwing van een kasteel in Heeswijk, door J.Th.J. Cuypers en
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P.J.J.M. Cuypers.
1932
CUBAt788

tekeningen;, 48 bladen
- 39 ontwerptekeningen: plattegronden, aanzichten, situatie,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1932,
schaal 1 op 50, 1 op 200, 1 op 2500;
- 8 Ontwerpschetsen: plattegronden, aanzichten;
- 1 Decoratietekening: glas in lood, schaal 1op 10.

CUBA.110382950
Nieuwbouw van een dokterswoning in Weert, door P.J.J.M. Cuypers.
1932
CUBAt1029

tekeningen;, 4 bladen
Ontwerptekeningen; met varianten van de gevels en
plattegronden, datering 1932, schaal 1 op 100.

CUBA.110382952
Ontwerp van een plan voor de aanleg van een markt in St.
Michielsgestel, door J.Th.J. Cuypers.
1932-1934
CUBAt807

tekeningen;, 15 bladen
3 Genummerde bestektekeningen (bestek 620): rooilijnplan, met
vermelding van architectenbureau J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers, datering 1932, 1933, 1934, schaal 1 op 200;
12 Ontwerptekeningen (waarvan 1 blauwdruk): situatie en
uittreksel gemeentelijke kadastrale legger, gesigneerd en
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers en met vermelding van
architectenbureau Cuypers, datering 1932, 1933, 1934, schaal 1
op 200, 1 op 500, 1 op 1250.

CUBA.110382954
Aanbouw en decoratie van de Rooms-katholieke Johannes de
Doperkerk in Mechelen.
1932-1935
Toelichting project
1932-1935 Aanbouw (bestek 611) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1932 Decoratie door J.Th.J. Cuypers
CUBAt789.1 tekeningen; aanbouw, 27 bladen
22 Deels genummerde bestektekeningen (bestek 611):
doorsneden, plattegronden, situatie, aanzichten, gesigneerd door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1932, 1934, 1935,
1939, schaal 1 op 20, 1 op 100;
15 Ontwerptekeningen: doorsneden, plattegronden, opmeting van
de toren, situatie, ontwerp kerkhof, gesigneerd en geparafeerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1932, 1934, 1935, 1939, schaal 1op
20, 1 op 100, 1 op 200.
CUBAt789.2 tekeningen; decoratie, 12 bladen
Decoratie- en detailtekeningen: ijzeren doophekje,
klokkentorentje, altaar kleine kapel, 1935, schaal 1 op 10, 1 op 20,
1 op 50.
CUBAph789.1 Aanzicht koorzijde, oostgevel
14 april 1936, 1 foto
van het exterieur van de kerk, door de fotograaf J. Prevoo uit
Kerkrade, voorzien van stempels van ‘Joseph & Pierre Cuypers’,
datering 1936.
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CUBAph789.2 Aanzicht zuidzijde
14 april 1936, 1 foto
van het exterieur van de kerk, door de fotograaf J. Prevoo uit
Kerkrade, voorzien van stempels van ‘Joseph & Pierre Cuypers’,
datering 1936.
CUBAph789.3 Interieur; gezien richting koor met altaar
14 april 1936, 1 foto
van het interieur van de kerk, door de fotograaf J. Prevoo uit
Kerkrade, voorzien van stempels van ‘Joseph & Pierre Cuypers’,
datering 1936.
CUBAph789.4 Interieur; koor, gezien naar het zuiden
14 april 1936, 1 foto
van het interieur van de kerk, door de fotograaf J. Prevoo uit
Kerkrade, voorzien van stempels van ‘Joseph & Pierre Cuypers’,
datering 1936.
CUBAg789
geschreven stukken
Begrotingen van kosten, datering 1934, 1935, 1939.

CUBA.110382962
Restauratie van de kerktoren / gemeentetoren in Sint
Michielsgestel.
1932-1937, 1948
o.a. 46 tekeningen en 6 foto's
Toelichting project
1932-1936 Restauratie (bestek 607) door J.Th.J. Cuypers
1936-1937 Restauratie (bestek 607A) door J.Th.J. Cuypers
1948 Restauratie (bestek 827) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
CUBAt808
tekeningen;, 46 bladen
1932-1937:
- 11 Ontwerptekeningen: plattegronden, gevel, doorsnede,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en met vermelding van J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1932, 1936, schaal 1 op 50
- 33 Deels genummerde bestektekeningen (bestek 607, 607A)
waarvan 6 blauwdrukken: situatie, plattegronden, doorsneden,
gevels, kap, technische details, gedenksteen en venster,
gesigneerd en geparafeerd door J.Th.J. Cuypers en met vermelding
van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1932, 1936, 1937,
schaal 1 op 1, 1 op 5, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100, 1 op
200.
1948:
- 2 Genummerde bestektekeningen (bestek 827): gevel,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en met vermelding van J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1948, schaal 1 op 50.
CUBAph808.1 Aanzicht oostgevel 'Oude Toren', na restauratie, Petrus Dondersplein, St.
Michelsgestel, 1 foto
gevels, toren in de steigers tijdens de restauratie, detail, fotograaf
Gust. H. H. van Groeningen uit Amsterdam. zie ook fotoalbum f1
CUBAph808.2 Aanzicht oostgevel 'Oude Toren', voor restauratie, Petrus Dondersplein, St.
Michelsgestel, 1 foto
gevels, toren in de steigers tijdens de restauratie, detail, fotograaf
Gust. H. H. van Groeningen uit Amsterdam. zie ook fotoalbum f1
CUBAph808.3 Aanzicht westgevel 'Oude Toren', gezien vanaf de Torenstraat, 1 foto
gevels, toren in de steigers tijdens de restauratie, detail, fotograaf
Gust. H. H. van Groeningen uit Amsterdam. zie ook fotoalbum f1
CUBAph808.4 Aanzicht oostgevel 'Oude Toren', tijdens restauratie, Petrus Dondersplein, St.
Michelsgestel, 1 foto
gevels, toren in de steigers tijdens de restauratie, detail, fotograaf
Gust. H. H. van Groeningen uit Amsterdam. zie ook fotoalbum f1
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CUBAph808.5 Aanzicht entreeportaal westgevel 'Oude Toren', Petrus Dondersplein, St.
Michelsgestel, 1 foto
gevels, toren in de steigers tijdens de restauratie, detail, fotograaf
Gust. H. H. van Groeningen uit Amsterdam. zie ook fotoalbum f1

CUBA.110382969
Nieuwbouw van de Rooms-katholieke kerk en pastorie in Herpt,
door J.Th.J. Cuypers.
1933
CUBAt731

tekeningen;, 2 bladen
Schets en presentatietekening (fraai) met plattegronden,
doorsneden en aanzichten, met vermelding van en geparafeerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1933, schaal 1 op 100.

CUBA.110382971
Nieuwbouw van een kerkhofmuur voor de kerk in Hulsberg, door
J.Th.J. Cuypers.
1933
Verwijzing: Zie CUBA, g 465

CUBA.110382972
Decoratie van de rooms-katholieke Fredericuskerk in Sloten.
1933

CUBAt790

Toelichting project
1933 Nieuwbouw (bestek 101) door A. Witteveen
1933 Decoratie door Cuypers & Co.
tekeningen;, 3 bladen
2 Genummerde bestektekeningen (blauwdrukken): plattegronden
en doorsneden, gesigneerd door A. Witteveen, datering 1933,
schaal 1 op 100;
1 Decoratietekening van hoofdaltaar, met vermelding van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., datering 1933, schaal 1 op 20.

CUBA.110382974
Nieuwbouw van een woonhuis, door J.Th.J. Cuypers en PJ.J.M.
Cuypers.
1933
CUBAt1181

tekeningen;, 2 bladen
Detailtekeningen (lichtdrukken): ramen en zware profielen in ijzer,
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, met vermelding van architecten
J. en P. Cuypers en constructiewerkplaats en machinefabriek
“Igebe”, datering 1933, schaal 1 op 1, 1 op 10.

CUBA.110382976
Ontwerpen van woningen en villa’s in Roermond, door P.J.J.M.
Cuypers.
1933 en z.jr
CUBAt1030

Toelichting project
[1933] Nieuwbouw (waarschijnlijk)
tekeningen;, 11 bladen
Gevels en plattegronden van de verschillende projecten, datering
1933 (1 project, de overige projecten ongedateerd), schaal 1 op
100.
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CUBA.110382978
Nieuwbouw, decoratie en de aanleg van een tuin voor het Roomskatholiek Tehuis voor oude van dagen in Wolvega.
1933, 1934

CUBAt791

Toelichting project
1933 Nieuwbouw (bestek 615) van het tehuis voor de ouderen van dagen door
J.Th.J. Cuypers en PJ.J.M. Cuypers
1933 Decoratie van de kapel door J.Th.J. Cuypers
1934 Tuinaanleg door J.Th.J. Cuypers en PJ.J.M. Cuypers.
tekeningen;, 31 bladen
- 22 Genummerde bestektekeningen (3 blauwdrukken):
plattegronden, doorsneden, gevels, technische details,
materiaaltabellen, geparafeerd door J.Th.J.Cuypers, met
vermelding van J.Th.J. Cuypers en PJ.J.M. Cuypers, datering 1933,
schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50 en 1 op 100;
- 2 Revisietekeningen: technische details van bureau K.A.
Niemeijer, datering 1933, schaal 1 op 100;
- 1 Ontwerptekening van tuinaanleg: plattegrond, geparafeerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1933, schaal 1op 100;
- 4 Decoratie/detailtekeningen: communiebank, banken en altaar;
aanzichten, plattegronden en doorsneden, datering 1933, schaal 1
op 10, 1 op 20.

CUBA.110382980
Nieuwbouw van woonhuizen aan de H. Luytenstraat en de
Roerstraat in Roermond, door PJ.J.M. Cuypers.
1933-1939
CUBAt792

tekeningen;, 17 bladen
17 Bestektekeningen (besteknummers 656 en 657): situatie,
plattegronden, gevels, doorsneden, details, gesigneerd,
geparafeerd door en met vermelding van PJ.J.M. Cuypers ,
datering 1933, 1939, schaal 1 op 1 (details), 1 op 20, 1 op 100.

CUBA.110382982
Nieuwbouw van eigen woonhuis ‘Huize Nabij Buiten’ in ‘Roerzicht’
in Roermond, door J.Th.J. Cuypers.
1933-1939
o.a. 23 tekeningen en 5 foto's
CUBAt793

tekeningen;, 23 bladen
14 Algemene tekeningen (waarvan 2 blauwdrukken): aanzichten
en situaties, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1933, 1934,
1936 en 1939, schaal 1 op 200, 1 op 1000;
9 Genummerde bestektekeningen (bestek 631 en 627):
gevelaanzichten, doorsneden, plattegronden, situatie, balklagen,
verkaveling terrein, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1933, schaal 1 op 20, 1 op 100, 1 op 200, 1 op 1000.
CUBAn86
Glasnegatief interieur woonhuis 'Huize Nabij Buiten' Roermond, stuk
Glasnegatief van het interieur van woonhuis 'Huize Nabij Buiten'
te Roermond.
CUBAph793.1 Hoekaanzicht woonhuizen aan kop van complex, 1 foto
(ontwikkelgelatinezilverdruk) van exterieurs van de ‘woonhuizen
Cuypers-Nicolas’
CUBAph793.2 Aanzicht woonhuizen lange zijde van complex (niet Nabij-Buiten), 1 foto
(ontwikkelgelatinezilverdruk) van exterieurs van de ‘woonhuizen
Cuypers-Nicolas’
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van fotograaf A. Peperkamp uit Haarlem
CUBAph793.3 Hoekaanzicht woonhuizen aan kop complex (niet Nabij-Buiten), 1 foto
(ontwikkelgelatinezilverdruk) van exterieurs van de ‘woonhuizen
Cuypers-Nicolas’
van fotograaf A. Peperkamp uit Haarlem
CUBAph793.4 Interieur; woonkamer en doorkijk naar inpandig terras, woonhuis 'Nabij-Buiten',
1 foto
(ontwikkelgelatinezilverdruk) van interieurs van de ‘woonhuizen
Cuypers-Nicolas’
CUBAph793.5 Interieur; woonkamer en doorkijk naar inpandig terras, woonhuis 'Nabij-Buiten',
1 foto
(ontwikkelgelatinezilverdruk) van interieurs van de ‘woonhuizen
Cuypers-Nicolas’
CUBAg793
geschreven stukken
Begroting van kosten voor de aanleg van een verwarmingskelder
onder de eetkamer.

CUBA.110382991
Decoratie van de Michaelkerk in Den Kolding (Denemarken), door
J.Th.J. Cuypers.
1934
CUBAt795

tekeningen, 5 bladen
Ontwerptekeningen (1 blauwdruk) van het hoofdaltaar, met
vermelding van Cuypers en Co. nummer 2820, datering 1934,
schaal 1 op 10.

CUBA.110382993
Decoratie van de inrichting van het schip ‘SS Indrapoera’, in
opdracht van NV Rotterdamse Lloyd Scheepskabel, door J.Th.J.
Cuypers.
1934
CUBAt796

tekeningen;, 9 bladen
6 Ontwerptekeningen: altaardressoir, vooraanzicht met
maatvoering, voorzien van een stempel van N.V.
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., schaal 1 op 10;
1 Blauwdruk: plattegrond van de rooksalon, schaal 1 op 96.
2 Detailtekeningen: kandelaar en missaalstoeltje, datering 1934.

CUBA.110382995
Nieuwbouw van een tankstation in Ginneken (bestek 671), door
P.J.J.M. Cuypers en G.C. Six.
1934
CUBAt1162 tekeningen;

CUBAt1162 tekeningen;
- 6 Genummerde bestektekeningen (blauwdrukken, bestek 671):
situatietekeningen en stratenplan, aanzichten, doorsneden, plattegronden,
balklagen, kapplan, fundering, riolering en details, met vermelding van P.J.J.M.
Cuypers en G.C. Six, datering 1934, schaal 1 op 10, 1 op 100, 1 op 200, 1 op
2500;
- 3 Ontwerptekeningen (schetsplan, lichtdrukken, met potlood ingekleurd):
aanzichten, met vermelding van P.J.J.M. Cuypers en G.C. Six, datering 1934,
schaal 1 op 100.
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CUBAg1162 geschreven stukken

CUBAg1162 geschreven stukken
Geschreven bestek (bestek 671), met staat van eenheidsprijzen en staten van
wijzigingen en aanvullingen, datering 1934.

CUBA.110382998
Nieuwbouw en verbouwing van woonhuis ‘Villa Delhougne’ in
Roermond.
1934-1937
Toelichting project
1934 Nieuwbouw (bestek 658) door P.J.J.M. Cuypers
1938 Verbouwing door Huis in ’t Veld
1946-1947 Verbouwing door J.Th.J. Cuypers.en P.J.J.M. Cuypers
CUBAt797.1 tekeningen; bestek, 18 bladen
18 Deels genummerde bestektekeningen (bestek 658), details
deurkozijnen, gevels, rolluikkasten, plattegronden, rioleringen,
balklaag/kapplan, doorsneden, met vermelding van P.J.J.M.
Cuypers, datering 1934, schaal 1 op 1, 1 op 2, 1 op 10, 1 op 20, 1
op 50, 1 op 100, 1 op 1000.
CUBAt797.2 tekeningen; ontwerp, 3 bladen
2 Ontwerptekeningen: aanzichten, plattegronden, gevels en
details buitendeur, met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers, datering 1946, 1947, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1
op 50;
1 Detailtekening: doorsnede, aanzicht en situatie, met vermelding
van Arch. Bureau Cuypers en gesigneerd door architect H. Huis in
’t Veld, datering 1938, schaal 1 op 20.
CUBAph797.1 Interieur; hal met trap, 1 foto
zie ook fotoalbum f4
Foto’s (ontwikkelgelatinezilverdrukken) van de traphal (ph 797.1)
en de badkamer (ph 797.2), fotograaf: A. Peperkamp uit Haarlem
en voorzien van het stempel van ‘Joseph en Pierre Cuypers’. In het
fotoalbum 4 foto’s van exterieur en interieur.
CUBAph797.2 Interieur; badkamer, 1 foto
zie ook fotoalbum f4
Foto’s (ontwikkelgelatinezilverdrukken) van de traphal (ph 797.1)
en de badkamer (ph 797.2), fotograaf: A. Peperkamp uit Haarlem
en voorzien van het stempel van ‘Joseph en Pierre Cuypers’. In het
fotoalbum 4 foto’s van exterieur en interieur.

CUBA.110383003
Restauratie en decoratie van het altaar in de Rooms-katholieke
Agatha kerk in Eys-Wittem, door J.Th.J. Cuypers.
1935
CUBAt798
CUBAg798

tekeningen;, 2 bladen
Decoratietekeningen van het altaar, met vermelding van N.V.
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., datering 1935, schaal 1 op 20.
geschreven stukken
Omschrijving van een voorstel voor restauratie en ombouw van
het hoofdaltaar.

CUBA.110383006
Nieuwbouw van het gemeenschapshuis ‘K.J.V. Huis’ in Hulsberg,
door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1935
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tekeningen;, 19 bladen
2 Ontwerpschetsen van plattegronden, met vermelding van J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1935, schaal 1 op 100;
17 Genummerde bestektekeningen waaronder 14 blauwdrukken
(bestek 691, blad 1-7): plattegronden, doorsneden, gevels,
balklagen/kapplan, fundering/riolering en terreinsituatie, met
vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers en geparafeerd
door J.Th.J. Cuypers, datering 1935, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Geschreven bestek, datering 1935.

CUBA.110383009
Decoratie van de kapel van het Heilige Josef Missiehuis in Haelen,
door J.Th.J. Cuypers.
1935
CUBAt800

Verwijzing: Zie ook CUCO, t 79.1
tekening
Decoratietekening van een missiekruis boven het altaar, met
vermelding van Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., datering 1935,
schaal 1 op 20.

CUBA.110383011
Nieuwbouw van het gemeenschapshuis ‘Patronaat’ in Leende, door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M Cuypers.
1935
CUBAt801

tekeningen;, 6 bladen
2 Ontwerptekeningen: gevelaanzicht, doorsneden en plattegrond
van toneel, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1935,
schaal 1 op 20, 1 op 100;
4 Genummerde bestektekeningen (bestek 683): aanzichten,
doorsneden, plattegronden, situatie, verdiepingsportaal,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en met vermelding van J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M Cuypers, datering 1935, schaal 1 op 100, 1 op
2500.

CUBA.110383013
Nieuwbouw van een zomerhuisje (bestek 685) voor de familie
Steenhuis aan de Noordenscheweg in Nieuwkoop, door J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M Cuypers.
1935
CUBAt1163

CUBAg1163

tekeningen;, 2 bladen
2 Genummerde bestektekeningen (blauwdrukken, bestek 685):
situatie, aanzichten, doorsneden, plattegronden, balklagen,
kapplan, fundering, riolering en details (vakwerkconstructie,
lambris), met vermelding van Joseph Cuypers en Pierre Cuypers,
datering 1935, schaal 1 op 10, 1 op 100, 1 op 2500.
geschreven stukken
Geschreven bestek (bestek 685), datering 1935.

CUBA.110383016
Nieuwbouw van een zomerhuisje (bestek 682) voor de familie Eger
aan de Grintweg Gartel-Vierhouten, door P.J.J.M Cuypers en G.C.
Six.
1935
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CUBAt1164

tekeningen;, 2 bladen
2 Genummerde bestektekeningen (blauwdrukken, bestek 682):
situatie, aanzichten, doorsneden, plattegronden, balklagen,
kapplan, fundering, riolering, met vermelding van Pierre Cuypers
en G.C. Six, datering 1935, schaal 1 op 100, 1 op 2500.
CUBAg1164 geschreven stukken
Geschreven bestek (bestek 682), datering 1935.
CUBA.110383019
foto's
Zie fotoalbum f 2

CUBA.110383020
Nieuwbouw van woonhuis Schaffhausen (bestek 677) aan de
Paulusstraat in Weert, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M Cuypers.
1935
CUBAt1165

CUBAg1165

tekening

1 Bestektekening (blauwdruk, bestek 677): situatie, aanzichten,
doorsneden, plattegronden, balklagen, kapplan, fundering,
riolering, met vermelding van Joseph Cuypers en Pierre Cuypers,
datering 1935, schaal 1 op 100, 1 op 500.
geschreven stukken
Geschreven bestek (bestek 677), datering 1935.

CUBA.110383023
Nieuwbouw van kasteel Proosdij in Meerssen, door J.Th.J. Cuypers
en P.J.J.M. Cuypers.
1935-1936
CUBAt802

tekeningen;, 8 bladen
2 Ontwerptekeningen: plattegronden, situatie en doorsnede,
datering 1935, schaal 1 op 100, 1 op 1250;
6 Genummerde bestektekeningen (bestek 698): plattegronden en
gevels, met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M Cuypers,
datering 1935, 1936, schaal 1 op 100.

CUBA.110383025
Nieuwbouw van gemeenschapshuis Stichting Steven Daems,
gelegen nabij de Sint Bartholomeuskerk, in Meerssen, door J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1935-1936
CUBAt803

Verwijzing Voor de Bartholomeuskerk zie CUBA, t 135
tekeningen;, 20 bladen
15 Ontwerptekeningen: plattegronden van kelderplan, begane
grond, verdieping, perspectieftekening van marktplein,
topografische kaart van Meerssen en omstreken, schaal 1 op 100,
1 op 200, 1 op 250, 1 op 500, 1 op 1250, 1 op 2500;
5 Genummerde bestektekeningen in blauwdruk (bestek 702):
situatie, gevels , doorsneden en plattegronden, met vermelding
van Arch. Bureau Cuypers, datering 1936, schaal 1 op 100, 1 op
200.

CUBA.110383027
Nieuwbouw, decoratie en herbouw van de rooms-katholieke St.
Liduinakerk in Kelpen-Oler.
1935-1946
Toelichting project
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1935 Nieuwbouw (bestek 672) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1935 Decoratie door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1945 Herbouw door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
CUBAt812.1 tekeningen; nieuwbouw, 32 bladen
21 Genummerde bestektekeningen (bestek 672) waarvan 11
blauwdrukken: plattegronden, doorsneden, gevels, details,
natuursteenstaat, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers en met
vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1935,
schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100, 1op 500;
11 Ontwerptekeningen: gevel en plattegrond van de pastorie,
tuinaanleg, situatie, verkaveling gemeenteterrein, topografische
kaarten van de gemeente Grathem, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1934, 1935, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 200, 1 op
500, 1 op 2500.
CUBAt812.2 tekeningen; decoratie, 11 bladen
11 Ontwerp- en schetstekeningen: hoofdaltaar, zijaltaren, beelden,
devotiealtaar, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers en met vermelding
van Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co, datering 1935, schaal 1 op
10.
CUBAt812.3 tekeningen; herbouw, 5 bladen
5 Ontwerptekeningen: plattegronden, gevels en
zangkoorballustrade, gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers en met
vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1945,
1946, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100.
CUBAn127
Glasnegatief interieur St. Liduinakerk Kelpen-Oler, stuk
Glasnegatief van het interieur van de rooms-katholieke St.
Liduinakerk te Kelpen-Oler.
CUBAn128
Glasnegatief interieur St. Liduinakerk Kelpen-Oler, stuk
Glasnegatief van het interieur van de rooms-katholieke St.
Liduinakerk te Kelpen-Oler.
CUBAph812.1 Aanzicht Westgevel, 1 foto
van het exterieur
Foto’s van fotograaf A. Peperkamp uit Haarlem
Zie ook f 1 (fotoalbum)
CUBAph812.2 foto: van het exterieur
Foto’s van fotograaf A. Peperkamp uit Haarlem
Zie ook f 1 (fotoalbum)
CUBAph812.3 Interieur; koor met altaar, 1 foto
het interieur: koor, de kapel van O.L.Vr. v. Goede Raad en het
schip
Foto’s van fotograaf A. Peperkamp uit Haarlem, voorzien van
stempels van ‘Joseph & Pierre Cuypers’.
Zie ook f 1 (fotoalbum)
CUBAph812.4 foto: het interieur: koor, de kapel van O.L.Vr. v. Goede Raad en het
schip
Foto’s van fotograaf A. Peperkamp uit Haarlem, voorzien van
stempels van ‘Joseph & Pierre Cuypers’.
Zie ook f 1 (fotoalbum)
CUBAph812.5 foto: het interieur: koor, de kapel van O.L.Vr. v. Goede Raad en het
schip
Foto’s van fotograaf A. Peperkamp uit Haarlem, voorzien van
stempels van ‘Joseph & Pierre Cuypers’.
Zie ook f 1 (fotoalbum)
CUBAph812.6 Interieur; kapel 'Moeder van goeden raad', 1 foto
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het interieur: koor, de kapel van O.L.Vr. v. Goede Raad en het
schip
Foto’s van fotograaf A. Peperkamp uit Haarlem, voorzien van
stempels van ‘Joseph & Pierre Cuypers’.
Zie ook f 1 (fotoalbum)

CUBA.110383039
Nieuwbouw van de Heilig Hartkerk in Altweert (bestek 696), door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1935-1936
CUBAt813

tekeningen;, 56 bladen
- 38 Genummerde bestektekeningen (bestek 696) waarvan 30
blauwdrukken: plattegronden, gevels, doorsneden, kapplan,
tabellen, technische details, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers en
met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering
1936, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100;
- 1 presentatietekening, met vermelding van J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers;
- 17 Ontwerp- en schetstekeningen: plattegronden, gevels,
hoofdaltaar, perspectieftekeningen van interieur en exterieur
(fraai), tabernakelkast (firma Lips), luchtverwarming,
spantconstructie (J.W.H. Keuls), gesigneerd door Cuypers ( zonder
initialen) en met vermelding van de firma’s Lips en J.W.H. Keuls,
datering 1935 (tekening Lips), 1936 (tekeningen Keuls), schaal 1
op 10, 1 op 25.
CUBAg813
geschreven stukken
Gedrukt bestek (bestek 696), met staat van aanwijzing en
notitievel, datering 1936.
CUBA.110383042
foto
Zie f 1 (fotoalbum)

CUBA.110383043
Nieuwbouw van gemeenschapshuis Gebouw K.J.C. in Meerssen,
door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1936
CUBAt804

tekeningen;, 2 bladen
Ontwerpschetsen: plattegronden en doorsnede, datering 1936,
schaal 1 op 100.

CUBA.110383045
Decoratie van kapel Stichting Steven Daems in Meerssen, door
J.Th.J. Cuypers.
1936
CUBAt806

tekeningen;, 2 bladen
Decoratietekeningen van het altaar, geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers en met vermelding van Kunstwerkplaatsen Cuypers &
Co., schaal 1 op 10.

CUBA.110383047
Nieuwbouw (bestek 722) van de rooms-katholieke Huishoudschool
in Wolvega, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1936-1939
CUBAt1858.1 tekeningen; schets en ontwerp, 26 bladen
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situaties, plattegronden, doorsnede, gevels en
perspectieftekeningen van het exterieur, met vermelding van de
architecten Joseph en Pierre Cuypers, met vermelding van de
opzichter A. Heesakkers, datering 1936, 1937, 1939, schaal 1 op
100, 1 op 1000.
CUBAt1858.2 tekeningen; bestek, 36 bladen
- 27 Bladen; situaties, plattegronden, doorsneden, gevels,
balklagen, kapplan, vloeren, ramen, deuren en kozijnen, trappen,
meubilair en technische/bouwkundige details, met vermelding van
de architecten Joseph en Pierre Cuypers, gesigneerd door P.J.J.M.
Cuypers, datering 1936, 1937, 1939, schaal 1 op 1, 1 op 20, 1 op
50, 1 op 100, 1 op 500, 1 op 1000;
- 9 Blauwdrukken; plattegronden (deels wijzigingen), doorsneden,
funderingsplan, balklagen, kapplan, details van o.a. luifel, spanten
en luik, met vermelding van architectenbureau Ir. Jos en Pierre
Cuypers, gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers, datering 1938, 1939,
schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100.
CUBAg1858 geschreven stukken
Bestek en voorwaarden voor de bouw van de school (bestek 722)
en bestek en voorwaarden voor de aanleg van een electrische
installatie (bestek 722A), datering 1939.

CUBA.110383051
Herbouw van de winkel van de firma Perry aan de Kalverstraat in
Amsterdam (bestek 707), door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1937
CUBAt1166

CUBAg1166

tekeningen;, 26 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 707) waarvan 25
blauwdrukken: aanzichten (bestaande en nieuwe toestand),
doorsneden, plattegronden (bestaande en nieuwe toestand),
balklagen, kapplan, riolering, winkelbetimmeringen, kasten,
etalages, noodtrap, liftbak van beton, overzicht stellingen en
tafels magazijn, details (o.a. kozijnen, ramen, deuren,
verbindingen, gewapend beton, goot en spant), geparafeerd
(onleesbaar), met vermelding van Joseph Cuypers en Pierre
Cuypers, datering 1937, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50,
1 op 100.
geschreven stukken
Geschreven bestek (bestek 707), met staat van wijzigingen en
aanvullingen en staat van eenheidsprijzen, notitievellen en
schetsjes, datering 1937.

CUBA.110383054
Nieuwbouw van een meisjesschool voor lager onderwijs (bestek
724) in Erp, door P.J.J.M Cuypers en E. Heykants.
1937
CUBAt1167

CUBAg1167

tekeningen;, 3 bladen
3 Genummerde bestektekeningen (blauwdrukken, bestek 724):
situatie, aanzichten, doorsneden, plattegronden, balklagen,
kapplan, fundering, riolering en details (fundering, goot), met
vermelding van Pierre Cuypers en E. Heykants, gesigneerd door
P.J.J.M. Cuypers, datering 1937, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100,
1 op 2500.
geschreven stukken
Geschreven bestek (bestek 724), datering 1937.
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CUBA.110383057
Verbouwing en uitbreiding van hotel Krasnapolsky (bestek 708, 733
en 734) aan de Warmoesstraat in Amsterdam, door P.J.J.M. Cuypers
en G.C. Six.
1937-1938
CUBAt1168

CUBAg1168

tekeningen;, 12 bladen
- 6 Genummerde bestektekeningen (blauwdrukken, bestek 708):
situatie, aanzichten (bestaande en nieuwe toestand), doorsneden,
plattegronden (bestaande en nieuwe toestand), balklagen,
kapplan, fundering, riolering en details (ventilatiesysteem), met
vermelding van en gesigneerd door G.C. Six, datering 1937,
schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100, 1 op 1000;
- 4 Genummerde bestektekeningen (blauwdrukken, bestek 733):
aanzicht, doorsneden, balklagen, plattegronden, palenplan, vloeren wandbekleding, met vermelding van en gesigneerd door G.C.
Six, datering 1938, schaal 1 op 20, 1 op 50;
- 2 Genummerde bestektekeningen (blauwdrukken, bestek 734)
van de bestaande en nieuwe toestand: situatie, aanzichten,
doorsneden en plattegronden, met vermelding van G.C. Six,
gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers, datering 1938, schaal 1 op 100,
1 op 1000.
geschreven stukken
Geschreven bestekken (bestek 708, 733 en 734) met staten van
wijzigingen en aanvullingen, staat van eenheidsprijzen,
kostenberekening, berekening van ijzeren balken en kolommen en
notitievel, datering 1937, 1938.

CUBA.110383060
Nieuwbouw en aanbouw van de rooms-katholieke St.
Franciscuskerk en de pastorie in Wolvega.
1937-1938
Toelichting project
1913 Nieuwbouw van de kerk door W. te Riele.
1937 Ontwerp van de kerk en pastorie door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1938 Nieuwbouw (bestek 716) van de pastorie door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers.
1938 Nieuwbouw van een noodkerk (bestek 717A)
1937-1938 Aanbouw (bestek 717) van de kerk door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers.
Verwijzing Zie ook de kerken van Altweert (t 813) en Grashoek (t 805);
Zie ook CUCO, t 417.1, t 417.2
CUBAt814.1 tekeningen; ontwerp, 10 bladen
- 4 Blauwdrukken: plattegronden, doorsneden, gevels, details, met
vermelding van W. te Riele, datering 1913, schaal 1 op 200, 1 op
1000;
- 3 Ontwerptekeningen: plattegronden van pastorie en
parochiehuis, met vermelding van E. Scheurs.
- 1 kadastrale kaart van de gemeente Wolvega, schaal 1 op 1000;
- 1 ontwerptekening: plan voor een warme luchtverwarming met
plattegrond, aanzicht, doorsnede, met vermelding van Gebr. v/d
Berg Constructeurs, schaal 1 op 100;
- 1 ontwerptekening voor plan van een gebouwtje voor
luchtverwarming: plattegrond, gevel, doorsnede, met vermelding
van secretaris van gemeente Weststellingswerf, datering 1929,
schaal 1 op 50.
CUBAt814.2 tekeningen; ontwerp, 51 bladen
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- 45 Ontwerp- en schetstekeningen waarvan 2 blauwdrukken:
situatie, plattegronden, doorsneden, gevels, kapplan, plaatsing
banken, kelderplan, met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers, datering 1937, 1938, 1939, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op
50, 1 op 100, 1 op 1000;
- 6 Ontwerp- en decoratietekeningen: baldakijn van St. Theresa,
Maria-altaar, beschildering kapel van O.L.V. van Altijddurende
Bijstand, verplaatsbare preekstoel met vermelding van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., schaal 1 op 1.
tekeningen; bestek (716), 13 bladen
- 13 Genummerde bestektekeningen (bestek 716), waarvan 3
blauwdrukken: plattegronden, doorsneden, gevels, technische
details, met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers,
datering 1937, 1938, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100.
tekeningen; bestek (717-717A), 51 bladen
- 51 Genummerde bestektekeningen ( bestek 717-717A) waarvan
15 blauwdrukken: situatie, plattegronden, doorsneden, gevels,
kapplan, technische details, binnenaanzicht priesterkoor, ijzeren
kruis boven priesterkoor, siersmeed-gehengen buitendeuren,
natuursteenstaat, met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers, datering 1937, 1938, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1
op 100.
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden voor de bouw van de rooms-katholieke
kerk, pastorie en parochiehuis, staat van wijzigingen en a
anvullingen, bestek en voorwaarden voor aanleg van electriciteit
(bestek 717B), berekening kubieke meters met prijs en een
vergelijking hiervan met de kerken van Altweert en Grashoek),
datering 1938.

CUBA.110383066
Nieuwbouw (bestek 727) van gemeenschapshuis ‘Parochiehuis’ in
Wolvega, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1937-1938
CUBAt817

tekeningen;, 13 bladen
- 7 Bestektekeningen (bestek 727): plattegronden, doorsneden,
gevels, gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers en met vermelding van
Arch. Bureau Cuypers J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering
1937, 1938, schaal 1 op 20, 1 op 100;
- 6 Ontwerptekeningen (waarvan 1 blauwdruk): plattegronden,
doorsneden, gevels en ontwerp van een schuurtje, gesigneerd
door P.J.J.M. Cuypers en met vermelding van Arch. Bureau Cuypers
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1937, 1938, schaal 1
op 100.

CUBA.110383068
Verbouwing en uitbreiding van de Openluchtschool (bestek 713A,
741 en 756) aan de Cliostraat in Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers
en P.J.J.M. Cuypers.
1937-1939
CUBAt1170

tekeningen;, 3 bladen
3 Genummerde bestektekeningen (blauwdrukken, bestek 713A):
situatie, aanzichten, doorsneden en plattegronden van de
bestaande en de nieuwe toestand, gewapend beton,
paalfundering, details, met vermelding van Joseph Cuypers en
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Pierre Cuypers, gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers, datering 1937,
1938, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 1000.
geschreven stukken
Geschreven bestekken (bestek 713A, 741 en 756), datering 1938,
1939.

CUBA.110383071
Ontwerp en nieuwbouw van de Hart van Jezuskerk in GrashoekHelden.
1937-1941
Toelichting project
[1937] Ontwerp (vier plannen) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1937-1938 Nieuwbouw (bestek 725) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
CUBAt805.1 tekeningen; ontwerp, 23 bladen
1 Perspectieftekening met vermelding van P.J.J.M. Cuypers (fraai);
20 Schetsbladen met plattegronden, gevels, toren, kapplan en
doorsneden;
2 Decoratietekeningen van kansel en beeld, met vermelding van
Cuypers & Co. nrs. 1116 en 1110, schaal 1 op 10.
CUBAt805.2 tekeningen; bestek, 23 bladen
23 Deels genummerde bestektekeningen (bestek 725):
doorsneden, plattegronden, gevel, geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers en met vermelding van Arch. Bureau Cuypers J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1937, 1938, schaal 1 op 100.
CUBAg805
geschreven stukken
Bestek (bestek 725), begrotingen, schetsjes, technische
gegevens, aantekeningen, correspondentie, ansichtkaart met
afbeelding van de kerk SAINT-LAURENT-sur-SEVRE (Vendée) van P.
Goossens (pastoor Grashoek), datering 1937-1941.

CUBA.110383075
Decoratie,aanbouw en verbouwing van de Onze Lieve Vrouwe
Onbevlekte Ontvangeniskerk, pastorie en Patronaat in
Koningsbosch.
1937-1949

CUBAt815

Toelichting project
1937 Decoratie door Cuypers & Co.
1948-1949 Aanbouw (bestek 855) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1948 Restauratie (bestek 856) van het Patronaat (gemeenschapshuis) in
Fignatius
1948 Verbouwing (bestek 857) van de pastorie door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
tekeningen;, 17 bladen
Decoratie
- 3 Decoratietekeningen (waarvan 2 blauwdrukken): altaar en
altaaropbouw, met bordereau, met vermelding van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co, datering 1937, schaal 1 op 10, 1
op 20.
Aanbouw
- 1 Bestektekening (bestek 855): terreinafscheiding, datering
1948, schaal 1 op 200;
- 1 Ontwerptekening: terreinafscheiding, met vermelding van
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1949, schaal 1 op
1200.
Verbouwing
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- 10 Bestektekeningen (waarvan 4 lichtdrukken, bestek 856):
plattegronden, gevels, doorsneden, kapplan, details gewapend
betonconstructie, kap en trap, met vermelding van J.Th.J. Cuypers
en P.J.J.M. Cuypers, gesigneerd door P.J.J.M. Cuypers, datering
1947, 1948, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100;
- 2 bestektekeningen (bestek 857): plattegronden, doorsneden,
gevels, met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers,
datering 1948, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden (bestek 856), datering 1948.

CUBA.110383078
Aanbouw en verbouwing van de Laurentiuskerk in Voerendaal.
1937-1950

CUBAt822.1

CUBAt822.2

CUBAt822.3

CUBAt822.4

CUBAg822

Toelichting project
1916 Aanbouw (bestek 190H) door J. Stuyt
1938-1939 Aanbouw (bestek 744) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1949-1950 Verbouwing (bestek 896) door Bureau J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
tekeningen; aanbouw 1916, 2 bladen
Aanbouw 1916 2 Bestektekeningen ( bestek 190H); met
plattegronden, gevels en doorsneden, gesigneerd door J. Stuyt en
met vermelding van Ant. J. Bartels, datering 1916, schaal 1 op
100.
tekeningen; aanbouw 1937-1938, 9 bladen
Aanbouw 1937-38 9 Ontwerp- en schetstekeningen waarvan 1
blauwdruk; plattegronden, doorsneden, gevels, grafzerk,
communiebank en beeldengroep, met vermelding van Arch.
Bureau Cuypers J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1937,
1938, schaal 1 op 100
tekeningen; aanbouw 1939, 21 bladen
Aanbouw 1939 21 Genummerde bestektekeningen (bestek 744);
plattegronden, doorsneden, gevels, kapplan, kozijnen, technische
details, torenverhoging en een kleine perspectieftekening,
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en met vermelding van Arch.
Bureau Cuypers J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1939,
schaal 1 op 1, 1 op 20, 1 op 100.
tekeningen; verbouwing, 5 bladen
Verbouwing 5 Bestektekeningen (bestek 896); plattegrond,
doorsneden, gevels, traoptoren, kozijnen, hekwerk, en een
schetplan voor de devotiekapel, met vermelding van Arch. Bureau
Cuypers J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1949, schaal
1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50.
geschreven stukken
Correspondentie met het kerkbestuur en aannemers over de
bouwplannen en kostprijzen en correspondentie over het
honorarium, datering 1939, 1950.

CUBA.110383084
Aanbouw en restauratie van de rooms-katholieke St.
Lambertuskerk en pastorie in Swalmen.
1937-1956
Toelichting project
1937-1938 Aanbouw (bestek 723) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1948-1949 Restauratie (bestek 822) van de pastorie door Bureau J.Th.J. Cuypers
en P.J.J.M. Cuypers
1950 Aanbouw (bestek 723) door Bureau J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
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CUBAt816.1

CUBAt816.2

CUBAt816.3

CUBAt816.4

CUBAph816
CUBAg816
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1951 Aanbouw (bestek 921) door Bureau J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1953-1955 Aanbouw (bestek 922) door Bureau J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
tekeningen; aanbouw, bestek (723), 15 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 723):plattegronden,
aanzichten doorsneden en details, gesigneerd door P.J.J.M.
Cuypers en met met vermelding van Jos en Pierre Cuypers
Architecten, datering 1937, 1938, 1950, schaal 1 op 100.
tekeningen; restauratie pastorie, 13 bladen
Genummerde bestektekeningen (bestek 822): plattegronden,
gevels, kapplan, details van ramen en deuren, hekwerk, met
vermelding van Jos en Pierre Cuypers Architecten, datering 1949,
schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 500.
tekeningen; aanbouw, 27 bladen
23 Ontwerptekeningen: situatie, plattegronden, aanzichten,
doorsneden, datering 1941 en 1952, schaal 1 op 100;
4 Perspectieftekeningen, datering 1953.
tekeningen; restauratie en aanbouw, bestek 922, 61 bladen
61 Genummerde bestektekeningen (bestek 922): plattegronden,
aanzichten, doorsneden, kapplan, funderingsplan en details (van
o.a. trappen, ijzeren hekwerken, betimmeringen, eikenhouten
deuren, portaal, biechtstoelen, priesterkoor, goten en
mergelwerk), met vermelding van Architectenbureau J en P
Cuypers, met vermelding van “getekend door FD” [F. Deltrap],
datering 1951, 1953, 1954, 1955, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20,
1 op 100.
foto
Foto van het koor.
geschreven stukken
Correspondentie en begeleidende schetsjes.

CUBA.110383091
Verbouwing van de winkel van de firma Reinders (bestek 736) aan
de Leidsestraat in Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers.
1938
CUBAg1169

geschreven stukken
Geschreven bestek (bestek 736), datering 1938.

CUBA.110383093
Ontwerp van een preekstoel voor de Corneliusparochie in Breda,
door J.Th.J. Cuypers.
1938
CUBAt1032

tekening

1 Ontwerpschets (studie) voor een preekstoel met plattegrond en
voor- en zijaanzicht, geparafeerd door J.Th.J Cuypers, datering
1938, schaal 1 op 10.

CUBA.110383095
Decoratie van een(rooms-katholieke) kerk in Dinteloord, door J.Th.J.
Cuypers.
1938
CUBAt1014

tekening

Detailtekening; ontwerpen voor een preekstoel en
tabernakeldeuren, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1938.
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CUBA.110383097
Verbouwing van het raadhuis in Stevensweert.
1938-1940, [1947], 1948, 1949
Toelichting project
1938-1939 Verbouwing door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers (m.u.v. 1 tekening
ZOEK)
1948 Verbouwing (bestek 743) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1949 Verbouwing (bestek 743W) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
CUBAt818
tekeningen;, 18 bladen
1 Opmetingstekening van de gevels van het raadhuis in de
bestaande toestand, met vermelding van de architecten Ir. Joseph
en Pierre Cuypers, datering 1938, schaal 1 op 100;
17 Deels genummerde bestektekeningen (bestek 743, 743W);
situatie, plattegronden, doorsneden, gevels, kapplan, technische
details, brandspuithuisje, met vermelding van Arch. Bureau
Cuypers J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, 1948, 1949, schaal 1
op 1, 1 op 20, 1 op 100, 1 op 500.
CUBAg818.1 geschreven stukken
Correspondentie met de gemeente, 1938-1940;
CUBAg818.2 geschreven stukken
(bestek 743) met technische berekeningen, correspondentie met
dhr. Capel, 1948.

CUBA.110383101
Nieuwbouw van een Landbouw- en Huishoudschool (bestek 745) in
Heythuizen.
1939
CUBAt823

CUBAg823

Toelichting project
1939 Nieuwbouw (bestek 745) door J.Th.J. Cuypers, J. Martin en J. Wagemans.
tekeningen;, 15 bladen
- 9 bestektekeningen (bestek 745) waarvan 2 blauwdrukken;
situatie, plattegronden, doorsneden, gevels met vermelding van
Arch. Bureau Cuypers J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers en J.
Martin en J. Wagemans, datering 1939, schaal 1 op 50, 1 op 100, 1
op 2500;
- 6 Ontwerp- en schetstekeningen; plattegronden, doorsneden en
een tekening van de gemeente Heythuizen, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Correspondentie omtrent bouwplannen en declaraties, datering
1939-1942.

CUBA.110383104
Nieuwbouw van een gymnastieklokaal aan de rooms-katholieke
school (bestek 738) in Volendam, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers.
1939
CUBAg1171

geschreven stukken
Geschreven bestek (bestek 738), datering 1939.

CUBA.110383106
Verbouwing van de gevel van een kapel op het kerkhof in Wolvega,
door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers. `
1939
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tekeningen; (zoek)
ZOEK
tekeningen; (zoek)
ZOEK

CUBA.110383109
Verbouwing van de gymnastiekzaal van de school in Wolvega, door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1939
CUBAt1860

tekening

Plattegrond, doorsnede, kapplan en gevels, met vermelding van
de architecten Joseph en Pierre Cuypers, met vermelding van de
opzichter A. Heesakkers, datering 1939, schaal 1 op 100.

CUBA.110383111
Nieuwbouw van een raadhuis in Haaksbergen, door J.Th.J. Cuypers
en P.J.J.M. Cuypers.
1939-1940
CUBAt826

CUBAg826

tekeningen;, 27 bladen
- 24 Deels genummerde bestektekeningen (bestek 731) waarvan
11 blauwdrukken en 1 lichtdruk: situatie, aanzichten,
plattegronden, balklagen, revisie rioleringen, plan aanleg
waterleidingen en electrische installatie, betimmeringen raadzaal,
traphal, meubilering en details (o.a. van balusters, plafond,
voorgevel), natuursteenstaat, met vermelding van Arch. Bureau
Joseph Cuypers en Pierre Cuypers, gesigneerd door J.TH.J. Cuypers
en P.J.J.M. Cuypers en gesigneerd door de opzichter en aannemer;
datering 1939, 1940; schaal: 1 op 1, 1 op 5, 1 op 10, 1 op 20, 1 op
50, 1 op 100, 1 op 500;
- 3 Ontwerptekeningen (fraai) van een grbrandschilderd glas-inloodraam; datering 1940; schaal 1 op 10 en 1 op 20.
geschreven stukken
Bestek en voorwaarden voor de bouw van het raadhuis (met staat
van eenheidsprijzen en staat van wijzigingen en aanvullingen),
bestek en voorwaarden van het glas- en schilderwerk (met staat
van wijzigingen en aanvullingen) en bestek en voorwaarden voor
aanleg van de electrische installatie, offerte van de firma
“Jacobine-Hollandia” met begeleidend schrijven en brochures,
m.b.t. de aanleg van een installatie voor centrale verwarming,
datering 1939.

CUBA.110383114
Aanbouw van het Sint Jans Ziekenhuis in Weert, door J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1939-1940
CUBAt824.1
CUBAt824.2

CUBAt824.3

tekeningen; bestek, 102 bladen
Deels genummerde bestektekeningen (bestek 737); situaties,
plattegronden, doorsneden gevels.
tekeningen; ontwerp, 44 bladen
Ontwerptekeningen, plattegronden, aanzichten, gevels,
doorsneden, details; gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en met
vermelding van van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering
1939, 1940, schaal 1 op 10, 1 op 100, 1 op 200.
tekeningen; blauwdrukken, 20 bladen
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blauwdrukken met plattegronden, gevels, details, schaal 1 op 10,
1 op 50.
geschreven stukken
Correspondentie en geschreven bestek.

CUBA.110383119
Ontwerp van een raadhuis in Neer, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers.
1939-1940
CUBAt834

CUBAg834

tekeningen;, 24 bladen
- 5 Bestektekeningen (bestek 749); situatie, palttegronden, gevels
en doorsneden; gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en met
vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers; datering 1939;
schaal 1 op 100, 1 op 200, 1 op 500;
- 4 Topografische en situatietekeningen van de Gemeente Neer;
met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers; datering
1939; schaal 1 op 200, 1 op 2500;
- 15 Ontwerptekeningen; perspectief tekening van de omgeving,
plattegronden en gevels; gesigneerd door J.Th.J. Cuypers; datering
1939; schaal 1 op 100, 1 op 200.
geschreven stukken
Correspondentie met de burgemeester en gemeenteraad,
datering 1939, 1940;
Geschreven bestek (bestek 749), datering 1939.

CUBA.110383171
Restauratie en verbouwing van een raadhuis in Sevenum.
1939-1941, 1948

CUBAt828

CUBAg828

Toelichting project
1940-1941 Restauratie en verbouwing (bestek 751) door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers
1939-1941 Verbouwing door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
tekeningen;, 7 bladen
6 Bestektekeningen (bestek 751) waarvan 2 blauwdrukken;
aanzichten, plattegronden en doorsneden, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers en met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers;
datering 1940, schaal 1 op 100;
1 Ontwerptekening: oostegevel en plattegrond van het
aangebouwde trappenhuis; met vermelding van J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers, datering 1939; schaal 1 op 100
geschreven stukken
Correspondentie met o.a. de burgemeester en het Ministerie van
O.K.W., datering 1939, 1940;
Aantekening en miniscuul schetje met aanwijzingen voor de
wenteltrap in de traptoren, datering 1939;
Een briefje van bouwkundig ingenieur J. Kayser met het verzoek
enkele lichtdrukken op te sturen i.v.m. de oorlogsschade aan de
kerk, datering 1948.

CUBA.110383174
Aanbouw van de Stefanus kerk in Stevensweert.
1939-1947
o.a. 30 tekeningen en 4 foto's
Toelichting project
1939-1946 Aanbouw (bestek 752) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1947 Aanbouw (bestek 752W) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
CUBAt819.1 tekeningen; bestek, 13 bladen

CUBA

CUBAt819.2

CUBAph819.1
CUBAph819.2
CUBAph819.3
CUBAph819.4
CUBAg819
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12 Deels genummerde bestektekeningen (bestek 752 en 752W);
situatie, plattegronden, doorsneden, gevels, kapplan, technische
details, ramen en kozijnen en
1 perspectieftekening, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en met
vermelding van Arch. Bureau Cuypers J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers, datering 1939, 1946, 1947, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1op
20, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 200.
tekeningen; ontwerp en decoratie, 18 bladen
15 Ontwerptekeningen- en schetsen; topografische kaart
gemeente Stevensweert, situatie, perspectief van de pleinwand,
plattegronden, doorsneden, gevels, sacristie en kerkbanken, met
vermelding van Arch. Bureau Cuypers J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers, datring 1938, 1939, 1948, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op
100, 1 op 200, 1 op 1250;
3 decoratietekeningen van grafzerken, schildering (?) en sjabloon
voor tabernakel op de muren, met vermelding van Arch. Bureau
Cuypers J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering 1948, schaal
1 op 10.
Aanzicht zuidgevel met entree, gezien vanaf Jan van Steffeswertplein
Juni 1949, 1 foto
exterieur van de kerk, datering 1948, 1949
Aanzicht zuidgevel met entree, gezien vanaf Jan van Steffeswertplein
Juni 1949, 1 foto
exterieur van de kerk, datering 1948, 1949
Aanzicht zuidgevel met entree, gezien vanaf Jan van Steffeswertplein``, 1 foto
exterieur van de kerk, datering 1948, 1949
Interieur; zicht op koor met altaar
1948, 1 foto
interieur van de kerk, datering 1948, 1949
geschreven stukken
Uitgaande correspondentie, geschreven bestek (bestek 752) met
prijslijsten en begeleidende schetsjes, datering 1939.

CUBA.110383182
Herstel van het priesterkoor van de Abdijkerk in Kloosterrade, door
J.Th.J. Cuypers.
1940
CUBAt1040

tekeningen;, 2 bladen
Plattegronden, geparafeerd door J.Th. J Cuypers; datering 1940;
schaal: 1 op 50.

CUBA.110383184
Nieuwbouw van een kapel in de kerk van Onze Lieve Vrouwe van
de Vrede in Meerssen, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1940
CUBAt827

CUBAg827

tekeningen;, 10 bladen
6 Ontwerp(schetsen): situatie, plattegrond, aanzichten, gevels,
doorsneden, gangen, vensters; gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en
met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering
1940, schaal 1 op 50, 1 op 100;
4 Detailtekeningen: schuifhek, mergel- en ijzerwerk, verdeling van
de steensoorten, vensters, geparafeerd door J.Th. J Cuypers en
met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers, datering
1940; schaal: 1 op 10.
geschreven stukken
Beschrijving van de te bouwen kapel, datering 1940.

Bureau Cuypers / Archief

370

CUBA

CUBA.110383187
Herstel van oorlogsschade aan het klooster van de Paters
Franciscanen in Weert, door J.Th.J. Cuypers.
1940-1941
CUBAg1069

geschreven stukken
Correspondentie, waaronder o.m. statische berekeningen, opgave
kosten herstel en aard diverse herstelwerkzaamheden, datering
1940-1941.

CUBA.110383189
Decoratie van het Franciscanerklooster in Heerlen, door J.Th.J.
Cuypers.
1941
CUBAt1045

tekening

Ontwerptekening voor een mozaïekpaneel naast de Pietá-groep,
geparafeerd door J.Th. J Cuypers; datering 1941.

CUBA.110383191
Nieuwbouw van een woonhuis aan de P. Cuyperstraat in Roermond,
in opdracht van Straus, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1941
CUBAt830

CUBAg830

tekeningen;, 2 bladen
Ontwerptekeningen: plattegronden en doorsnede, geparafeerd
door J.Th.J. Cuypers, datering, datering 1941, schaal 1 op 50, 1 op
100.
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1941

CUBA.110383194
Uitbreiding van de fabriek van R. Smeets’ Meelfabrieken N.V. in
Roermond, door J.Th.J. Cuypers en J. Klarenbeek.
1941
CUBAg1070

geschreven stukken
Contract, facturen en correspondentie betreffende de
werkzaamheden.

CUBA.110383196
Nieuwbouw van een terreinafscheiding met poortgebouw, kapel en
rotonde langs de tuin van het klooster Mariadal in Roosendaal, door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1941-1942
CUBAg1072

geschreven stukken
Correspondentie, met o.m. begrotingen, resultaten van
aanbestedingen, voortgang en aard der werkzaamheden.

CUBA.110383198
Aanbouw van de Stefanus kerk in Wijnandsrade.
1941-1957
o.a. 44 tekeningen en 6 foto's
Toelichting project
1941-1944 Herstellingsplan door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1946-1957 Aanbouw (bestek 801) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers

CUBA
CUBAt831.1

CUBAt831.2

CUBAph831.1
CUBAph831.2
CUBAph831.3
CUBAph831.4
CUBAph831.5
CUBAph831.6
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tekeningen; herstellingsplan, 4 bladen
4 Blauwdrukken: plattegronden, aanzichten, doorsneden;
gesigneerd door J.Th.J. Cuypers; datering 1941, 1943, 1944;
schaal 1 op 100.
tekeningen; aanbouw, 40 bladen
38 Ontwerp- en bestektekeningen (bestek 801): situatie,
plattegronden, aanzichten, doorsneden, torenplan, balkplan,
bankenplan, diverse (materiaal)technische staten, diverse
technische details, opmeting van de scheuren; met vermelding
van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers; datering 1947, 1948, 1957;
schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100;
1 Tekening van R.B.v.d. Monumentenzorg; plattegrond, aanzicht en
doorsnede, datering 1946; schaal 1 op 100;
1 Situatietekening van de gemeente Wijnandsrade, datering 1946,
schaal 1 op 200.
Aanzicht Noordgevel, gezien vanaf de Conventuelenstraat, 1 foto
van het exterieur, datering op verso 1949
Aanzicht gedeelte Noordgevel met toreningang
juni 1949, 1 foto
van het exterieur, datering op verso 1949
Aanzicht gedeelte Zuidgevel met toreningang, gezien vanaf bruggetje
juni 1949, 1 foto
van het exterieur, datering op verso 1949
Aanzicht Zuidgevel, gezien vanaf de Opfergelstraat
juni 1949, 1 foto
van het exterieur, datering op verso 1949
Interieur; gezien vanaf koor naar toren, 1 foto
van de zangtribune, datering op verso 1949
Interieur; gezien vanaf koor naar toren, met links het kansel, 1 foto
van de zangtribune, datering op verso 1949

CUBA.110383207
Nieuwbouw van een Mariakapel in Nispen,door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers.
1944-1945
CUBAt832

tekeningen;, 2 bladen
2 Ontwerptekeningen; plattegrond, aanzicht, doorsnede, kapplan,
gedenkplaat; met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers; datering 1944, 1945; schaal 1 op 50

CUBA.110383209
Nieuwbouw (bestek 853) van het internaat van de N.L.S., door
P.J.J.M. Cuypers.
1945-1947, 1951
CUBAt1044

tekeningen;, 7 bladen
Ontwerptekeningen met plattegronden, doorsneden en gevels,
met vermelding van Pierre Cuypers, datering 1945, 1946, 1947,
1951, schaal 1 op 100, 1 op 200.

CUBA.110383211
Nieuwbouw (bestek 804, 922) van een brug in Swalmen, door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1945-1949, [1955]
CUBAt1064

tekeningen; bestek 804, 40 bladen
Bestek 804
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- 20 Genummerde bestektekeningen: situaties, plattegronden,
doorsneden, aanzichten en technische details (o.a. van
balkoplegging, scharnieroplegging, natuurstenen onderdelen);
met vermelding van architectenbureau Jos. en Pierre Cuypers, met
vermelding van architectenbureau Pierre Cuypers, gesigneerd
door Pierre Cuypers; datering 1945, 1946, 1947, 1948, 1949;
schaal 1 op 5, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 300, 1 op
500;
- 9 Lichtdrukken: plattegronden, doorsneden, aanzichten en
technische details van de fundering, de gewelven, landhoofden en
gewapend betonconstructies, statische berekeningen; met
vermelding van aannemersbedrijf ‘De Oosthoek’, datering 1949,
schaal 1 op 20;
- 11 Ontwerptekeningen: situatie, plattegronden, doorsneden,
aanzichten en perspectieftekeningen van de brug, technische
details (gewapend betonconstructies, opleggingen), heiligenbeeld
(voor op de brug); met vermelding van J. & P. Cuypers; datering
1946, 1947, 1949; schaal 1 op 5, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op
100, 1 op 500.
CUBAt1013
tekeningen; bestek 922, 2 bladen
Bestektekeningen (bestek 922) met details van hekwerk en
sierankers; met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers;
datering 1949 en 1955; schaal 1 op 1 en 1 op 20.
CUBAph1013.1
Bouwwerkzaamheden; bekistingswerk, 1 foto
van de bouw van de brug, datering op verso 1949.
CUBAph1013.2
Bouwwerkzaamheden; bekistingswerk, 1 foto
van de bouw van de brug, datering op verso 1949.

CUBA.110383216
Decoratie van de rooms-katholieke kerk in St. Isidorushoeve, door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1946
CUBAt839

tekeningen;, 4 bladen
1 Blauwdruk: doorsneden over de kerk; gesigneerd door C.
Sluymer; datering 1926; schaal 1 op 100;
3 Ontwerpen voor een devotie altaar, beschilderingen en
beglazingsschema; voorzien van stempels van Kunstwerkplaatsen
Cuypers & Co., schaal 1 op 10, 1 op 100.

CUBA.110383218
Nieuwbouw van een rooms-katholieke jongensschool en
bijgebouwen in Nispen.
1946-1949

CUBAt833

Toelichting project
1947 Nieuwbouw (bestek 823) door P.J.J.M. Cuypers
1947-1949 Nieuwbouw (bestek 823 A, B, C) door P.J.J.M. Cuypers
1947-1949 Nieuwbouw van bijgebouwen door P.J.J.M. Cuypers
tekeningen;, 53 bladen
51 Deels genummerde bestektekeningen ( bestek 823) waarvan 1
blauwdruk: situatie, plattegronden, gevels, doorsneden, kap- en
dakplan, fundering en rioleringplan, details; gesigneerd door
P.J.J.M. Cuypers en met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers en Architectenbureau Verhagen, Kuiper en Gouwetor,
datering 1946, 1947, 1948, 1949; schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20,
1 op 50, 1 op 100, 1 op 500;

CUBA
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2 topografische kaarten van de gemeente Roosendaal en Nispen;
datering 1946; schaal 1 op 1000, 1 op 1250.
geschreven stukken
Berekeningen op kladjes.

CUBA.110383221
Nieuwbouw van de Stefanuskerk in Heel, door J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers.
1947
CUBAt837

tekeningen;, 12 bladen
9 ontwerptekeningen, waarvan enkele kopieën: plattegronden en
gevelaanzichten; met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers; datering 1947; schaal; 1 op 100;
3 decoratietekeningen: communiebank, Maria-altaar en Jozefaltaar.

CUBA.110383223
Verbouwing van winkel/magazijn ‘De Zon’ in Wolvega, P.J.J.M.
Cuypers.
1947
CUBAt835

tekeningen;, 5 bladen
5 Ontwerpschetsen: plattegronden en doorsnede; met vermelding
van P.J.J.M. Cuypers; datering 1947; schaal; 1 op 100.

CUBA.110383225
Nieuwbouw van een muur rond het kerkhof in Stevensweert, door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1948
CUBAt820

Verwijzing Zie ook: t 818, t 819, t 821
tekening
1 Ontwerptekening met boven- en vooraanzicht van kerkhofmuur
en de school en het raadhuis.

CUBA.110383227
Restauratie (bestek 869) van de watermolen in Swalmen, door
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1948-1949
CUBAt829

tekeningen;, 4 bladen
3 Bestektekeningen (bestek 896): situatie, plattegronden,
gevelaanzichten; met vermelding van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers; datering 1949; schaal 1 op 100, 1 op 500;
1 Ontwerpschets van de gevel en onderdelen van het waterrad;
datering 1948.

CUBA.110383229
Verbouwing (bestek 877) van een school voor Lager Onderwijs in
Stevensweert, door Bureau J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1948-1949
CUBAt821

Verwijzing Zie ook: t 818, t 819, t 820
tekeningen;, 3 bladen
2 Bestektekeningen (bestek 877): betonvloeren; met vermelding
van Arch. Bureau Cuypers J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers;
datering 1949; schaal 1 op 20;
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1 ontwerptekening: plattegrond, doorsnede en gevel; gesigneerd
door P.J.J.M. Cuypers en met vermelding van Arch. Bureau Cuypers
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers; datering 1948; schaal 1 op 100
CUBA.110383231 1949-1958 / Pierre junior zet het bureau voort

CUBA.110383231 1949-1958 / PIERRE JUNIOR ZET HET BUREAU
VOORT
CUBA.110383232
Restauratie (bestek 885) van het Veerhuis anno 1769 in Kessel,
door Bureau J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1949
CUBAt850

CUBAg850
CUBAph850

tekeningen;, 6 bladen
5 genummerde ontwerpschetsen: plattegronden en aanzichten,
met vermelding van Joseph en Pierre Cuypers, datering 1949,
schaal 1 op 100;
1 ontwerptekening: situatie, plattegrond en gevels, met
vermelding van Architectenbureau Wijnhoven, datering 1948,
schaal 1 op 100, 1 op 1000.
geschreven stukken
(Klad)aantekening met vermelding van uit te voeren
werkzaamheden, voorzien van besteknummer 885.
Aanzicht 'Veerhuis' te Kessel, Limburg, gebouw rechts op foto, kruising Veers
met Beeselseweg, 1 foto
Foto van het exterieur van het Veerhuis voor de restauratie.

CUBA.110383236
Nieuwbouw (bestek 887) van een Tehuis voor ouden van dagen in
Weert, door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1949
CUBAt851

tekeningen;, 12 bladen
- 9 deels genummerde bestektekeningen (bestek 887):
plattegronden, doorsneden en details van de vloerconstructies,
met vermelding van (Arch. Bureau) Pierre Cuypers, Arch. Bureau
Joseph en Pierre Cuypers, datering 1949, schaal 1 op 2, 1 op 20, 1
op 50, 1 op 100, 1 op 200;
- 3 ontwerptekeningen: plattegronden, met vermelding van Arch.
Bureau Joseph en Pierre Cuypers, datering 1949; schaal 1 op 100,
1 op 200.

CUBA.110383238
Verbouwing van een kantoor aan de Neerstraat 9-19 in Roermond,
in opdracht van de directie van CZNZ.
1948-1950

Toelichting project
1948-1949 Verbouwing (bestek 888A+B) door Bureau J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
1949-1950 Verbouwing (bestek 907) door Bureau J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
CUBAt852.1 tekeningen; bestek, 49 bladen
- 32 Genummerde bestektekeningen (bestek 888): situaties,
plattegronden, doorsneden, gevels, balklagen,
interieurafwerkingen, ramen, deuren en kozijnen en technische
details, met vermelding van Arch. Bureau Joseph en Pierre
Cuypers, datering 1949, schaal 1 op 1, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100,
1 op 1250;

CUBA

CUBAt852.2

CUBAg852
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- 17 Genummerde bestektekeningen (bestek 907) met 3
ontwerpvarianten voor de gevels en plattegronden: plattegronden,
doorsneden en gevels, met vermelding van Arch. Bureau Joseph
en Pierre Cuypers, datering 1950, schaal 1 op 100.
tekeningen; ontwerp en opmeting, 37 bladen
- 35 Ontwerp- en opmetingstekeningen en 1 kadastrale
plattegrond (met verschillende varianten voor de gevels en
plattegronden): plattegronden, doorsneden en gevels, met
vermelding van Arch. Bureau Jos. en Pierre Cuypers, datering
1948, 1949, schaal 1 op 100, 1 op 1250;
- 2 Ontwerptekeningen voor de verbouwing van de winkel
Neerstraat 9: situatie, plattegronden, doorsneden en gevels,
voorzien van een blindstempel van de Gebrs. Behle, handtekening
bouwkundige [onleesbaar], datering 1938, schaal 1 op 50, 1 op
100, 1 op 1250.
geschreven stukken
Correspondentie over verplaatsing van de monumentale poort,
bouw garage en plaatsing stookketels en bladen met statische
berekeningen; lijst met uitgangspunten voor het ontwerp.

CUBA.110383242
Rijksluchtvaartschool in Eelde.
1948-1956

CUBAt853.1

CUBAt853.2

CUBAt853.3

CUBAt853.4
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o.a. 286 tekeningen en 14 foto's

Toelichting project
1957 Officiële opening van het complex door prins Bernhard op 15 mei 1957
1977 Schenking van de negatieven en foto’s aan het Nederlands
Documentatiecentrum voor de Bouwkunst door P.J.J.M. Cuypers, d.d. 25 maart
1977
tekeningen; 1951-1953, Ontwerp, 39 bladen
- 5 Bladen: situaties, plattegronden, doorsneden en gevels, met
vermelding van Rijksgebouwendienst, en initialen MB, JP en JCH,
datering 1951, 1952, schaal 1 op 500, 1 op 1000;
- 34 Bladen: situaties, plattegronden, gevels, aanzichten,
doorsneden, riolering, ramen, kozijnstaat, borstwering, wasblok en
technische- en constructieve details, met vermelding van
Architectenbureau Joseph & Pierre Cuypers, datering 1952, 1953,
schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 1000.
tekeningen; 1951-1953, Bestek, 49 bladen
- 49 Deels genummerde bladen (bestek 926): situaties,
plattegronden, doorsneden, gevels, daken, waterleiding, riolering,
liften, ramen en kozijnen en technische- en constructieve details
van de gebouwen A, B, C en D, de ziekenboeg en het
pompgebouw, met vermelding van Architectenbureau Joseph &
Pierre Cuypers, datering 1952, 1953, schaal 1 op1, 1 op 10, 1 op
20, 1 op 100, 1 op 500, 1 op 1000.
tekeningen; 1954-1956, Ontwerp, 56 bladen
- 56 Bladen, deels genummerd: situaties, plattegronden,
doorsneden, gevels en aanzichten, waterleidinginstallaties en
riolering, plafonds, trappen, ramen, deuren en kozijnen (inclusief 3
kozijnstaten), ingangsluifel en binnenwanden en puien,
directiekeet en matenplan van wegen en terrassen en
constructieve en technische details, met vermelding van Arch.
Bureau Joseph & Pierre Cuypers, Arch. Bureau Pierre Cuypers,
datering 1954, 1955, 1956, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op
50, 1 op 100, 1 op 1000.
tekeningen; 1954-1956, Bestek (1), 58 bladen
- 58 genummerde bestektekeningen (bestek 926): Gebouwen A, B,
D en overig: plattegronden, funderingen, doorsneden, gevels,
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aanzichten, waterleidinginstallaties en riolering binnen- en
buitenwanden, ramen, deuren, puien en kozijnen, zonweringen en
gordijnen, spiltrappen, tegelvloeren en constructieve- en
technische details, met vermelding van Architectenbureau Joseph
& Pierre Cuypers, Architectenbureau Pierre Cuypers, datering
1954, 1955, 1956, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op
100.
tekeningen; 1954-1956, Bestek (2), 44 bladen
- 44 Genummerde bladen (bestek 926); Gebouw C: plattegronden,
doorsneden, aanzichten, garderobe, studieboxen, riolering,
ventilatiekanalen, plafonds, verlichting, binnen- en buitenwanden,
ramen en kozijnen, trap, balkons, dakluik, buitenterras, rolluik,
putten, bouwkundige en technische details, met vermelding van
Architectenbureau Joseph en Pierre Cuypers, Architectenbureau
Pierre Cuypers, datering 1954, 1955, 1956, schaal 1 op 1, 1 op 5,
1 op 10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100.
tekeningen; Decoratie, Ontwerp, 11 bladen
- 5 Bladen: bestellijsten voor divers meubilair;
- 6 Bladen: aanzichten, doorsneden en details van kasten, een
podiumtrap en bank, met vermelding van Architectenbureau
Pierre Cuypers, datering 1948, 1955, 1956, schaal 1 op 10, 1 op
20.
tekeningen; Decoratie, Bestek, 29 bladen
- 29 Genummerde bladen (bestek 926): plattegronden,
doorsneden, aanzichten en details van o.a. kasten, tafels, banken
en lichtkronen, met vermelding van Architectenbureau Pierre
Cuypers, datering 1955, 1956, schaal 1 op 1, 1 op 5, 1 op 10, 1 op
20, 1 op 100.
tekeningen; Ongenummerd, 14 bladen
- 14 Ontwerptekeningen: plattegronden en details van o.a. ramen,
binnenwanden, trap en aansluitingen van daken en vloeren.
geschreven stukken
Correspondentie met ir. V.W. van Gogh, met krantenknipsels die
betrekking hebben op scholenbouw en kantoorgebouwen in de
V.S., datering 1956-1957.
Diapositief, stuk
Grootformaat dia’s, afmetingen 6 x 6 cm: opnamen van het
exterieur
Diapositief, stuk
Grootformaat dia’s, afmetingen 6 x 6 cm: opnamen van het
exterieur
Diapositief, stuk
Grootformaat dia’s, afmetingen 6 x 6 cm: opnamen van het
exterieur
Diapositief, stuk
Grootformaat dia’s, afmetingen 6 x 6 cm: opnamen van het
exterieur
Diapositief, stuk
Grootformaat dia’s, afmetingen 6 x 6 cm: opnamen van het
exterieur
Diapositief, stuk
Grootformaat dia’s, afmetingen 6 x 6 cm: opnamen van het
exterieur
Diapositief, stuk
Grootformaat dia’s, afmetingen 6 x 6 cm: opnamen van het
interieur
Diapositief, stuk

CUBA
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Grootformaat dia’s, afmetingen 6 x 6 cm: opnamen
interieur
Diapositief, stuk
Grootformaat dia’s, afmetingen 6 x 6 cm: opnamen
interieur
Diapositief, stuk
Grootformaat dia’s, afmetingen 6 x 6 cm: opnamen
interieur
Diapositief, stuk
Grootformaat dia’s, afmetingen 6 x 6 cm: opnamen
interieur
Diapositief, stuk
Grootformaat dia’s, afmetingen 6 x 6 cm: opnamen
interieur
Aanzicht deel voorgevel (kleur), 1 foto
Kleurenfoto van een gedeelte van het exterieur
Interieur; kantine, 1 blad met foto
Kleurenfoto van een gedeelte van het interieur
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CUBA.110383280
Restauratie (bestek 848) van het kasteel in Horn, door Bureau
J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
1948, 1952-1957
CUBAt856.1

CUBAt856.2

CUBAt856.3

CUBAt856.4

CUBAg856

tekeningen; Opmetingen, 47 bladen
47 Opmetingstekeningen: plattegronden, fundering, doorsneden,
gevels, trap, details en reconstructies, met vermelding van de
architecten Joseph en Pierre Cuypers, met vermelding van
opzichter F.D., H.P. van Beveren en H. Deltrap (Rijksbureau voor de
Monumentenzorg), datering 1948, 1949, 1952, 1954, 1956, 1957,
schaal 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100.
tekeningen; Ontwerp, 52 bladen
52 Ontwerptekeningen: plattegronden, doorsneden, gevels,
aanzichten en details van o.a. ramen, (kast)deuren, kozijnen,
schouwen, parketvoeren, trappen, pomp en goot, met vermelding
van Architectenbureau Joseph en Pierre Cuypers, met vermelding
van de tekenaars H.D. en F.P. (Rijksdienst voor de
Monumentenzorg), datering 1949, 1955-1957, schaal 1 op 1, 1 op
10, 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100.
tekeningen; Bestek, algemeen, 52 bladen
52 Bladen: plattegronden (deels met intekening van electra,
riolering en CV-installaties), balklagen, kapplannen, doorsneden
en gevels en binnenaanzichten, met vermelding van
Architectenbureau Joseph en Pierre Cuypers, gesigneerd door
Pierre Cuypers, datering 1949, 1952, 1953, 1955, 1957, schaal 1
op 20, 1 op 50, 1 op 100.
tekeningen; Bestek, details, 50 bladen
50 Bladen: doorsneden, aanzichten van diverse vertrekken en
(technische) details van o.a. stucadoorswerk, vloeren, trappen,
schoorsteenmantels, schoorsteenroosters, gehengen,
balkonhekken, ramen, deuren en kozijnen, kasten, goten en
vergaarbakken, met vermelding van Architectenbureau Joseph en
Pierre Cuypers, datering 1954, 1955, 1956, 1957, schaal 1 op 1, 1
op 10, 1 op 20, 1 op 50.
geschreven stukken
Geschreven bestek voor de aanleg van een elektrische installatie
(848B), lijst van tekeningen en notitieblad met aantekeningen
m.b.t. uit te voeren werkzaamheden.
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CUBA.110383287
Verbouwing en aanbouw van de Martinuskerk en nieuwbouw van
de pastorie in Spekholzerheide.
1907, 1950, 1951

CUBAt854

Toelichting project
1907 Verbouwing door N. Ramakers
1950 Nieuwbouw (bestek 905A) van de pastorie, door Bureau J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers
1951 Aanbouw (bestek 905) door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
tekeningen;, 13 bladen
- 4 Blauwdrukken (1907): plattegronden, doorsneden en gevels
voor het verbouwen van de kerk, gesigneerd door N. Ramakers,
datering 1907, schaal 1 op 100;
- 6 Bestektekeningen (bestek 905): plattegronden, gevels,
doorsneden en technische details, vloeren en
plafondbetimmeringen, ramen en deuren, met vermelding van
Architectenbureau Jos. en Pierre Cuypers, datering 1951, schaal 1
op 1, 1 op 10, 1 op 20, 1 op 100;
- 2 Bestektekeningen (bestek 905A): situatie, plattegronden,
doorsneden, gevels, met vermelding van Arch. bur. J. en P.
Cuypers, datering 1951, schaal 1 op 50, 1 op 100, 1 op 2500;
- 1 schetsje van een onderslagbalk voorzien van statische
berekeningen, met vermelding van Arch. bur. J. en P. Cuypers,
datering 1951.

CUBA.110383289
Aanbouw en verbouwing van een school voor Lager Onderwijs in
Rothem.
1951-1953, 1956-1957

CUBAt855

CUBAg855

Toelichting project
1951-1953 Aanbouw (bestek 921) door Bureau J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers
1956-1957 Verbouwing (bestek 32) door Bureau J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M.
Cuypers
tekeningen;, 13 bladen
- 1 Opmetingstekening: plattegronden, doorsnede en gevels,
datering 1951, schaal 1 op 200;
- 4 Bestektekeningen (bestek 921): situaties, plattegronden,
doorsneden, gevels en balklagen, met vermelding van het
architectenbureau Jos. en Pierre Cuypers, datering 1951, 1952,
1953, schaal 1 op 100, 1 op 200, 1 op 1250;
- 6 Bestektekeningen (bestek 32): situaties; plattegronden, gevels,
aanzichten, doorsneden en technische details (ramen, deuren,
aansluitingen), met vermelding van Arch. Bureau Jos. en P.
Cuypers, datering 1956, 1957, schaal 1 op 1, 1 op 20, 1 op 100, 1
op 200;
- 2 Ontwerpschetsen: plattegronden en detail, met vermelding van
Arch. Bur. J. & P. Cuypers, datering 1956, schaal 1 op 20, 1 op 100.
geschreven stukken
1 gedrukt bestek, 1 gedrukte begroting.

CUBA.110383292
Nieuwbouw van Het Nieuwe Lyceum in Hilversum, door P.J.J.M.
Cuypers.
1956

CUBA
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Verwijzing: Over deze school werd een artikel gepubliceerd in: ‘Bouwkundig
Weekblad’, jaargang 74 (1956), p.p. 73-81.
CUBAd1113 documentatie
Drukwerkje met beschrijvingen van het gebouw, met bijdragen
van verschillende auteurs, o.a. V.W. van Gogh, P.J.J.M. Cuypers, A.
Dubois, E. Berkovich en een aflevering van het Polytechnisch
Tijdschrift met een artikel over het Nieuwe Lyceum.
CUBAg1113 geschreven stukken
Enveloppe en notitieblaadje, behorend bij de foto’s van de school
in aanbouw, met het opschrift: ‘foto gevel verstuurd aan karsten
d.d. 11-09-‘59’.
CUBAph1113.1
Bouwwerkzaamheden; exterieur, 1 foto
van de school in aanbouw
CUBAph1113.2
Bouwwerkzaamheden; exterieur, 1 foto
van de school in aanbouw
CUBAph1113.3
Bouwwerkzaamheden; interieur, 1 foto
van de school in aanbouw
CUBAph1113.4
Bouwwerkzaamheden; interieur, 1 foto
van de school in aanbouw
CUBAph1113.5
Bouwwerkzaamheden; exterieur, 1 foto
van de school in aanbouw
CUBAph1113.6
Bouwwerkzaamheden; exterieur, 1 foto
van de school in aanbouw
CUBAph1113.7
Bouwwerkzaamheden; interieur, 1 foto
van de school in aanbouw
CUBAph1113.8
Bouwwerkzaamheden; interieur, 1 foto
van de school in aanbouw
CUBAph1113.9
Interieur; 'Kantine met doorkijk door flexibele wand in tonaal (gym) zaal.',
1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur), vervaardigd door
Publicam uit Hilversum, voorzien van stempels van de ‘N.V,
Nederlandsche Linoleumfabriek’ uit Krommenie
CUBAph1113.10
Interieur; 'Gymnastieklokaal annex toneelzaal', 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur), vervaardigd door
Publicam uit Hilversum, voorzien van stempels van de ‘N.V,
Nederlandsche Linoleumfabriek’ uit Krommenie
CUBAph1113.11
Interieur; 'Overzicht kantine, boven en beneden.', 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur), vervaardigd door
Publicam uit Hilversum, voorzien van stempels van de ‘N.V,
Nederlandsche Linoleumfabriek’ uit Krommenie
CUBAph1113.12
Interieur; 'Wenteltrap tussen bovenste en onderste gedeelte van de
kantine.', 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur), vervaardigd door
Publicam uit Hilversum, voorzien van stempels van de ‘N.V,
Nederlandsche Linoleumfabriek’ uit Krommenie
CUBAph1113.13
Interieur; 'Detail kantine.', 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur), vervaardigd door
Publicam uit Hilversum, voorzien van stempels van de ‘N.V,
Nederlandsche Linoleumfabriek’ uit Krommenie
CUBAph1113.14
Interieur; 'Tekenlokaal.', 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur), vervaardigd door
Publicam uit Hilversum, voorzien van stempels van de ‘N.V,
Nederlandsche Linoleumfabriek’ uit Krommenie
CUBAph1113.15
Interieur; 'Detail tekenlokaal.', 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur), vervaardigd door
Publicam uit Hilversum, voorzien van stempels van de ‘N.V,
Nederlandsche Linoleumfabriek’ uit Krommenie
CUBAph1113.16
Aanzicht achtergevel, 1 foto
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CUBAph1113.17
CUBAph1113.18
CUBAph1113.19
CUBAph1113.20
CUBAph1113.21
CUBAph1113.22
CUBAph1113.23
CUBAph1113.24
CUBAph1113.25
CUBAph1113.26
CUBAph1113.27
CUBAph1113.28
CUBAph1113.29
CUBAph1113.30
CUBAph1113.31
CUBAph1113.32
CUBAph1113.33
CUBAph1113.34

CUBA

van na voltooiing (interieur en exterieur), vervaardigd door
Publicam uit Hilversum, voorzien van stempels van de ‘N.V,
Nederlandsche Linoleumfabriek’ uit Krommenie
Bouwwerkzaamheden; exterieur, 1 foto
van de school in aanbouw, van J.J. Kok
Detail rechter zijgevel met kunstwerk, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur), van Peter Marcuse uit
Zaandam
Aanzicht achtergevel, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Aanzicht achtergevel, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Aanzicht achtergevel, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Detail voorgevel, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Voorgevel met entree, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Linker zijgevel, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Interieur; kantine, niet ingericht, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Interieur; trappenhal, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Aanzicht achtergevel, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Aanzicht achtergevel, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Aanzicht voorgevel met entree, met straat nog in aanleg, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Interieur; hal met gang, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Interieur; chemielokaal, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Interieur; lerarenkamer, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Interieur; kantine, overzicht beneden en bovenverdieping, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),
Zicht op lyceum vanaf overzijde zwanenvijver, 1 foto
van na voltooiing (interieur en exterieur),

CUBA.110383330
Ontwerp tot uitbreiding van het kerkhof en nieuwbouw van de
muur rond het kerkhof in Horn, door Bureau J.Th.J. Cuypers en
P.J.J.M. Cuypers.
1956
CUBAt857

tekeningen;, 13 bladen
Plattegronden van het kerkhofterrein en doorsneden, aanzichten
en details van de nieuwe keermuur, met vermelding van J. & P.
Cuypers en statisch adviesbureau Janssen, Eindhoven, datering
1956, schaal 1 op 20, 1 op 200.

CUBA.110383332
Nieuwbouw (bestek 44) van een woonhuis in Wassenaar, in
opdracht van Mr. R.A.V. von Haersolte.
1957-1958
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tekeningen; ontwerp, 10 bladen
10 bladen: plattegronden, gevels, badkamer, trap, puien en
kozijnen, metselwerk en technische details.
tekeningen; bestek, 14 bladen
14 Genummerde bladen: situaties, plattegronden, terreinprofielen,
doorsneden, gevels, aanzichten, puien, deuren en kozijnen en
bouwkundige- en technische details, met vermelding van
Architectenbureau Pierre Cuypers, datering 1957, 1958, schaal 1
op 1, 1 op 20, 1 op 100, 1 op 1000.

CUBA.110383335
Verbouwing van een café aan de Pollardstraat in Roermond, door H.
Huisintveld.
1957-1958
CUBAg1174

geschreven stukken
Technische beschrijving behorend tot het verzoek om een
bouwvergunning, door H. Huisintveld, bouwvergunning,
tekeningen (lichtdrukken) van het pand in de bestaande en de
nieuwe toestand (situatie, plattegronden, gevels), kostenraming
van de verbouwing, stukken betreffende de aanleg van centrale
verwarming, inclusief technische tekeningen, inschrijvingsbiljet,
facturen, correspondentie.

CUBA.110383337
Nieuwbouw van een graansilo in het Westelijk Havengebied in
Amsterdam.
1958-1960
CUBAt1095

tekening

Overzichtstekening van de silo installatie (lichtdruk) met
horizontale en verticale doorsneden, met vermelding van
Machinefabriek “Brabant”, D. v. Opstel N.V., datering 1959, schaal
1 op 100.
CUBAph1095.1
Bouwwerkzaamheden; detail graansilo, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
CUBAph1095.2
Bouwwerkzaamheden; glijbekisting, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
CUBAph1095.3
Bouwwerkzaamheden; glijbekisting, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
CUBAph1095.4
Bouwwerkzaamheden; 'de hydraulische vijzel om de glijstaaf voor de
glijbekisting, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
CUBAph1095.5
Bouwwerkzaamheden; 'Trafogebouw met werkplaats vóór silotoren, de
6e glij-dag.', 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
CUBAph1095.6
Bouwwerkzaamheden; aanzicht, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
CUBAph1095.7
Bouwwerkzaamheden; funderingspalen in het water, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
CUBAph1095.8
Bouwwerkzaamheden; bouwplaats van bovenaf, 1 foto
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CUBAph1095.9
CUBAph1095.10
CUBAph1095.11
CUBAph1095.12
CUBAph1095.13
CUBAph1095.14
CUBAph1095.15
CUBAph1095.16
CUBAph1095.17
CUBAph1095.18
CUBAph1095.19
CUBAph1095.20
CUBAph1095.21
CUBAph1095.22
CUBAph1095.23
CUBAph1095.24
CUBAph1095.25
CUBAph1095.26
CUBAph1095.27
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van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
Bouwwerkzaamheden; bouwplaats van bovenaf, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
Bouwwerkzaamheden; aanzicht silo's vanaf schip, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
Bouwwerkzaamheden; aanzicht silo's, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
Bouwwerkzaamheden; bovenzijde silo's, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
Bouwwerkzaamheden; bovenzijde silo's, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
Bouwwerkzaamheden; aanzicht silo's, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
Aanzicht transporteertorens, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
Aanzicht overslagtorens, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
Aanzicht overslagtoren, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door A.J. Dons uit
Amsterdam (deels genummerd)
Luchtfoto; bouwterrein, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door Aero-photo
Nederland uit Rotterdam
Luchtfoto; bouwterrein, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door Aero-photo
Nederland uit Rotterdam
Luchtfoto; bouwterrein, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door Aero-photo
Nederland uit Rotterdam
Luchtfoto; bouwterrein, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door Aero-photo
Nederland uit Rotterdam
Luchtfoto; bouwterrein, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door Aero-photo
Nederland uit Rotterdam
Bouwwerkzaamheden; overzicht bouwplaats, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door Foto Spies uit
Amsterdam
Bouwwerkzaamheden; glijbekisting, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door Foto Spies uit
Amsterdam
Bouwwerkzaamheden; 's nachts, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door Foto Spies uit
Amsterdam
Bouwwerkzaamheden; aanzicht toren, 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door Foto Spies uit
Amsterdam
Bouwwerkzaamheden; aanzicht toren (kleur), 1 foto
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van de bouw van de graansilo, vervaardigd door Foto Spies uit
Amsterdam (in kleur)
CUBAph1095.28
Bouwwerkzaamheden; aanzicht silo's (kleur), 1 foto
van de bouw van de graansilo, vervaardigd door Foto Spies uit
Amsterdam (in kleur)
CUBAph1095.29
Luchtfoto; overzicht na voltooiing, 1 foto
van een onbekende fotograaf met een gezicht op de silo na
voltooiing
CUBAd1095 documentatie
Overdruk van een foto met een havengezicht met de graansilo,
een nieuwjaarskaart van de firma ‘L.V. Aulkaer Andersen’ uit
Odense (Denemarken), met op recto een havengezicht met de
graansilo en een brochure van de firma ‘L.V. Aulkaer Andersen’
met afbeeldingen van de graansilo’s van deze firma in
verschillende landen.
CUBA.110383446 Ongedateerde projecten door J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers

CUBA.110383446 ONGEDATEERDE PROJECTEN DOOR J.TH.J.
CUYPERS EN P.J.J.M. CUYPERS
CUBA.110383447
Meubeldecoratie voor de polderkamer in het raadhuis van Alkmaar,
door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt883

Zie ook CUCO, t 86
tekeningen;, 8 bladen
6 Blauwdrukken, 2 ontwerptekeningen: plattegronden van de
verdieping en de raadzaal, doorsneden, aanzichten en details van
de betimmeringen.

CUBA.110383449
Prijsvraagontwerp van een sociëteit in Almelo, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt884

tekening

Ontwerptekening met aanzicht en doorsnede van een deel van de
voorgevel, schaal 1 op 20.

CUBA.110383451
Ontwerpen voor woonhuizen in Alkmaar, Blaricum, Purmerend,
Uithoorn en Zundert, door P.J.J.M. Cuypers.
z.jr.
CUBAt1123

tekeningen;, 19 bladen
Serie ontwerpschetsen (op karton geplakt) met plattegronden,
doorsneden en aanzichten van verschillende woonhuizen, schaal 1
op 100.

CUBA.110383453
Betimmeringen voor een woonhuis in Amsterdam door J.Th.J.
Cuypers en P.J.J.M. Cuypers.
z.jr.
CUBAt887

tekeningen;, 17 bladen
16 Blauwdrukken en 1 studieblad: plattegronden van de hal,
doorsneden, aanzichten en details van de betimmeringen en
bank, voorzien van stempel ‘Koninklijke Meubelfabr. en Magaz. H.
F. Jansen & Zonen, Amsterdam’, schaal 1 op 10, 1 op 20, 1 op 50.
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CUBA.110383455
Decoratie van de kapel in het rooms-katholieke St. Leogesticht in
Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt900

tekeningen;, 4 bladen
Ontwerptekeningen voor een altaar, voorzien van stempel van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. en het ordernummer 854,
schaal 1 op 1, 1 op 10.

CUBA.110383457
Verbouwing van een winkel Continental Bodega aan het Damrak 98
(hoek Valkensteeg) in Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.

CUBAt907
CUBAph907

N.B. Dit project is waarschijnlijk tussen 1890 en 1908 ontworpen. Het
Gemeentarchief te Amsterdam bewaart tekeningen van een verbouwing uit
1890, waarbij alleen de begane grond gewijzigd werd. In 1908 is het pand
gesloopt.
tekeningen;, 3 bladen
Ontwerptekeningen: plattegronden, doorsneden en gevels, schaal
1 op 50, 1 op 100.
Aanzicht voorgevel Damrak 98, Amsterdam, 1 blad met foto
Foto van de pilastergevel.

CUBA.110383460
Ontwerp van een hotel aan de Korte Leidsedwarsstraat aan het
Leidseplein in Amsterdam, door J.Th.J. Cuypers [niet uitgevoerd].
z.jr.
CUBAt913

tekeningen;, 6 bladen
2 Opmetingstekeningen van de af te breken huizen en de huizen
aan de overzijde van de straat en 4 ontwerptekeningen met
plattegronden en doorsnede van het te bouwen hotelcomplex.

CUBA.110383462
Verbouwing en decoratie van het winkel Kalverstraat 184 in
Amsterdam, in opdracht van D.A. Schmidt, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt917

tekeningen;, 8 bladen
Ontwerptekeningen: plattegronden, doorsneden, aanzichten en
details van betimmeringen en meubilair, voorzien van de
ordernummers 4021, 4059, schaal 1 op 10, 1 op 20.

CUBA.110383464
Ontwerp van een woningcomplex met een pension in Amsterdam,
op een terrein begrensd door de Teniersstraat, de Johannes
Vermeerstraat, de Gabriël Metsustraat en de Van Miereveldstraat,
door J.Th.J. Cuypers [niet uitgevoerd].
z.jr.
CUBAn58

Glasnegatief bouwtekening gevel en plattegrond woningcomplex Amsterdam,
stuk
Glasnegatief van een plattegrond en een bouwtekening van een
gevel van een woningcomplex te Amsterdam.
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Glasnegatief bouwtekening gevel en plattegrond woningcomplex Amsterdam,
stuk

CUBA.110383467
Decoratie van een Heilig Hartmonument in Breda, door J.Th.J.
Cuypers.
z.jr.
CUBAt902 tekeningen;
Situatie en plattegrond van de tuin van het bisschoppelijk paleis,
schaal 1 op 50.

CUBA.110383469
Decoratie van de huiskapel in het Bisschoppelijk Paleis in Breda,
door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt919

CUBAph919

tekeningen;, 2 bladen
Ontwerptekeningen voor de wanddecoratie van de zaal in het
bisschoppelijk paleis en voor een glas-in-loodraam in de huiskapel.
Vooraanzicht Bischoppelijk Paleis, Breda, 1 foto
Foto van de voorgevel van het bisschoppelijk paleis.

CUBA.110383472
Restauratie van de Nederlands-hervormde kerk in Bruinisse, [door
J.Th.J. Cuypers].
z.jr.
CUBAt931

tekeningen;, 9 bladen
Ontwerptekeningen; plattegronden, doorsneden en gevels, schaal
1 op 100.

CUBA.110383474
Decoratie van de Lambertuskerk in Coudewater bij Rosmalen, door
J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt920

tekening
Ontwerptekening met doorsnede, vooraanzicht en details van het
hoofdaltaar, schaal 1 op 20.

CUBA.110383476
Ontwerp en decoratie van een preekstoel voor de Barbarakerk in
Culemborg, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt921

CUBAph921

tekeningen;, 6 bladen
5 Ontwerpschetsen en tekeningen: plattegronden, doorsneden,
aanzichten en details, schaal 1 op 10, 1 op 20;
1 Ontwerpschets van een altaarpaneel.
Interieur; middenschip Barbarakerk, gezien richting koor, 1 blad met foto
Foto van het interieur naar het koor, door fotograaf E. IJpma
(Culemborg). De preekstoel is gemarkeerd met een plakkertje
waarop de letter X is aangebracht.

CUBA.110383479
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Ontwerp van een schouwburg in Den Haag, [door J.Th.J. Cuypers].
z.jr.

CUBAt891

Toelichting project: Tussen 1901 en 1911 speelde een schouwburgkwestie rond
de verbouwing van de bestaande Haagse Koninklijke Schouwburg.
Architectenduo Fellner en Helmer uit Wenen hebben de verbouwing gerealiseerd.
tekeningen;, 5 bladen
Ontwerptekeningen; doorsneden over het gebouw.

CUBA.110383481
Ontwerp van een kerk in Den Haag, door P.J.J.M. Cuypers.
z.jr.
CUBAt1042

tekening

Ontwerpschets met aanzicht van de kerk en detail van de toren,
getekend op briefpapier van P.J.J.M. Cuypers.

CUBA.110383483
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Martinuskerk in Didam,
door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt897

tekeningen;
2 Blauwdrukken: plattegrond en doorsnede, met vermelding van J.
Cuypers en J. Stuyt, schaal 1 op 200;
2 Ontwerptekeningen: plattegrond, doorsnede, aanzicht, details,
voorzien van blindstempel Staats Spoorwegen, datering 1876.
Opmerking Voor de verbouw (bestek 108) van de kerk in 1902, zie
STUY, aanvr. nr. 14

CUBA.110383485
Ontwerp van een Heilig Hartmonument in Dongen, door J.Th.J.
Cuypers.
z.jr.
Verwijzing Zie CUBA, t 537.4 voor een Heilig Hartbeeld op het hoofdaltaar.

CUBA.110383486
Decoratie van het rooms-katholieke St. Jozefpensionaat in Dongen,
[door J.Th.J. Cuypers].
z.jr.
Verwijzing : Zie ook CUCO, t 155
tekening
Ontwerp (voor de beschildering) van een tabernakelkast.
CUBAph945.1 Interieur; kapel, gezien vanaf koor, linker zijde, 1 blad met foto
van het interieur van de kapel, opnamen van het Technisch
bureau Gouda.
CUBAph945.2 Interieur; kapel, gezien vanaf koor, rechter zijde, 1 blad met foto
van het interieur van de kapel, opnamen van het Technisch
bureau Gouda.
CUBAph945.3 Interieur; kapel, gezien vanaf koor, rechter zijde, 1 blad met foto
van het interieur van de kapel, opnamen van het Technisch
bureau Gouda.
CUBAph945.4 Interieur; kapel, gezien vanaf koor, linker zijde, 1 blad met foto
van het interieur van de kapel, opnamen van het Technisch
bureau Gouda.
CUBAph945.5 Interieur; kapel, entreeportaal, 1 blad met foto
CUBAt945

FotoFotoFotoFoto-
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van het interieur van de kapel, opnamen van het
bureau Gouda.
CUBAph945.6 Interieur; kapel, entreeportaal, 1 blad met foto
van het interieur van de kapel, opnamen van het
bureau Gouda.
CUBAph945.7 Interieur; kapel, entreeportaal, 1 blad met foto
van het interieur van de kapel, opnamen van het
bureau Gouda.
CUBAph945.8 Interieur; kapel, entreeportaal, 1 blad met foto
van het interieur van de kapel, opnamen van het
bureau Gouda.
CUBAph945.9 Interieur; kapel, altaar links van koor, 1 blad met foto
van het interieur van de kapel, opnamen van het
bureau Gouda.
CUBAph945.10
Interieur; kapel, altaar links van koor, 1 blad met foto
van het interieur van de kapel, opnamen van het
bureau Gouda.
CUBAph945.11
Interieur; kapel, altaar rechts van koor, 1 blad met foto
van het interieur van de kapel, opnamen van het
bureau Gouda.
CUBAph945.12
Interieur; kapel, altaar rechts van koor, 1 blad met foto
van het interieur van de kapel, opnamen van het
bureau Gouda.

387
Technisch FotoTechnisch FotoTechnisch FotoTechnisch FotoTechnisch FotoTechnisch FotoTechnisch FotoTechnisch Foto-

CUBA.110383500
Nieuwbouw van Villa Dr. Struben in Eindhoven, [door J.Th.J.
Cuypers].
z.jr.
CUBAph1116.1
CUBAph1116.2

Aanzicht linker deel voorgevel met erker, 1 foto
van een gedeelte van het exterieur, (ontwikkelgelatinezilverdruk)
van fotograaf A. Peperkamp uit Haarlem.
Interieur; woonkamer, 1 foto
van een gedeelte van het interieur, (ontwikkelgelatinezilverdruk)
van fotograaf A. Peperkamp uit Haarlem.

CUBA.110383503
Uitbreiding van de pastorie van de rooms-katholieke St. Janskerk in
Haarlem, [door J.Th.J. Cuypers].
z.jr.
CUBAt1016

tekening

Detailtekening van een dakgoot en een kozijn.

CUBA.110383505
Nieuwbouw van de Pietà-kapel in Hansweert, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt888

tekening

Ontwerptekening: plattegrond, doorsneden en aanzicht, schaal 1
op 20.

CUBA.110383507
Decoratie van de rooms-katholieke St. Franciscuskerk in de
Laanderstraat in Heerlen, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt880

tekeningen;, 2 bladen
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Doorsneden en aanzicht van een gedeelte van de zijbeuk en
ontwerp van een preekstoel, met vermelding van ordernummer
3379, schaal 1 op 10, 1 op 20.

CUBA.110383509
Nieuwbouw en decoratie van de rooms-katholieke St.
Lambertuskerk in Hengelo (Overijssel).
z.jr.

CUBAt875

Toelichting project
[1889-1890] Nieuwbouw door G. te Riele
? Decoratie door Cuypers & Co
Literatuurverwijzing: Zie voor het bouwjaar van de kerk: Rosenberg, H.P., ‘De
19de-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland’, Den Haag 1972, p. 134.
tekeningen;, 7 bladen
Plattegrond en doorsneden over het koor, ontwerpen voor een
engelenfiguur (half), een monogram en zijfiguren voor het
hoogaltaar, ontwerpschets voor het hoogaltaar, altaartombe en
altaarpanelen, voorzien van het ordernummer 3540, schaal 1 op
10.

CUBA.110383511
Decoratie van de rooms-katholieke St. Annakerk in ‘sHertogenbosch, J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt1863

tekeningen;, 2 bladen
Gekleurde ontwerpschetsen voor teksten op het O.L.V. Lourdes
altaar en kast E.P., geparafeerd door J.Th.J. Cuypers.

CUBA.110383513
Decoratie van het kerkhof bij het rooms-katholieke St.
Elisabethklooster in Heythuizen, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt879

tekeningen;, 2 bladen
2 Ontwerptekeningen van een Christusbeeld, voorzien van de
ordernummers 1340, 1342, schaal 1 op 20.

CUBA.110383515
Verbouwing van café Schmale in Hilversum, [door J.Th.J. Cuypers].
z.jr.
CUBAt933

tekening
Detailtekening voor een barmeubel, schaal 1 op 1, 1 op 20.

CUBA.110383517
Decoratie van de Rooms-katholieke St. Martinuskerk in Hontenisse
nabij Hulst, [door J.Th.J. Cuypers].
z.jr.
CUBAt903

tekeningen;, 3 bladen
Ontwerptekeningen voor een pietà-nis, consoles voor beelden en
een trap voor de preekstoel, schaal 1 op 5, 1 op 10, 1 op 20.

CUBA.110383519
Decoratie van de rooms-katholieke St. Gerlachuskerk in Houthem,
door J.Th.J. Cuypers.
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z.jr.
CUBAt878

tekening
Ontwerptekening; plattegrond t.b.v. de indeling van de vloer van
de kerk, schaal 1 op 50.

CUBA.110383521
Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Gerardus Majellakerk,
pastorie en parochieschool in Hulten, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt918

tekeningen;, 3 bladen
Ontwerptekeningen (blauwdrukken) met plattegronden,
doorsneden en gevels van kerk en pastorie, schaal 1 op 100.

CUBA.110383523
Decoratie van de rooms-katholieke St. Nicolaaskerk [en nieuwbouw
van het Heilig Hartmonument] in Meijel, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt912

CUBAph912

tekeningen;, 13 bladen
Ontwerptekeningen voor Heilig Hartaltaar, preekstoel,
communiebank, baldakijn en schilderingen, voorzien van het
stempel van de Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. en de
ordernummers 1506 en 1583, schaal 1 op 10.
Interieur; altaar in zijbeuk aan linker zijde, 1 foto
Foto van het Heilig Hartaltaar door het technisch Foto-bureau
Gouda, op verso voorzien van een stempel van Kunstwerkplaatsen
Cuypers & Co. en het opschrift: ‘cliché 38/1453’.

CUBA.110383526
Aanbouw (koor en transept) van de rooms-katholieke St.
Martinuskerk in Neer, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.

CUBAt886
CUBAg886

Literatuurverwijzing Stenvert, R., e.a., ‘Limburg’. Zeist/Zwolle 2003, p. 271. De
Martinuskerk in Neer werd in 1908-1909 gebouwd naar het ontwerp van de
architect C.H.J. Franssen.
tekeningen;, 12 bladen
Plattegronden, doorsneden, gevels, zijportaal, en voetstukken,
baldakijnen en letterplaat, schaal 1 op 10, schaal 1 op 100.
geschreven stukken
Brief van H.Hermans aan dhr. Van der Schuit over de afmetingen
van de ‘conterforten’.

CUBA.110383529
Nieuwbouw van een kapel van het rooms-katholieke Gasthuis van
de Zusters van Liefde in Oosterhout, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt904

tekeningen;, 10 bladen
Ontwerp- en decoratietekeningen: plattegronden en doorsneden
van de kapel en ontwerpen van schilderingen, een communiebank
en een preekstoel, voorzien van stempels van Cuypers & Co. en
het ordernummer 3080, schaal 1 op 20, 1 op 100.

CUBA.110383531
Decoratie van de kapel van het rooms-katholieke St.
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Vincentiusgesticht in Oosterhout, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt905

tekeningen;, 3 bladen
Gekleurde ontwerptekeningen voor de wandschilderingen van het
priesterkoor, ingangswand en een zijwand, schaal 1 op 20.

CUBA.110383533
Restauratie en aanbouw(koorkapellen en transept) van de roomskatholieke H.H. Simon & Judaskerk in Ootmarsum door J.Th.J.
Cuypers.
z.jr.
CUBAt906
CUBAg906

tekeningen;, 2 bladen
Ontwerpschetsen voor een crucifix geflankeerd door Maria en
Johannes de Doper, schaal 1 op 50.
geschreven stukken
Brief naar de adj. directeur van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg m.b.t. nieuwe glas-in-loodvensters.

CUBA.110383536
Decoratie van de rooms-katholieke St. Matthiaskerk in Posterholt,
door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAg914

Tekening in geschreven stukken
Ontwerpschets met aanzicht en doorsnede van het basement van
het beeld van Onze-Lieve-Vrouwe van Bijstand.

CUBA.110383538
Restauratie van de traptoren van kasteel Zuylenstein in Rhenen,
door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt915

tekeningen;, 3 bladen
Plattegronden, doorsneden en gevels, schaal 1 op 50.

CUBA.110383540
Decoratie van het rooms-katholieke St. Elisabethgesticht in
Roosendaal, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt895

tekening

Gekleurde ontwerptekening met aanzicht van de kapel van het
Elisabethgesticht, schaal 1 op 20.

CUBA.110383542
Nieuwbouw van een Heilig Hartmonument in Roosendaal, door
J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt896

tekening

Ontwerptekening van een Heilig Hartmonument, voorzien van het
ordernummer 1538B, schaal 1 op 20.

CUBA.110383544
Ontwerp van een pomp in Sluis [door J.Th.J. Cuypers]
z.jr.
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tekening
1 Ontwerptekening voor de pompomkleding, schaal 1 op 10

CUBA.110383546
Decoratie van de [rooms-katholieke St.-Andreaskerk] in
Steenwijkerwold, [door J.Th.J. Cuypers].
z.jr.
CUBAt943
CUBAg943

tekening
Ontwerp van een processiedraagbaar.
geschreven stukken
Aantekeningen met betrekking tot benodigde hoeveelheden verf
en toebehoren.

CUBA.110383549
Heilig Hartbeeld met voetstuk in Stoppeldijk, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt941

tekening

1 Ontwerp van een Heilig Hartbeeld, schaal 1 op 10.

CUBA.110383551
Decoratie van een rooms-katholieke kerk in Ter Apel, [door J.Th.J.
Cuypers.]
z.jr.
CUBAt946

tekening

1 Ontwerpschets van een St. Theresiabeeld met voetstuk, schaal 1
op 10.

CUBA.110383553
Decoratie van een rooms-katholieke kerk in Terhole, [door J.Th.J.
Cuypers.]
z.jr.
CUBAt947

tekening
1 Blauwdruk van een ontwerp van een preekstoel, met vermelding
van Kunstwerkplaatsen Cuypers en Co.

CUBA.110383555
Decoratie [van de Rooms-katholieke kerk van Onze Lieve Vrouwe
Onbevlekt Ontvangen in Terwinselen, door J.Th.J. Cuypers].
z.jr.

CUBAt934

Literatuurverwijzing De aanbouw van de kerk naar ontwerp van J.J.H. van
Groenendael vond plaats tussen 1921 en 1923. De decoratie zal dus indien het
bij deze kerk hoort dus waarschijnlijk op zijn vroegst uit 1921 stammen.
Zie: R. Stenvert, e.a., ‘Monumenten in Nederland - Limburg’, Zeist 2005, p. 357
tekening
Decoratietekening van een boog, schaal 1 op 20.

CUBA.110383557
Verbouwing van woonhuis Lemmens in Valkenburg, [door J.Th.J.
Cuypers].
z.jr.
CUBAt1178

tekening

Plattegrond en aanzichten, schaal 1 op 50.
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CUBA.110383559
Nieuwbouw van landhuis ‘De Pauwhof’ in Wassenaar, door J.Th.J.
Cuypers.
z.jr.
CUBAd1110

documentatie
5 Bladen: overdrukken van een plattegrond en van een foto van
het exterieur;
6 Bladen: overdrukken van foto’s van de zitkamer en de hal.

CUBA.110383561
Nieuwbouw van villa ‘De Witte Hoeve’ (‘Huis Rive’) in Wassenaar,
door P.J.J.M. Cuypers.
z.jr.
CUBAph1112.1

CUBAph1112.2

CUBAph1112.3

Interieur; woonkamer, 1 foto
zie ook het fotoalbum, aanvraagnummer f 4
foto van de woonkamer
door de fotograaf A. Peperkamp uit Haarlem. In het fotoalbum
bevinden zich foto’s van het exterieur en van de woonkamer, de
hal en de eetkamer.
Aanzicht voorgevel, 1 foto
zie ook het fotoalbum, aanvraagnummer f 4
foto van het exterieur
door de fotograaf A. Peperkamp uit Haarlem. In het fotoalbum
bevinden zich foto’s van het exterieur en van de woonkamer, de
hal en de eetkamer.
Aanzicht voorgevel, 1 foto
zie ook het fotoalbum, aanvraagnummer f 4
foto van het exterieur
door de fotograaf A. Peperkamp uit Haarlem. In het fotoalbum
bevinden zich foto’s van het exterieur en van de woonkamer, de
hal en de eetkamer.

CUBA.110383565
Nieuwbouw van de kerk voor het rooms-katholieke St.
Vincentiusgesticht in Weert, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt890

tekening
Plattegrond.

CUBA.110383567
Decoratie van de rooms-katholieke H.H. Petrus en Pauluskerk
(Franse kerk), Carmelieten, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt899

tekeningen;

Ontwerptekening voor een Maria-altaar.

CUBA.110383569
Ontwerp van een schrijf- en studietafel voor W. Baduin, door J.Th.J.
Cuypers.
z.jr.
CUBAt1039

tekening
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Ontwerptekening: aanzichten en doorsnede, met vermelding van
J.Th.J.C., schaal 1 op 10.

CUBA.110383571
Ontwerp van een stadion voor de Maatschappij “Het Nederlandsche
Sportpark”, [door J.Th.J. Cuypers].
z.jr.
CUBAt1172

tekening
1 Ontwerptekening (prijsvraagontwerp) met aanzicht “sub C” van
het stadion, motto ”Neêrl. Colosseum”, schaal 1 op 100.

CUBA.110383573
Studies/modellen voor kerken.
z.j., 1909, 1921
CUBAt1877

tekeningen;, 8 bladen
3 Blauwdrukken: doorsnede en gevels van een koepelkerk, schaal
1 op 100;
4 Bladen: ‘Kerk X’; koorplattegronden en doorsnede van een
koepelkerk met torens, datering 1921;
1 Blad: plattegrond van een centraalbouw, datering 1909.

CUBA.110383575
Ontwerpen voor diverse onbekende kerken, door J.Th.J. Cuypers.
z.jr.
CUBAt1882

tekeningen;, 25 bladen
Plattegronden, doorsneden en (gevel)aanzichten en details,
geparafeerd door J.Th.J. Cuypers, 1907, 1922, 1925, schaal 1 op
25, 1 op 50.
4 Blauwdrukken met plattegronden en aanzichten en doorsneden

CUBA.110383577
Ontwerp van een handelsschool, [door J.Th.J. Cuypers].
z.jr.
CUBAt1885

tekeningen;, 2 bladen
Ontwerpschetsen: plattegronden.

CUBA.110383579
Ontwerp van een restaurant, [door J.Th.J. Cuypers].
z.jr.
CUBAt1886

tekening
Blauwdruk: perspectieftekening van het interieur.

CUBA.110383581
Ontwerp van een monumentaal openbaar gebouw, [door J.Th.J.
Cuypers].
z.jr.
CUBAt1887

tekeningen;, 5 bladen
Ontwerpschetsen: gevelaanzichten en details.

CUBA.110383583
Ontwerp van een ijzeren spoorwegoverkapping, door J.Th.J.
Cuypers.
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z.jr.
CUBAt898

tekening
Ontwerptekening met perspectiefschets van de overgang van de
steunpunten naar de kapconstructie, verticale doorsnede en
details.

CUBA.110383585
Nieuwbouw van diverse woningen en villa’s door J.Th.J. Cuypers.
z.jr. (1900, 1941)
CUBAt1047

tekeningen;, 19 bladen
1 Perspectieftekening van een landhuis in Bennebroek;
2 Bruindrukken van plattegronden;
1 Blauwdruk van en plattegrond;
1 Ontwerptekening van een plattegrond, geparafeerd door J.Th.J.
Cuypers, datering 1941;
5 Ontwerpschetsen van plattegronden;
3 Geveltekeningen van een landhuis;
1 Geveltekening van een woning;
2 Perspectieftekeningen van een villa;
2 Genummerde blauwdrukken met gevels van een herenhuis,
schaal 1 op 10;
1 Schetsblad met een ontwerp van een landhuis; plattegronden en
gevel;
1 Blauwdruk: tochtpui woonhuis Mr. Westerwoudt;
1 Ontwerptekening: middenrisaliet van een woonhuis, datering in
top: 1900.

CUBA.110383587 Ongedateerde projecten door Cuypers en Co

CUBA.110383587 ONGEDATEERDE PROJECTEN DOOR CUYPERS EN
CO
CUBA.110383589
Decoratie van de rooms-katholieke St. Martinuskerk in Achterwehl,
door Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt881

tekeningen;, 7 bladen
Ontwerptekeningen voor verschillende altaren en heiligenbeelden,
schaal 1 op 10, 1 op 20, met vermelding van Kunstwerkplaatsen
Cuypers en Co.

CUBA.110383591
Decoratie van het Rooms-katholiek Jongensweeshuis, te
Amsterdam (Lauriergracht 103 / Elandsstraat 105), door Cuypers &
Co.
z.jr.
CUBAt1884

tekeningen;, 6 bladen
4 Detailtekeningen van schilderingen en een een glas-in-lood
raam;
1 Ontwerptekening met plattegrond, aanzicht en kleurenschema
t.b.v. beschildering van de wanden en het gewelf;
1 Opmetingstekening van een altaarwand met op verso een
plattegrond, schaal 1 op 20.

CUBA.110383593
Decoratie van de kapel van het rooms-katholieke St. Joannes-
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Gesticht in Besoyen nabij Waalwijk (Noord-Brabant), door Cuypers
& Co.
z.jr.
CUBAt929

tekeningen;, 2 bladen
Gekleurde ontwerptekeningen voor de beschildering van de
wanden (1 origineel, 1 overtrektekening); met vermelding van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., schaal 1 op 20.

CUBA.110383595
Nieuwbouw van een Heilig Hartmonument in Breedenbroek, door
Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt924

tekeningen;, 2 bladen
Plattegronden, doorsneden en aanzichten van het monument,
schaal 1 op 10, 1 op 50.

CUBA.110383597
Decoratie van de Rooms-katholieke kerk van het Heilig Hart in
Deventer, door Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt940

tekening

Ontwerp van een beeld van een engelbewaarder, voorzien van
ordernummer 3895, schaal 1 op 10.

CUBA.110383599
Decoratie van het ‘Gesticht voor opvoeding en onderwijs’ in
Dongen, door Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt944

Zie ook CUCO, t 385.1 t/m t 385.4
tekening
Ontwerptekening van een Franciscusbeeld, met vermelding van
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co.

CUBA.110383601
Ontwerp van een grafmonument voor de familie Beelaerts van
Emmichoven in Dordrecht, door Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt942

tekening

Ontwerptekening, voorzien van stempel van Kunstwerkplaatsen
Cuypers & Co., Cuypers & Co. nummer 1297, schaal 1 op 20.

CUBA.110383603
Decoratie van een rooms-katholieke kerk in Eemnes-Buiten, door
Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt935

tekeningen;, 2 bladen
Decoratietekeningen; ontwerp van een doopkapel, schaal 1 op 20.

CUBA.110383605
Decoratie van de rooms-katholieke St. Martinuskerk in Gaanderen,
door Cuypers & Co.
z.jr.
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tekeningen;, 3 bladen
Ontwerptekeningen voor een St. Jozefaltaar en een Maria altaar,
met stempel Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., schaal 1 op 10.

CUBA.110383607
Decoratie (borduurwerk) van de kerk in Helmond, door Cuypers &
Co.
z.jr.
10 Tekeningen oud nr.: CUYP t 191
Toelichting Zoek!

CUBA.110383608
Decoratie van een Rooms-katholieke kerk (?) in Huijbergen.
z.jr.
CUBAt1006

tekening

Ontwerp van een Maria-altaar.

CUBA.110383610
Decoratie van de rooms-katholieke H.H. Philippus- en Jacobuskerk
in Koewacht, door Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt930

tekeningen;, 2 bladen
Ontwerptekening voor het St. Antoniusaltaar met beschilderingen
en gebrandschilderde ramen, met vermelding van ordernummer
1824, schaal 1 op 10.

CUBA.110383612
Decoratie van de Rooms-katholieke kerk in Kota Radja, door
Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt948
CUBAph948

tekeningen;, 2 bladen
2 Bladen, waarvan 1 blauwdruk; ontwerp van een preekstoel,
voorzien van ordernummer 679, schaal 1 op 10.
Aanzicht altaar, 1 foto
Foto van een altaar met achterwand (kast).

CUBA.110383615
Decoratie van een kapel in Leignon, door Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt892

tekeningen;, 4 bladen
Serie ontwerptekeningen voor de houten lambrizeringen van de
kapel, met Cuypers & Co. nummer 3747, schaal 1 op 10.

CUBA.110383617
Decoratie van het rooms-katholieke St. Antoniusgesticht in Leur,
door Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt893

tekeningen;, 2 bladen
2 Ontwerptekeningen in kleur voor de beschilderingen, schaal 1
op 20.

CUBA.110383619
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Decoratie van de rooms-katholieke St. Eligiuskerk in Lewedorp,
door Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt901

tekeningen;, 4 bladen
Ontwerpschetsen voor altaren, met vermelding van Cuypers & Co.
nummer 2516, schaal 1 op 10, 1 op 20.

CUBA.110383621
Decoratie van de rooms-katholieke H.H. Petrus en Pauluskerk in
Middelburg, door Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAph909.1 Interieur; zicht op altaar in koor, 1 blad met foto
foto van de communiebank, op fotokartons geplakt, van fotograaf
C. Henning.
CUBAph909.2 Interieur; aanzicht kansel, 1 blad met foto
foto van de preekstoel, op fotokartons geplakt, van fotograaf C.
Henning.

CUBA.110383624
Decoratie van de rooms-katholieke St. Josefkerk in Nieuw Namen,
door Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt910

tekening

Gekleurde ontwerptekening (fraai) voor de beschildering van de
kerk; voorzien van stempel van Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co.,
schaal 1 op 20.

CUBA.110383626
Decoratie van de rooms-katholieke St. Martinuskerk in Pannerden,
door Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt923

tekening

Ontwerptekening voor de kerkbanken; aanzichten doorsneden en
details, met vermelding van Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co.,
met Cuypers & Co. nummer 1902, schaal 1 op 1, 1 op 10.

CUBA.110383628
Decoratie van het patronaat in Princenhage, door Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt916

tekening

Ontwerptekening van een nis (ten behoeve van een heiligenbeeld)
in de voorgevel van het patronaatsgebouw, voorzien van een
stempel van Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. en het
ordernummer 1778, [schaal 1 op 20].

CUBA.110383630
Decoratie van de Rooms-katholieke kerk in Rumden, door Cuypers
& Co.
z.jr.
CUBAt1005

tekening
Ontwerp van een Maria altaar, met vermelding van de
Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., schaal 1 op 10.
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CUBA.110383632
Ontwerp van een grafmonument in Sevenum, door Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt928

tekening
Schetsontwerp van een granieten grafzerk met het opschrift ‘Ego
Sum Resurrect[…]’.

CUBA.110383634
Decoratie van de rooms-katholieke kerk in Stokershorst, door
Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt938

tekeningen;, 2 bladen
Tekeningen van het hoogaltaar en de preekstoel, voorzien van het
ordernummer 3897, schaal 1 op 10 en 1 op 20.

CUBA.110383636
Nieuwbouw van een Heilig Hartmonument in Veghel, door Cuypers
& Co.
(1918)
Verwijzing : Zie CUBA, t 7.4

CUBA.110383637
Decoratie van een Rooms-katholieke kerk in Weltevreden in Batavia
door N. Molenaar en Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt922

tekeningen;, 6 bladen
2 Ontwerpschetsen voor (zinken) gewelven; doorsnede en
aanzicht.
2 Decoratietekeningen: altaren, met Cuypers & Co. nummers
1304, 1306.
2 Decoratietekeningen: baldakijnen, gesigneerd door Nic.
Molenaar, schaal 1 op 1.

CUBA.110383639
Decoratie van de rooms-katholieke St. Gertrudiskerk in Wijhe, door
Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt1129

tekening

Ontwerptekening van een Theresiabeeld met kaarsenbakje,
offerblokje en knielbankje, met vermelding van Kunstwerkplaatsen
Cuypers & Co., schaal 1 op 10.

CUBA.110383641
Decoratie van de rooms-katholieke St. Odulfuskerk in Wijk aan Zee,
door Cuypers & Co.
z.jr.
CUBAt926

tekening
Gekleurde ontwerptekening voor glas-in-loodramen, met
vermelding en stempel van kunstwerkplaatsen Cuypers & Co.,
schaal 1 op 20.
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CUBA.110383369 GEMEENTELIJKE UITBREIDINGSPLANNEN
CUBA.110383371
Uitbreidingsplan gemeente Roermond, door J.Th.J. Cuypers.
1892, 1905, 1911, 1913
CUBAt1096

tekeningen;, 10 bladen
Bebouwingsplannen, rioleringsplan, uittreksels uit het
Rijkskadaster en situatieplannen van de Pieter Cuypersstraat,
Frans Douvenstraat, Graaf Ottostraat, Maastrichterweg en
omgeving, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers en J.Th. Moorman,
datering 1911, schaal 1 op 50, 1 op 200, 1 op 1000, 1 op 2500.

CUBA.110383376
Uitbreidingsplan gemeente Heer, door J.Th.J. Cuypers.
1915-1916
CUBAt1103

tekening

Kadastrale kaart met intekening van het uitbreidingsplan, met
vermelding van J.Th.J. Cuypers, datering 1915-1916, schaal 1 op
2500.

CUBA.110383378
Tuindorp Heerlen-‘Heihof’.
1919
CUBAt1101

tekeningen;, 2 bladen
Kaarten (lichtdrukken) met de omgeving van het terrein van de
woningbouwvereniging ‘Heihof’, geparafeerd ‘GH’, voorzien van
het opschrift: ‘S.H.C. 73’, datering 1919, schaal 1 op 2500.

CUBA.110383380
Uitbreidingsplan Heerlen-Meesenbroek, door J.Th.J. Cuypers.
1920
CUBAt1100

tekeningen;, 9 bladen
Plattegronden van het uitbreidingsplan (vier varianten-A, B, D, E,
waarvan één door midden gesneden) en (voorlopige)
lengteprofielen, met vermelding van en gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, voorzien van een handtekening (onleesbaar), met
vermelding van Gemeente Heerlen Afdeling Openbare werken,
datering 1920, schaal 1 op 100, 1 op 1000, 1 op 1250.

CUBA.110383382
Uitbreidingsplan gemeente Schinnen, door J.Th.J. Cuypers.
1920-1925
CUBAg1080

geschreven stukken
Correspondentie en financiele stukken, datering 1920-1925.

CUBA.110383384
Uitbreidingsplan gemeenten Merkelbeek, Oirsbeek en Schinnen,
door J.Th.J. Cuypers.
1922
CUBAt1102

tekeningen;
Kadastrale kaarten met rooilijnenplannen en uitbreidingsplannen,
gesigneerd door J.TH.J. Cuypers, datering 1922, schaal 1 op 2500.
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CUBA.110383386
Uitbreidingsplan van Geleen-Lutterade, door J.Th.J. Cuypers.
[1922, 1924], 1927-1929
CUBAt1098.1atekeningen;, 24 bladen
24 Tekeningen: overzichtskaarten, kadastrale bladen met
intekening van wegenplannen, veldkaart en rooilijnplannen voor
verschillende straten binnen het uitbreidingsplan, sommige
voorzien van aantekeningen, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1922, 1927-1929, schaal 1 op 1250, 1 op 2500.
CUBAt1098.1b
tekeningen;
24 Tekeningen: overzichtskaarten, kadastrale bladen met
intekening van wegenplannen, veldkaart en rooilijnplannen voor
verschillende straten binnen het uitbreidingsplan, sommige
voorzien van aantekeningen, geparafeerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1922, 1927-1929, schaal 1 op 1250, 1 op 2500.
CUBAt1098.2 tekeningen;, 7 bladen
7 Tekeningen: verkavelingsplannen voor terreinen in Geleen,
behorende aan L.J. Heijmeijer uit Amsterdam, schaal 1 op 1250.
CUBAt1098.3 tekeningen;, 4 bladen
4 Bladen (blauwdrukken): situatietekeningen van de spoorlijnen,
tunnel en overgangen, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering
1920, 1924, schaal 1 op 500, 1 op 1000.
CUBAg1098 geschreven stukken
Brief van L.J. Heijmeijer uit Amsterdam aan J.Th.J. Cuypers, m.b.t.
bouwplannen van eerstgenoemde in Geleen (behorend bij de
bovenvermelde tekeningen), datering 1927.
CUBAph1098 foto's, 4 stuks
Foto’s van de kerk en nieuwe bebouwing, voorzien van het
opschrift: ‘VIIc’. De 4 foto’s zijn naast elkaar op een strook karton
geplakt.
Geschreven stuk

CUBA.110383392
Uitbreidingsplan gemeente Kerkrade, door J.Th.J. Cuypers.
1923-1925

CUBAg1091

Toelichting project
1923-1925 Ontwerpvoorstellen door J.Th.J. Cuypers
1925 Architect A.J. Bartels uit Heerlen krijgt opdracht tot vervaardigen van het
uitbreidingsplan.
geschreven stukken
Correspondentie en financiële stukken, datering 1923-1925.

CUBA.110383394
Uitbreidingsplan gemeente Eindhoven, door J.Th.J. Cuypers.
1924-1928
CUBAt1107

tekening

CUBAg1082

Ongedateerde kaart van de gemeente Eindhoven.
geschreven stukken
Correspondentie en rapporten, datering 1924-1928.

CUBA.110383397
Uitbreidingsplan gemeente Venlo, door J.Th.J. Cuypers.
1924-1932
CUBAt1085.1 tekeningen; dwarsprpfielen Venlo, 7 bladen
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- 5 Bladen (w.o. 3 lichtdrukken): dwarsprofielen en schetsblad van
de weg Venlo-Kaldenkirchen, de weg Venlo-Straelen en de weg
Venlo-grens Gelderland (t.b.v. verbetering Rijkswegen in Limburg
en uitbreiding Venlo), 1 blad op verso voorzien van een schets
t.b.v. pleinaanleg, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, datering 1930,
schaal 1 op 100, 1 op 200;
- 2 Bladen: tabellen behorend bij de dwarsprofielen.
CUBA.110383399
tekeningen; studiemateriaal (zoek)
CUBAg1085 geschreven stukken
Correspondentie, schetsen, dwarsprofielen en tabellen behorend
bij de dwarsprofielen, datering 1925, 1932.

CUBA.110383401
Uitbreidingsplannen gemeente Haarlem, door J.Th.J. Cuypers.
1924-1931
CUBAg1086

geschreven stukken
Correspondentie m.b.t. diverse uitbreidingsplannen, o.a. voor de
omgeving van de Sint Bavokathedraal en een weg langs de kust
tussen Zandvoort en Ijmuiden, datering 1924-1931.

CUBA.110383403
Herziening uitbreidingsplan gemeente Heemstede, door J.Th.J.
Cuypers.
1924-1928
CUBAg1083

geschreven stukken
Correspondentie, uittreksels uit raadsvergaderingen,
bouwverordening, toelichtingen en adviezen bij de herziening van
het uitbreidingsplan en financiële stukken (declaraties), datering
1924-1938.

CUBA.110383405
Advies inzake bebouwing van het marktplein in de gemeente
Hoensbroek, door J.Th.J. Cuypers.
1924, 1929
CUBAg1084

geschreven stukken
Correspondentie en financiële stukken, datering 1924, 1929.

CUBA.110383407
Uitbreidingsplan ‘Stad Weert’, door J.Th.J. Cuypers.
1925-1926
CUBAg1087

geschreven stukken
Correspondentie, datering 1925-1926.

CUBA.110383409
Uitbreidingsplan gemeente Tegelen, door J.Th.J. Cuypers.
1925-1930
CUBAt1088.1 tekening

CUBAt1088.2 tekening
CUBAg1088

Kaart (blauwdruk) en tabel met omschrijving van de bebouwing in
het uitbreidingsplan, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, opschrift:
‘S.H.C. 45’, datering 1927.

Kaart met het uitbreidingsplan van de gemeente, met vermelding
van J.Th.J. Cuypers, datering 1927, schaal 1 op 2500.
geschreven stukken
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Correspondentie, toelichtingen op het uitbreidingsplan en
financiële stukken, datering 1925-1930.

CUBA.110383413
Uitbreidingsplan Geleen-Lindenheuvel, door J.Th.J. Cuypers.
1925-1931
CUBAt1081

CUBAg1081

tekeningen;, 8 bladen
- 5 Bladen: overzichtskaart en rooilijnplannen van de omgeving
van de kerk ‘Lindenheuvel’, gesigneerd door J.Th.J. Cuypers,
datering 1926, 1927, schaal 1 op 625, 1 op 2500;
- 3 bladen (op 1 stuk karton geplakt): schets van de omgeving van
de kerk en perspectiefschets en tekening van hoekbebouwing,
met vermelding van ‘Jos. Th. J. Cuypers C.B.I., adviseur der
gemeente’.
geschreven stukken
Correspondentie, datering 1925-1931.

CUBA.110383416
Kaartmateriaal van Staatsmijn Maurits.
1926-1927
CUBAt1106

tekeningen;, 2 bladen
1 Blad: situatiekaart, met opschrift: ‘ingekomen 4 maart ’27.
Behoort bij brief van 3 maart 1927, no. 35857’, met vermelding
van het nummer B 3402, op verso voorzien van een zegel met het
nummer 35857, datering 1926, schaal 1 op 1000;
1 Blad: ontwerpen van wegen voor het hoofdgebouw, met situatie,
dwarsprofielen en lengteprofielen, voorzien van een paraaf (GJ),
datering 1927, schaal 1 op 100, 1 op 500.

CUBA.110383418
Uitbreidingsplan gemeente Soest, door J.Th.J. Cuypers.
1926-1929
CUBAg1089

geschreven stukken
Correspondentie en rapporten, datering 1926-1929.

CUBA.110383420
Herziening uitbreidingsplan gemeente Bloemendaal (Naaldenveld),
door J.Th.J. Cuypers.
1926-1930
CUBAg1090
CUBAt1090.1
CUBAt1090.2
CUBAt1090.3
CUBAt1090.4

geschreven stukken
Correspondentie, aantekeningen, (concept-) beschrijvingen
uitbreidingsplan en krantenknipsels, datering 1926-1930.
tekeningen, 1 omslag
tekeningen, 1 omslag
tekeningen, 1 omslag
tekeningen, 1 omslag

CUBA.110383422
Uitbreidingsplan gemeente Nijmegen, door J.Th.J. Cuypers.
1927-1930
CUBAg1092

geschreven stukken
Correspondentie, o.a met de vraag of J.Th.J. Cuypers interesse zou
hebben een uitbreidingsplan voor Nijmegen te ontwerpen en een
bevestigend antwoord daarop, datering 1927-1930.
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CUBA.110383424
Uitbreidingsplan gemeente Bennebroek, door P.J.J.M. Cuypers en
Jhr. Ir. G.C. Six.
1927-1930
CUBAg1094

geschreven stukken
Correspondentie en afschrift raadsbesluit tot vaststelling van het
uitbreidingsplan, datering 1927-1930.

CUBA.110383426
Uitbreidingsplan gemeente Echt, door J.Th.J. Cuypers.
1927-1931
CUBAt1093

CUBAg1093

tekeningen;, 3 bladen
1 Blad (lichtdruk): uitbreidings- en rooilijnenplan voor de
gemeente Echt, datering 1929;
2 Bladen (waarvan 1 blauwdruk): overtekening van een uittreksel
uit het kadastrale plan, met intekening van nieuwe wegen, met
vermelding van Jos. Cuypers, datering 1929, schaal 1 op 2500.
geschreven stukken
Correspondentie, financiële stukken en krantenartikel m.b.t. het
ontworpen uitbreidingsplan, datering 1927-1931.

CUBA.110383429
Ontwerp tracéwijziging Rijksweg Maastricht-Roermond bij Susteren,
door J.Th.J. Cuypers.
1928-1929
CUBAt1108

tekening
Kaart van het ‘Technisch Adviesbureau Sociaal-Hygiënische
Commissie Zuid Limburg’, van de gemeente Susteren met het
voorgestelde nieuwe tracé van de Rijksweg Maastricht-Roermond,
met het opschrift: ‘behoort bij schrijven d.d. 6 jan. 1929 van Ir.
Jos.Th.J. Cuypers aan: Ir. Kanstein Sectieing. R.W. Maastricht’,
datering 1928, [1929], schaal 1 op 2500.

CUBA.110383431
Uitbreidingsplan gemeente Merkelbeek.
1931
CUBAt1097

CUBAg1097

tekeningen;, 5 bladen
Kadastrale kaarten met intekening van een wegenplan, op verso
het opschrift: ‘vervallen’, schaal 1 op 2500;
1 Blad: legenda, voorzien van het opschrift: ‘vervallen, Maart
1931’
documentatie
1931 / 1933, 1 omslag

CUBA.110383433
Uitbreidingsplan gemeente Oirsbeek, door J.Th.J. Cuypers.
1929, 1936
CUBAt1099

CUBAg1099

tekeningen;, 9 bladen
Overzichtskaarten van de gemeente en kadastrale kaarten met
intekening van het ontworpen wegenplan, gesigneerd door J.Th.J.
Cuypers, schaal 1 op 2500, 1 op 10.000, datering 1936.
geschreven stukken

Bureau Cuypers / Archief

404

CUBA

Brief van B&W van de gemeente Oirsbeek met het verzoek om
een bespreking betreffende de afhandeling van het
uitbreidingsplan, datering 1929.

CUBA.110383436
Uitbreidingsplan gemeente Beek.
z.jr.
CUBAt1104.1 tekeningen;, 2 bladen
Kadasterplannen met intekening van het uitbreidingsplan, wegen
en woonwijken (revisie), schaal 1 op 2500.
CUBAt1104.2 tekeningen;, 1 blad
Kadasterplannen met intekening van het uitbreidingsplan, wegen
en woonwijken (revisie), schaal 1 op 2500.

CUBA.110383438
Kadasterplannen (uitbreidingsplan), gemeente Spaubeek en
gemeente Stein.
z.jr.
Zie ook t 1104!!!
CUBAt1079.1 tekening
1 Blad: Kadastrale kaart van de gemeente Spaubeek, met
gedeelten van de gemeenten Beek, Geleen, Schinnen en
Schimmert.
CUBAt1079.2 tekeningen;, 2 bladen
2 Bladen: Kadastrale kaarten van de gemeente Stein, met
gedeelten van de gemeenten Urmond, Sittard en Beek.

CUBA.110383441
Divers kaartmateriaal van de gemeente Roermond.
z.jr.
CUBAt1105

tekeningen;, 9 bladen
Kadastrale kaarten, plattegronden en plankaarten van
verschillende gebieden in Roermond: omgeving Rijksweg
Roermond-Venlo, omgeving Neerstraat, omgeving ‘Groote Stads
Weide’, straat bij een protestantse kerk, terrein ‘Plaatselijke
Tentoonstelling van Handel, Nijverheid en Kunst’, terrein
gasfabriek en veemarkt, schaal 1 op 50, 1 op 200, 1 op 500, 1 op
1000, 1 op 2500.

CUBA.110383443
Uitbreidingsplan gemeente Velsen.
[1928-1929]
CUBAt1175
CUBAg1175

tekening

Kadasterplan (fragment) met intekening van het uitbreidingsplan,
wegen en woonwijken, schaal 1 op 2500.
geschreven stukken
Blad met advies, voorstel aan B&W en concept, voor de
omschrijving van het begrip ‘landelijke doeleinden’, op te nemen
in een uitbreidingsplan of bouwverordening, op verso voorzien van
het opschrift: ‘uitbreidingsplannen Velzen, Tegelen, Venlo, Geleen’
(in potlood).
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CUBA.110668980 onbekend projectgerelateerd materiaal

CUBA.110668980 ONBEKEND PROJECTGERELATEERD MATERIAAL
CUBAt1052

Ontwerp voor een gemetselde pilaar tbv hek?

CUBAt1053

opschrft: Gouda? Infermerie?
Ontwerp voor een glas-in-loodraam met oa. Jacobus

1 blad

1 tekening op paneel
aan de achterzijde staat de vermelding : Cuypers Kunstwerkplaat nr 25
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CUBA.110383644 Niet-projectgebonden materiaal

CUBA.110383644 NIET-PROJECTGEBONDEN MATERIAAL
CUBA.110383650
Altaren.
1852-1894
CUBAt1700

CUBAt1701

CUBAt1713

tekeningen; presentatie, met serienummer, 59 bladen
59 Bladen: onvolledige serie genummerde tekeningen (zeer fraai)
van verschillende altaren [wellicht gebruikt als een soort
catalogus], gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met
vermelding van Cuypers & Stoltzenberg, Roermond, voorzien van
stempels met *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van
negatiefnummers: 976, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023,
1024, 1025, 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1033, 1034, 1035,
1036, 1038, 1039, 1041, datering 1852-1862, 1894.
tekeningen; presentatie, zonder serienummer, 17 bladen
17 Bladen (zeer fraai), gesigneerd en geparafeerd door P.J.H.
Cuypers, met vermelding van Cuypers & Stoltzenberg, Roermond,
voorzien van stempels met *P.J.H. Cuypers archief* met
vermelding van negatiefnummers 974, 982, 983, 1027, 1037,
datering 1858, 1859, 1886, 1887.
tekeningen; ontwerp, 137 bladen
137 Ontwerpschetsen en -tekeningen (fraai, ongeveer de helft van
de bladen is op bruine werkbladen geplakt), voorzien van
stempels van Cuypers & Co. en van stempels met *P.J.H. Cuypers
archief* met vermelding van negatiefnummers 1049, 1051,
datering 1869.

CUBA.110383654
Preekstoelen
1855-1890
CUBAt1702

tekeningen;, 29 bladen
Verschillende preekstoelontwerpen (fraai), enkele tekeningen zijn
op een zelfde wijze genummerd als bij de hierboven beschreven
serie van altaren [zie t 1700, wellicht was het één serie, vanwege
de hanteerbaarheid is er een onderscheid aangebracht naar
typologie], gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met
vermelding van Cuypers & Stoltzenberg, Roermond, soms met
vermelding van een prijsindicatie, voorzien van stempels met
*P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van negatiefnummers
1043, 1045, 1046, 1048, 1058, datering 1855, 1856, 1887,1890.
CUBAph1702 Aanzicht kansel, cathedraal onbekend, 1 foto

CUBA.110383657
Biechtstoelen.
1862, z.j.
CUBAt1703

tekeningen;, 18 bladen
Ontwerpschetsen en presentatietekeningen (fraai), sommige zijn
op een zelfde wijze genummerd als bij de hierboven beschreven
serie van altaren [wellicht was het een serie, vanwege de
hanteerbaarheid toch een onderscheid aangebracht naar
typologie], geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels
van Cuypers & Co., voorzien van stempels met *P.J.H. Cuypers
archief* met vermelding van negatiefnummers 1042, 1052, 1057,
datering 1862.
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CUBA.110383659
Communiebanken.
z.jr.
CUBAt1706

tekeningen;, 20 bladen
Ontwerpschetsen en presentatietekeningen (fraai), sommige zijn
op een zelfde wijze genummerd als bij de hierboven beschreven
serie van altaren [wellicht was het een serie, vanwege de
hanteerbaarheid toch een onderscheid aangebracht naar
typologie], gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, met
vermelding van P. Cuypers – F. Stoltzenberg te Roermond, voorzien
van stempels van Cuypers & Co., voorzien van stempels met
*P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van negatiefnummers
1053, 1054, 1055.

CUBA.110383661
Orgelkasten.
1853, z.jr.
CUBAt1707

tekeningen;, 25 bladen
Ontwerpschetsen en presentatietekeningen (fraai), sommige zijn
op een zelfde wijze genummerd als bij de hierboven beschreven
serie van altaren [wellicht was het een serie, vanwege de
hanteerbaarheid toch een onderscheid aangebracht naar
typologie], geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels
van Cuypers & Co., voorzien van stempels met *P.J.H. Cuypers
archief* met vermelding van negatiefnummers 975, 978, 979,
980, 1050, datering 1853, schaal 1 op 20.

CUBA.110383663
Gebrandschilderd glas.
z.jr.
CUBAt1708

tekeningen;, 22 bladen
Ontwerptekeningen van glas-in-loodramen, gesigneerd en
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een stempel van
Cuypers & Co., schaal 1 op 10.

CUBA.110383665
Doopvonten.
z.jr.
CUBAt1709

tekeningen;, 10 bladen
Ontwerpschetsen en ontwerptekeningen (fraai), schaal 1 op 10.

CUBA.110383667
Decoratie iconografie.
1887, 1898
CUBAt1710

tekeningen;, 45 bladen
Ontwerpschetsen en -tekeningen (fraai), geparafeerd door P.J.H.
Cuypers en gesigneerd door J.Th.J. Cuypers, voorzien van
stempels van Cuypers & Co. met nummer 2575, voorzien van een
stempel met *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van
negatiefnummer 439, datering 1887, 1898, schaal 1 op 10.

CUBA.110383669
Meubelen.
[1858], 1884, 1908 en z.j.
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Verwijzing : Zie ook CUYP, ph 2003.1 t/m ph 2003.21
tekeningen; kerkmeubelen, 25 bladen
25 Ontwerpschetsen en –tekeningen (fraai) van voornamelijk
kerkbanken, bidstoelen etc., en een relikwiekast in Leiden,
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een blindstempel
van P.J.H. Cuypers en van stempels van Cuypers & Co.
CUBAt1715
tekeningen; niet kerkelijke meubelen, 61 bladen
61 Bladen van meubelontwerpen; lessenaars, bureautjes,
(boeken)kasten, schrijftafel, stoelen etc. (fraai), geparafeerd door
P.J.H. Cuypers, voorzien van een blindstempel van P.J.H. Cuypers
en stempels van Cuypers & Co., voorzien van een stempel van
*P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van negatiefnummer
1017, datering 1884, schaal 1 op 10.
CUBAt1719
tekeningen; Piano
1 Schetsblad van een piano, door Cuypers ontworpen voor zijn
echtgenote C.T.A. Alberdingk Thijm, [datering 1858], voorzien van
een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van
negatiefnummer 1015.
CUBAt1721
tekeningen; Spiegel
1 Schetsontwerp van een spiegel met gesneden lijst, geparafeerd
door P.J.H. Cuypers, schaal 1 op 10.
CUBAn1715 Glasnegatief stoelen, stuk
Glasnegatief van een foto aan de wand met drie stoelen.
CUBAph1712.1
Twee bidstoeltjes, 1 blad met foto
(catalogusbladen) van bidstoelen, op verso voorzien van de
nummers 9 en 41 en voorzien van prijzen en afmetingen;
CUBAph1712.2
Bidbank, 1 blad met foto
(catalogusbladen) van bidstoelen, op verso voorzien van de
nummers 9 en 41 en voorzien van prijzen en afmetingen;
CUBAph1712.3
Bidstoel, 1 blad met foto
van een bidstoel, voorzien van het ordernummer 2806 en een
prijs, op verso voorzien van een stempel van Cuypers & Co.
CUBAph1715.1
Stoel 4164; 'Uit Mahonie of Notenhout gebeitst en geboend zonder
moquette (tapijt) en zonder ornament', 1 blad met 2 foto's
(catalogusbladen) van tafels, stoelen, bankjes, bureau’s, kasten
en een spiegellijst, voorzien van de nummers 8, 10, 13, 21, 24, 27,
32, 35, 36, 37, 44, 58, 61, 63 en 118. Enkele foto’s zijn op verso
voorzien van toelichtingen bij de afbeeldingen en/of stempels van
de firma Cuypers en Co. uit Roermond. Twee meubelstukken zijn
voorzien van het jaartal 1908.
CUBAph1715.2
Stoel (32) en met theetafel (63), 1 blad met foto
(catalogusbladen) van tafels, stoelen, bankjes, bureau’s, kasten
en een spiegellijst, voorzien van de nummers 8, 10, 13, 21, 24, 27,
32, 35, 36, 37, 44, 58, 61, 63 en 118. Enkele foto’s zijn op verso
voorzien van toelichtingen bij de afbeeldingen en/of stempels van
de firma Cuypers en Co. uit Roermond. Twee meubelstukken zijn
voorzien van het jaartal 1908.
CUBAph1715.3
Stoel (32), vierkante fauteuil (37) met uittrektafel (44), 1 blad met foto
(catalogusbladen) van tafels, stoelen, bankjes, bureau’s, kasten
en een spiegellijst, voorzien van de nummers 8, 10, 13, 21, 24, 27,
32, 35, 36, 37, 44, 58, 61, 63 en 118. Enkele foto’s zijn op verso
voorzien van toelichtingen bij de afbeeldingen en/of stempels van
de firma Cuypers en Co. uit Roermond. Twee meubelstukken zijn
voorzien van het jaartal 1908.
CUBAph1715.4
Bankje (36), 1 blad met foto
(catalogusbladen) van tafels, stoelen, bankjes, bureau’s, kasten
en een spiegellijst, voorzien van de nummers 8, 10, 13, 21, 24, 27,
32, 35, 36, 37, 44, 58, 61, 63 en 118. Enkele foto’s zijn op verso
CUBAt1712

CUBA
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voorzien van toelichtingen bij de afbeeldingen en/of stempels van
de firma Cuypers en Co. uit Roermond. Twee meubelstukken zijn
voorzien van het jaartal 1908.
CUBAph1715.5
Tweetal houten knopstoelen met rieten zitting, één met armleuningen, 1
blad met foto
(catalogusbladen) van tafels, stoelen, bankjes, bureau’s, kasten
en een spiegellijst, voorzien van de nummers 8, 10, 13, 21, 24, 27,
32, 35, 36, 37, 44, 58, 61, 63 en 118. Enkele foto’s zijn op verso
voorzien van toelichtingen bij de afbeeldingen en/of stempels van
de firma Cuypers en Co. uit Roermond. Twee meubelstukken zijn
voorzien van het jaartal 1908.
CUBAph1715.6
Spiegellijst (61), 1 blad met foto
(catalogusbladen) van tafels, stoelen, bankjes, bureau’s, kasten
en een spiegellijst, voorzien van de nummers 8, 10, 13, 21, 24, 27,
32, 35, 36, 37, 44, 58, 61, 63 en 118. Enkele foto’s zijn op verso
voorzien van toelichtingen bij de afbeeldingen en/of stempels van
de firma Cuypers en Co. uit Roermond. Twee meubelstukken zijn
voorzien van het jaartal 1908.
CUBAph1715.7
Documentenkastje (1), 1 blad met foto
(catalogusbladen) van tafels, stoelen, bankjes, bureau’s, kasten
en een spiegellijst, voorzien van de nummers 8, 10, 13, 21, 24, 27,
32, 35, 36, 37, 44, 58, 61, 63 en 118. Enkele foto’s zijn op verso
voorzien van toelichtingen bij de afbeeldingen en/of stempels van
de firma Cuypers en Co. uit Roermond. Twee meubelstukken zijn
voorzien van het jaartal 1908.
CUBAph1715.8
Secretaire (35), 1 blad met foto
(catalogusbladen) van tafels, stoelen, bankjes, bureau’s, kasten
en een spiegellijst, voorzien van de nummers 8, 10, 13, 21, 24, 27,
32, 35, 36, 37, 44, 58, 61, 63 en 118. Enkele foto’s zijn op verso
voorzien van toelichtingen bij de afbeeldingen en/of stempels van
de firma Cuypers en Co. uit Roermond. Twee meubelstukken zijn
voorzien van het jaartal 1908.
CUBAph1715.9
Kast (13) met stoel (21), 1 blad met foto
(catalogusbladen) van tafels, stoelen, bankjes, bureau’s, kasten
en een spiegellijst, voorzien van de nummers 8, 10, 13, 21, 24, 27,
32, 35, 36, 37, 44, 58, 61, 63 en 118. Enkele foto’s zijn op verso
voorzien van toelichtingen bij de afbeeldingen en/of stempels van
de firma Cuypers en Co. uit Roermond. Twee meubelstukken zijn
voorzien van het jaartal 1908.
CUBAph1715.10
Buffetkast (10), 1 blad met foto
(catalogusbladen) van tafels, stoelen, bankjes, bureau’s, kasten
en een spiegellijst, voorzien van de nummers 8, 10, 13, 21, 24, 27,
32, 35, 36, 37, 44, 58, 61, 63 en 118. Enkele foto’s zijn op verso
voorzien van toelichtingen bij de afbeeldingen en/of stempels van
de firma Cuypers en Co. uit Roermond. Twee meubelstukken zijn
voorzien van het jaartal 1908.
CUBAph1715.11
Kledingkast (24), 1 blad met foto
(catalogusbladen) van tafels, stoelen, bankjes, bureau’s, kasten
en een spiegellijst, voorzien van de nummers 8, 10, 13, 21, 24, 27,
32, 35, 36, 37, 44, 58, 61, 63 en 118. Enkele foto’s zijn op verso
voorzien van toelichtingen bij de afbeeldingen en/of stempels van
de firma Cuypers en Co. uit Roermond. Twee meubelstukken zijn
voorzien van het jaartal 1908.
CUBAph1715.12
Nachtkastje (27) met boekenkast (58), 1 blad met foto
(catalogusbladen) van tafels, stoelen, bankjes, bureau’s, kasten
en een spiegellijst, voorzien van de nummers 8, 10, 13, 21, 24, 27,
32, 35, 36, 37, 44, 58, 61, 63 en 118. Enkele foto’s zijn op verso
voorzien van toelichtingen bij de afbeeldingen en/of stempels van

Bureau Cuypers / Archief

410

CUBA

de firma Cuypers en Co. uit Roermond. Twee meubelstukken zijn
voorzien van het jaartal 1908.
CUBAph1715.13
Kast (8), 1 blad met foto
(catalogusbladen) van tafels, stoelen, bankjes, bureau’s, kasten
en een spiegellijst, voorzien van de nummers 8, 10, 13, 21, 24, 27,
32, 35, 36, 37, 44, 58, 61, 63 en 118. Enkele foto’s zijn op verso
voorzien van toelichtingen bij de afbeeldingen en/of stempels van
de firma Cuypers en Co. uit Roermond. Twee meubelstukken zijn
voorzien van het jaartal 1908.
CUBAd1715 documentatie
Reproducties van foto’s van niet-kerkelijke meubelen: banken en
stoelen.

CUBA.110383692
Crucifixen.
z.jr.
CUBAt1711

tekeningen;, 17 bladen
Ontwerpschetsen en -tekeningen (fraai), met ook twee tekeningen
van afsluithekken, voorzien van stempels van Cuypers & Co en
nummer 3971, schaal 1 op 10.

CUBA.110383694
Devotiebeelden.
1854, z.jr
CUBAt1704

tekeningen;, 40 bladen
Schetsen en presentatietekeningen, geparafeerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van een stempel van Cuypers & Co., voorzien
van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met vermelding van
negatiefnummer 1062, schaal 1 op 10, 1 op 20.

CUBA.110383696
Kerkvoorwerpen (zoals tabernakel, kandelaren, wijwaterbakjes,
kelken etc.).
1854, z.jr.
CUBAt1705

tekeningen;, 27 bladen
Schetsen en presentatietekeningen (fraai), gesigneerd en
geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een blindstempel
van P.J.H. Cuypers, met vermelding van P. Cuypers F. Stoltzenberg
te Roermond, en Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., voorzien van
stempels van Cuypers & Co., voorzien van stempels met *P.J.H.
Cuypers archief* en negatiefnummers 1044, 1059, 1060, 1061,
datering 1854.

CUBA.110383698
Typografische ontwerpen.
1859-1902
CUBAt1714

tekeningen;, 24 bladen
Schetsen en presentatietekeningen (fraai) onder andere van de
voorzijden van verschillende albums, geparafeerd door P.J.H.
Cuypers, voorzien van een stempel van Cuypers & Co., datering
1859, 1891, schaal 1 op 10.

CUBA.110383700
Decoratief smeedwerk.
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z.jr.
CUBAt1716

tekeningen;, 80 bladen
Ontwerptekeningen voor decoratief smeedwerk of ijzerwerk
(fraai), onder andere van kandelaars, armatuur voor lampen,
spuwers etc., een ijzeren poortje voor een kerk, een aantal
tekeningen zijn voorzien van nummers en lijken te behoren bij
eerder genoemde series, sommige balden zijn voorzien van een
prijsindicatie bijvoorbeeld op een tekening van een kandelaar
wordt een bedrag van 130 gulden genoemd, geparafeerd door
P.J.H. Cuypers, voorzien van stempels van Stoltzenberg en van
Cuypers & Co., voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief*
met opgave van negatiefnummers 1013, 1014, 1016, schaal 1 op
5 en 1 op 10.

CUBA.110383702
Decoratief schilderwerk.
z.jr., 1906
CUBAt1717

tekeningen;, 69 bladen
Ontwerptekeningen (fraai) soms voorzien van kleurenschema’s,
geparafeerd en gesigneerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van
stempels van Cuypers & Co., datering 1906, schaal 1 op 1.

CUBA.110383704
Overige detail- en decoratietekeningen.
1884-1908
CUBAt1718

tekeningen;, 29 bladen
Detail- en decoratietekeningen, o.a. beeldhouwwerk, portaal, deur
huiskapel, inrichting van een kapel, tabernakelkast, ‘kolonnetten
Enkhuizen’, lijstwerken, o.a. voor kruiswegstaties,
feestversieringen, kapiteel, vlakornament, (heraldische) wapens,
gesigneerd en geparafeerd door P.J.H. Cuypers, voorzien van een
blindstempel van P.J.H. Cuypers en van stempels van Cuypers &
Co., datering 1881, 1884, 1887, 1898, 1908, schaal 1 op 1, 1 op
10, 1 op 20.

CUBA.110383706
Grafmonumenten en gedenktekens.
z.jr.
CUBAt1720

tekeningen;, 5 bladen
Schetsen en ontwerptekeningen, geparafeerd door P.J.H. Cuypers,
voorzien van stempels van Cuypers & Co., voorzien van een
stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met opgave van
negatiefnummer 1012, schaal 1 op 10, 1 op 20.
CUBAph1720.1
Aanzicht grafsteen 'Alexandrine', geheel, 1 blad met foto
van (een model van) het grafmonument voor Alexandrine (18651888), voorzien van stempels van ‘Paolo Triscornia di
Ferdinandino, Grande Laboratorio di Scultura, Carrara’;
CUBAph1720.2
Aanzicht grafsteen 'Alexandrine', bovenste gedeelte, 1 blad met foto
van (een model van) het grafmonument voor Alexandrine (18651888), voorzien van stempels van ‘Paolo Triscornia di
Ferdinandino, Grande Laboratorio di Scultura, Carrara’;
CUBAph1720.3
Aanzicht grafsteen 'Alexandrine', middelste gedeelte, 1 blad met foto
van (een model van) het grafmonument voor Alexandrine (18651888), voorzien van stempels van ‘Paolo Triscornia di
Ferdinandino, Grande Laboratorio di Scultura, Carrara’;
CUBAph1720.4
Aanzicht grafsteen 'Alexandrine', onderste gedeelte, 1 blad met foto
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van (een model van) het grafmonument voor Alexandrine (18651888), voorzien van stempels van ‘Paolo Triscornia di
Ferdinandino, Grande Laboratorio di Scultura, Carrara’;
CUBAph1720.5
Grafmonument van de eerste directeur van de Coöperatieve
Boerenleenbank in Eindhoven, 1 blad met foto
van het grafmonument van de eerste directeur van de
Coöperatieve Boerenleenbank in Eindhoven
CUBAph1720.6
Tekening; ontwerp grafsteen, 1 foto
van ontwerptekeningen van grafmonumenten
CUBAph1720.7
Tekening; ontwerp grafmonument, 1 blad met foto
van ontwerptekeningen van grafmonumenten

CUBA.110658565
ontwerp voor een paviljoen of houten gebouwtje
CUBAt383

Tekeningen met opschrift "hereeniging", 1 omslag

CUBA.110658570
Wapenschilden
CUBAt188

Wapenschilden van o.a. Aardenburg, Bourgondië, Heille, 1 omslag
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CUBA.110383715 Materiaal van andere architecten

CUBA.110383715 MATERIAAL VAN ANDERE ARCHITECTEN
CUBA.110383716 Materiaal waarvan de architect bekend is

CUBA.110383716 MATERIAAL WAARVAN DE ARCHITECT BEKEND IS
CUBA.110383717
Materiaal van architect R.L. van Zoelen voor de nieuwbouw van
een kerk [voormalige Dominicus kerk] in Amsterdam.
1845
CUBAt1803

tekening
Plattegrond en doorsnede van de kerk, gesigneerd door R.L. van
Zoelen, voorzien van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief* met
opgave van negatiefnummer 1079, datering 1845.

CUBA.110383719
Materiaal van architect Th. Molkenboer.
1852-1854
CUBAt1801

CUBAt1802
CUBAd1802

tekeningen; Verbouwing van de Catharina kerk in A’dam., 11 bladen
Plattegronden, gevels, doorsneden en detailtekeningen (deuren en
kasten), een aantal tekeningen zijn voorzien van de tekst:
‘behoort bij beschikking van het Departement voor de Zaken der
rooms-katholieke eeredienst’, ondertekend door de secretaris van
het departement H. Willemse, datering 1852, schaal 1 op 20 ellen.
tekening; Heilig Hart van Maria kerk op de Keizergracht bij de Westermarkt in
Amsterdam.
Schetsje [van het tabernakel]
documentatie; Heilig Hart van Maria kerk op de Keizergracht bij de Westermarkt
in Amsterdam.
6 Overdrukken (Plaat I, II, III, V, VI, VII) van tekeningen
(plattegronden, gevels en doorsneden), uitgegeven door de
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.

CUBA.110383723
Materiaal van [architect] Weigel.
1863
CUBAt1870

tekening
Situatietekening voor de aanleg van een straat in een Duitse stad,
datering 1863, gesigneerd door Weigel.

CUBA.110383725
Aanbouw van de rooms-katholieke Broederenkerk in Deventer
[door H.J. van den Brink / G. te Riele]
1865-1868
CUBAt1871

tekeningen;, 2 bladen
2 Tekeningen met doorsneden.

CUBA.110383727
Materiaal van o.a. J. Evers voor de afbraak van de abdij in
Roermond
1866, 1924
CUBAt1835

Verwijzing: Zie ook CUBA, t 71.1, t 71.2, t 71.3, t 466.1 t/m t 466.7, t 774 en t
1024
tekeningen;, 14 bladen
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1 Tekening met nieuwe verkaveling van het terrein van de abdij,
ondertekend door de burgemeester, datering 1866, schaal 1 op
500;
10 Detailtekeningen van muurschilderingen, met vermelding van
J. Evers, datering 1924, schaal 1 op 1½, 1 op 2 en 1 op 2½;
1 Detailtekening met aanzicht en doorsnede van de westelijke
muur, met vermelding van Jan evers, datering 1924, schaal 1 op
20;
CUBAd1835 prenten, 2 bladen
2 (Spot)prenten door [Victor van Schoonkom van Beusden],
“Klaagmuur tot Ruremonde”, datering 1924.
CUBAph1835.1
'Slooping Munsterabdij, westmuur Paleiszaal', 1 blad met foto
Foto van de grafelijke paleiszaal, fotograaf [Van] Gils, atelier “Lux”
Roermond, datering 1924
CUBAph1835.2
'Noord-Westhoek aan het Refectorium
22-2-1924, 1 blad met foto
Foto van de noord-westhoek van het refectorium, voorzien van
een stempel van de Gemeente Roermond, datering 22 februari
1924
CUBAph1835.3
'Nog niet ontmantelde pilaster van den Westwand van het Refectorium'
7-3-1924, 1 blad met foto
Foto van de nog niet ontmantelde pilaster van de westwand van
het refectorium, voorzien van een stempel van de Gemeente
Roermond, datering 7 maart 1924
CUBAph1835.4
'Muurschildering op den Oostwand van het Auditorium
7-3-1924, 1 blad met foto
Foto van een muurschildering op de oostwand van het auditorium,
voorzien van een stempel van de Gemeente Roermond, datering 7
maart 1924

CUBA.110383733
Nieuwbouw van het gebouw van Sociëteit Bellevue en Concordia
en de Vereeniging Standvastigheid in Amsterdam [door J. van
Maurik].
1867
CUBAg53

geschreven stukken
Bestek en voorwaarden voor nieuwbouw van het sociëteitsgebouw
[naar ontwerp van ingenieur-architect J. van Maurik], met
handhaving van de bestaande kelder, datering 1867. De gedrukte
tekst is op verschillende plaatsen aangevuld of gecorrigeerd;
betreft vermoedelijk een conceptversie.

CUBA.110383735
Materiaal van A.C. Bolsius.
1868-1873
CUBAt1809
CUBAt1816

CUBAt1810

tekeningen; Ontwerp van een raadhuis in Maasbree., 2 bladen
Plattegronden, doorsneden en gevels, gesigneerd door A.C.
Bolsius, datering 1868.
tekeningen; Nieuwbouw en decoratie van de St. Josefkerk in Doenraad., 9
bladen
Plattegrond, doorsneden , aanzichten en detailtekeningen (onder
andere van de torenspits, een altaar), geparafeerd en gesigneerd
door A.C. Bolsius, met stempels van *P.J.H. Cuypers archief* met
negatief-nummers 261 en 262, datering1872, schaal 1 op 100.
tekeningen; Meubelontwerp.

Bureau Cuypers / Archief

CUBA

415

Ontwerp van een stoel, geparafeerd door A.C. Bolsius, datering
1873, schaal 1 op 5.

CUBA.110383739
Materiaal van architect Stadler voor ontwerpen van kerkattributen,
(zij)altaren en grafmonumenten.
1869, 1877
CUBAt1811

tekeningen;, 23 bladen
10 Ontwerptekeningen van (zij)altaren en grafmonumenten onder
andere voor een kerk in Dölsach, ondertekend door Stadler,
datering 1869;
13 Potloodtekeningen van verschillende ontwerpen voor
monstransen, ondertekend door Stadler, datering 1877.

CUBA.110383741
Materiaal van C.P. van Genk voor de Rooms-katholieke St. Antonius
van Padua parochiekerk in Lepelstraat.
1873
CUBAt1800

Verwijzing: Zie ook CUCO, t 830
tekeningen;, 3 bladen
Plattegrond, doorsnede en aanzicht (fraai), ondertekend door C.P.
van Gent, met opgave van de eigennamen van de aannemer en
de ‘besteders’, voorzien van stempels van *P.J.H. Cuypers archief*
met opgave van negatiefnummers 1084, 1085 en 1086, datering
1873, schaal 1 op 100.

CUBA.110383743
Materiaal van Z.D. Zocher & L.P. Zocher voor een plan van aanleg
voor het Hazepatersveld (villapark) te Haarlem
1873
CUBAt1857

CUBAg1857

tekeningen;, 2 bladen
Identieke tekeningen van het vastgestelde plan van aanleg van
het villapark, met vermelding van J.D. Zocher & L.P. Zocher en
gemeente Haarlem.
geschreven stukken
Voorwaarden van verkoop van grond in het Hazepatersveld
(drukwerk) met begeleidend schrijven van B&W van Haarlem, aan
P.J.H. Cuypers, datering 1873. Identieke tekeningen van het
vastgestelde plan van aanleg van het villapark, met vermelding
van J.D. Zocher & L.P. Zocher en gemeente Haarlem.

CUBA.110383746
Materiaal van [architect A. Tepe voor de aanbouw voor de Petrus]
kerk in Boxmeer.
1885
CUBAt1814

tekeningen;, 10 bladen
Plattegronden, doorsneden en gevels (fraai), schaal 1 op 100.

CUBA.110383748
Materiaal van A. Tepe voor de nieuwbouw van Cosmas en
Damianus kerk in Abcoude.
1887-1888
CUBAt1889

tekening
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Blauwdruk: dwarsdoorsnede over het schip.

CUBA.110383750
Materiaal van architect [W. Hansen] voor de decoratie van het
atelier van een kunstenaar.
1888
CUBAt1922

tekening

Aanzicht en doorsneden van profielen, gesigneerd door architect
[W. Hansen], datering 1888, schaal 1 op 10.

CUBA.110383752
Materiaal van architect J. Kayser voor de nieuwbouw van
Parochiekerk Donatus in Altforst, bisdom ’s-Hertogenbosch.
1896
CUBAt282

tekening

Zijgevel, plattegrond en doorsneden, ondertekend door architect J.
Kayser, datering 1890, schaal 1 op 100.

CUBA.110383754
Materiaal van W. te Riele.
1896-1921
CUBAt1817

CUBAt1868
CUBAt1818

Verwijzing : Zie ook CUCO, t 81
tekening; Nieuwbouw van het St. Josef Gesticht, Ziekenhuis, Geneeslijken in
Deventer.
Gevels en doorsneden, geparafeerd door W. te Riele, datering
1896, schaal 1 op 100.
tekening; Nieuwbouw rooms-katholieke kerk in Slagharen.
Details van o.a. zuilen en kraagstenen, ondertekend door architect
W. te Riele, datering 1905.
tekening; Nieuwbouw van de rooms-katholieke St. Fredericuskerk in Steggerda.,
12 bladen
doorsneden en detailtekeningen ( priesterkoor, dakkapel etc.),
ondertekend door Wolter te Riele, datering 1920, 1921, schaal 1
op 20, 1 op 50.

CUBA.110383758
Materiaal van F.J. Nieuwenhuis, directeur van Gemeentewerken in
Utrecht.
1897-1903
CUBAt1827

CUBAt1828

CUBAt1829

tekeningen; Nieuwbouw van een school aan de Oude Kerkstraat in Utrecht., 4
gedrukte bladen
plattegronden, doorsneden, gevels en kapplan, ondertekend door
F.H. Nieuwenhuis, datering 1897, schaal 1 op 100.
tekeningen; Nieuwbouw van een gemeentelijk slachthuis in Utrecht., 18
gedrukte bladen
situatietekening, aanzichten doorsneden en plattegronden van het
koelhuis en machinegebouw; van de stallen en slachthuizen voor
paarden en ziek vee, varkens, runderen en klein vee; keurlokaal,
mestlokaal, darmwasscherij, administratiegebouw,
directeurswoning en de machinist- en waagmeesterswoning,
ondertekend door F.H. Nieuwenhuis, datering 1898, schaal 1 op
100, 1 op 500.
tekeningen; Nieuwbouw van een Gemeenteschool en een woning voor de
directeur aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht., 6 gedrukte bladen

Bureau Cuypers / Archief

CUBA

CUBAt1830

CUBAt1831

417

plattegronden, doorsneden en gevels, ondertekend door F.H.
Nieuwenhuis, datering 1900, schaal 1 op 100.
tekeningen; Nieuwbouw van een pleegzusterhuis in Utrecht., 7 gedrukte bladen
plattegronden, doorsneden en gevels (onder andere van de gevel
aan de Singel), ondertekend door F.H. Nieuwenhuis, datering
1903, schaal 1 op 100.
tekeningen; Nieuwbouw van een gemeente H.B.S. in Utrecht., 9 gedrukte bladen
plattegronden, doorsneden en gevels, ondertekend door F.H.
Nieuwenhuis, datering 1903, schaal 1 op 100.

CUBA.110383764
Materiaal van architect J.N. Vermeulen voor de nieuwbouw van een
villa met stal en koetshuis in Bloemendaal.
1902
CUBAt1867

tekening

Blauwdruk: plattegronden, doorsneden, gevels en kapplannen,
ondertekend door architect J.N. Vermeulen, datering 1902, schaal
1 op 100.

CUBA.110383766
Materiaal van J. van Groenendael.
1905-1926
CUBAt1815

CUBAt1822

CUBAg1822

CUBAt1808

tekeningen; Nieuwbouw van de Sint Joseph kerk in Dongen, 6 bladen
aanzicht en doorsnede van de sacristie en gevels, doorsneden en
plattegrond van de kerk (een blad lijkt niet bij de anderen te
horen), ondertekend door J. van Groenedael, schaal 1 op 100.
tekeningen; Nieuwbouw van de Theresia van het Kindeke Jezus kerk in
Moerstraten (gemeente Wouw)., 5 bladen
5 Genummerde tekeningen (plattegronden, gevels en doorsneden)
t.b.v. ‘een plan tot het bouwen eener rooms-katholieke kerk met
pastorie voor de nieuwe parochie te Moerstraten’, ondertekend
door Jacq van Groenendael, datering 1926, 1 op 100.
geschreven stukken; Nieuwbouw van de Theresia van het Kindeke Jezus kerk in
Moerstraten (gemeente Wouw).
Correspondentie van J.Th.J. Cuypers met de pastoors van
Steenbergen en Wouw met de vraag wie de nieuwe geestelijke
wordt in Moerstraten en het verzoek ’ons wel te willen
recommanderen’, datering 1925.
tekeningen; koorafsluiting in een kerk
1 Decoratietekening ondertekend door J. van Groenendael

CUBA.110383770
Materiaal van H.G. Vergouwen en G. Horsten voor de nieuwbouw
van de kerk van de Martelaren van Gorkum in Bergen op Zoom.
1905-1906
CUBAt1823

tekeningen;, 9 bladen
Plattegronden, gevels, doorsneden en detailtekeningen,
ondertekend door H.G. Vergouwen (Roosendaal) en G. Horsten,
schaal 1 op 100.

CUBA.110383773
Materiaal van J. de Meyer voor de restauratie van boekhandel ‘Het
Huis aan de drie Grachten’ aan de O.Z. Voorburgwal in Amsterdam.
1909
CUBAt1813

tekeningen;, 4 bladen
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Detailtekeningen (deuren, ramen, kozijnen etc.), ondertekend door
Jan de Meyer, datering 1909, schaal 1 op 1, 1 op 10.

CUBA.110383775
Materiaal van architect W. Ramakers.
1911-1912
CUBAt1838
CUBAt1820

tekeningen; Opvoedingsgesticht Sint Joseph in Heer., 4 bladen
Plattegrond, gevels en doorsneden, ondertekend door W.
Rademakers, datering 1912, schaal 1 op 100.
tekeningen; Kerk van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart in Heer (bisdom
Roermond)., 12 gedrukte bladen
situatietekening, aanzichten, doorsneden en plattegronden,
ondertekend door W. Rademakers, datering 1911, schaal 1 op 100,
1 op 500.

CUBA.110383778
Materiaal van architect E. Jensen voor de nieuwbouw van de Vor
Frue Kirke in Silkeborg (Denemarken).
1912
CUBAt1866

tekening

Blauwdruk: plattegrond, ondertekend door architect E. Jensen,
datering 1912.

CUBA.110383780
Materiaal van N. Molenaar voor de H. Engelbewaarderskerk (ook
Louisakerk genaamd) in Den Haag
1913
CUBAt1874

tekeningen;, 2 bladen
2 Plattegronden waarvan 1 blauwdruk, ondertekend door architect
N. Molenaar sr., met opschrift: “behoort bij artikel Jos Cuypers,
,,overwegingen van een bouwmeester”, Gildeboek 2-II, afb. 7,
datering 1913.

CUBA.110383782
Materiaal van architect W. Sprenger uit Maastricht.
1913, 1918
CUBAt1819

CUBAg1819

CUBAt1824

tekeningen; Aanbouw van de Rooms-katholieke Dionysius kerk in Schinnen., 3
bladen
Plattegrond, gevels en doorsnede, ondertekend door W. Sprenger,
datering 1913, schaal 1 op 100.
Geschreven stukken; Aanbouw van de Rooms-katholieke Dionysius kerk in
Schinnen.
Begroting van kosten met vermelding van W. Sprenger,
Maastricht, datering 1913.
tekeningen; Nieuwbouw van de Rooms-katholieke Mauritius kerk in Schin op
Geul., 2 bladen
Plattegrond en gevels, ondertekend door W. Sprenger, ‘gezien en
ondertekend door het kerkbestuur’, datering 1918, schaal 1 op
100.

CUBA.110383786
Materiaal ondertekend door Op ten Noord, directeur der
Gemeentewerken in Utrecht.
1916-1917
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tekeningen; Nieuwbouw van een openbare school voor lager onderwijs aan het
Wilhelminapark in Utrecht., 4 bladen
Genummerde tekeningen (plattegronden, gevels, doorsneden,
funderings-, riolering- en kapplan, detailtekeningen van de
tuinmuur en het hekwerk), ondertekend door de directeur der
Gemeentewerken J. op ten Noord, datering 1916, schaal 1 op 100.
tekeningen; Nieuwbouw van de openbare lagere school aan de Mariëndaalstraat
in Utrecht., 3 bladen
Genummerde tekeningen (plattegronden, gevels en doorsneden),
ondertekend door de directeur der Gemeentewerken J. op ten
Noord, datering 1917, schaal 1 op 100.

CUBA.110383789
(Studie)ontwerpen van R. Kirchman van hotel Vieux Doelen
gelegen aan het Toernooi Veld in Den Haag.
1916-1917
CUBAt1812

tekeningen;, 7 bladen
Plattegronden en doorsneden (van de nieuwe toestand) van het
hotel, met stempels van en ondertekend door Richard Kirchman
uit Den Haag, met vermelding van Mewes en Davis, architecten
London, datering 1916, 1917, schaal 1 op 50, 1 op 100.

CUBA.110383791
Materiaal van Leerlaub, directeur van Gemeentewerken in Utrecht,
voor de nieuwbouw van een openbare fröbelschool aan de
Boerhaavelaan in Utrecht.
1919
CUBAt1832

tekeningen;, 4 bladen
Situatietekening, plattegronden, aanzichten en doorsneden,
ondertekend door de directeur van Gemeentewerken in Utrecht
Leerlaub, 1919, schaal 1 op 100;
Tekening van standaardtypen van fröbelscholen voor de gemeente
Utrecht, ondertekend door de architect der Gemeentewerken L.P.
Scheffer, datering 1919, schaal 1 op 200.

CUBA.110383793
Materiaal van G.F. La Croix voor de nieuwbouw van de ‘Emma
Apotheek’ in Hilversum.
1920
CUBAd1834

documentatie

Overdruk van een foto van de apotheek op karton geplakt, met als
opmerking: ‘H.F. Sijmons, ont ‘20’.

CUBA.110383795
Materiaal van J.G. Klomp voor de nieuwbouw van de Heilige Familie
kerk en pastorie in Heerhugowaard.
1921
CUBAt1821

tekeningen;, 3 bladen
Doorsneden en een detailtekening van een altaar, ondertekend
door J.G. Klomp, datering 1921, schaal 1 op 20, 1 op 100;
1 Ontwerp van een hoogaltaar (fraai), met vermelding van
Kunstwerkplaats Cuypers & Co. Roermond, met vermelding van
het ordernummer 1853A.
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CUBA.110383797
Materiaal van Ed. Cuypers voor de nieuwbouw van het roomskatholieke gasthuis in Tilburg.
1926
CUBAt1847

tekeningen;, 39 bladen
Genummerde serie tekeningen in blauwdruk van het gasthuis, met
vermelding van architect Ed. Cuypers, datering 1926, schaal 1 op
100 en 1 op 500.

CUBA.110383799
Materiaal van J.C. Rijn voor de aanbouw van de Theresiakapel aan
de rooms-katholieke St. Josefkerk, gelegen aan de
Maagdenbergerweg in Venlo.
1926
CUBAt1833

tekening

Aanzicht, doorsnede, plattegrond, kapplan en funderingsplan,
ondertekend door C.A. Rijn, datering 1926, schaal 1 op 50.

CUBA.110383801
Materiaal van architect G.C. Six voor de verbouwing van
Herengracht 446 (bestek 433) in Amsterdam.
1926-1927
CUBAt1865

tekeningen;, 23 bladen
Ontwerp-, bestek- en revisietekeningen: situatie, plattegronden,
doorsneden, achtergevel, trapraam en ontwerp van tuinaanleg,
ondertekend door G.C. Six, voorzien van stempel Cuypers & Six,
datering 1926, 1927, schaal 1 op 20, 1 op 50, 1 op 100, 1 op 500.

CUBA.110383803
Materiaal van architect J. Duynstee voor de aanbouw van de
Passage (winkel) in Den Haag.
1928
CUBAt1842

tekeningen;, 10 bladen
Onvolledige serie genummerde tekeningen (plattegronden en
doorsneden), ondertekend door J. Duynstee, datering 1928, schaal
1 op 100.

CUBA.110383805
Materiaal van architect G.C. Six voor een ontwerp van een villa in
Hilversum (bestek 451).
1928
CUBAt1852

tekeningen;, 5 bladen
Aanzichten en details van betimmeringen (in hal en salon), ramen,
deuren en kozijnen, ondertekend door G.C. Six, datering 1928,
schaal 1 op 1, 1 op 20.

CUBA.110383807
Materiaal van architect G.C. Six voor een ontwerp van een landhuis
in Bergen aan Zee.
1930
CUBAt1848

tekeningen;, 2 bladen
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Plattegronden, gevels en doorsneden, met vermelding van bestek
254, ondertekend door G.C. Six, datering 1930, schaal 1 op 50.

CUBA.110383810
Materiaal van C. Hardeman voor de nieuwbouw van een roomskatholieke kerk en pastorie in Oosterhout.
1931
CUBA.110383811

tekeningen; (zoek), 5 bladen
Situatietekening, plattegronden, doorsneden en detailtekeningen
(glas-in-loodramen), ondertekend door Clemens Hardeman,
architect te Oldenzaal, datering 1931, schaal 1 op 20, 1 op 100, 1
op 2500.

CUBA.110383814
Materiaal van P.S.W. Bilsen voor de nieuwbouw van
gemeenschapsgebouw Vereniging op de hoek van de Julianastraat
en Wilhelminastraat in Ginneken.
1931
CUBAt1836

tekening

Plattegrond, ondertekend door architect P.S.W. van Bilsen,
datering 1931, schaal 1 op 100.

CUBA.110383816
Materiaal van H.W. Valk en J.H. Sluimer voor de nieuwbouw en
decoratie van de rooms-katholieke St. Jacobus Majorkerk in
Enschede.
1931-1932

CUBAt1844

Toelichting project
1931 Nieuwbouw door H.W. Valk
1931 Nieuwbouw door J.H. Sluimer
1932 Decoratie door H.W. Valk
tekeningen;, 6 bladen
Plattegrond en detailtekeningen (altaar, communiebank,
kandelaar), met vermelding van ordernummer 2526, met
vermelding van Valk en Sluimer en ondertekend door H.W. Valk,
datering 1931-1932, schaal 1 op 1, 1 op 10, 1 op 20 en 1 op 100.

CUBA.110383818
Materiaal van Eduard Cuypers , voor de verbouwing van het
klooster van de Eerwaarde Paters Dominicanen in Huissen.
1933
CUBAt1853

tekeningen;

Plattegrond, met vermelding van Architectenbureau Eduard
Cuypers, datering 1933, schaal 1 op 100.

CUBA.110383820
Materiaal van J.A. Vermeulen en H.W. Valk voor de nieuwbouw van
de Sint Bonifacius bedevaartskapel in Dokkum.
1933

CUBAt1837

Toelichting project
1933 Ontwerp door J.A. Vermeulen
1933 Nieuwbouw door H.W. Valk
tekeningen;, 9 bladen
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Plattegronden, doorsneden en aanzichten, ondertekend door J.A.
Vermeulen en H.W. Valk, datering 1933, schaal 1 op 100, 1 op 200.
CUBAg1837 geschreven stukken
Bestek en voorwaarden volgens ontwerp van Architect H.W. Valk
te ’s-Hertogenbosch, berekening van kosten, correspondentie met
De Vries-Robbé & Co. en Fa. D. Hoogstraten & Zn., fabriek voor
metaalbewerking, datering 1933.
CUBAph1837.1
Tekening; 'Westelijk aanzicht', 1 foto
van tekeningen ondertekend door H.W. Valk: westelijk aanzicht,
door Persfoto-Bureau Gelderland in Nijmegen.
CUBAph1837.2
Tekening; 'Zuidelijk aanzicht', 1 foto
van tekeningen ondertekend door H.W. Valk: zuidelijk aanzicht,
door Persfoto-Bureau Gelderland in Nijmegen.
CUBAph1837.3
Tekening; 'Oostelijk aanzicht', 1 foto
van tekeningen ondertekend door H.W. Valk: oostelijk aanzicht,
door Persfoto-Bureau Gelderland in Nijmegen.

CUBA.110383827
Materiaal van F.C.J. Dingmans, bouwkundig ingenieur in Haarlem,
voor de nieuwbouw van een flatgebouw aan de Heemsteedsche
Dreef in Heemstede.
1933
CUBAt1839

tekeningen;, 9 bladen
Situatietekening, plattegronden en aanzichten, met vermelding
van F.C.J. Dingmans, datering 1933.

CUBA.110383829
Materiaal van J. Graf voor de uitbreiding van het klooster ‘MariaHoop’ van de Broeders Passionisten in Putbroek, gemeente Echt.
1935
CUBAt1846

tekening

Blauwdruk met aanzichten en doorsneden, ondertekend door J.
Graf, datering 1935.

CUBA.110383831
Materiaal van machinefabriek Hensen voor de nieuwbouw van een
liftinstallatie in een onbekend gebouw.
1935
CUBAt1923

tekeningen;, 2 bladen
Blauwdrukken met aanzichten en doorsneden, gesigneerd
(omleesbaar), met vermelding van N.V. machinefabriek HensenRotterdam, datering 1935, schaal 1 op 20.

CUBA.110383833
Materiaal van G. de Hoog Hz. voor de restauratie en verbouwing
van het kasteel in Dussen tot raadhuis en ambtswoningen
1936-1947
CUBAt1890

tekeningen;, 23 bladen
Plattegronden, gevels, aanzichten, doorsneden en details van
middentoren, kap, kroonlijst, galerij en trap binnenplaats, vloer
binnenplaats, brug, afsluithek, houten trap, loketten secretarie,
betimmering raadzaal, balustrade raadzaal, balustertypen,
vensters en kozijnen, deurbeslag, ondertekend door G. de Hoog
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Hz., datering 1936-1937, 1941-1944, 1947, schaal 1 op 1, 1 op 20,
1 op 50.

CUBA.110383835
Materiaal van architect Schoenmakers voor de nieuwbouw van een
monument.
1947
CUBAt1920

tekening
Lichtdruk (vuil): perspectieftekening, ondertekend door architect
Schoenmakers, datering 1947.

CUBA.110383837
Materiaal van Eug. Lücker voor de decoratie van de kapel in het
Jacobsgesticht in Amsterdam.
z.jr.
CUBAt1849

tekeningen;, 3 bladen
1 Plattegrond en 2 detailtekeningen, met vermelding van Eug.
Lücker, schaal 1 op 10, 1 op 50.

CUBA.110383839
Materiaal van W.J.J. de Groot, bouwkundige, voor de nieuwbouw
van graanmolens voor alle soorten granen bij de fabriek ‘De
Vereulithe’ in Heeze.
z.jr.
CUBAt1840

tekeningen;, 11 bladen
Presentatietekeningen (fraai), ontwerptekeningen en
werktekeningen, met vermelding van W.J.J. de Groot,
bouwkundige.

CUBA.110383841
Materiaal van J.M. Vreeswijk voor de nieuwbouw van de
Nederlands-hervormde kerk in Katwijk aan Zee.
z.jr.
CUBAt1804

tekeningen;, 2 bladen
Doorsnede en zijgevel, met vermelding van ‘nr. 3 Volapück’ en ‘n.
5 Volapük’, ondertekend door J.M. Vreeswijk.

CUBA.110383843
Materiaal van Jos. Verbist voor de nieuwbouw van een woonhuis in
Roosendaal.
z.jr.

CUBAt1806

Het huidige adres is Markt 54 te Roosendaal. In 1929-1930 is het pand verbouwd
en uitgebreid door J.Th.J. Cuypers (zie CUBA t777.1-3) (informatie via
gemeentearchief Roosendaal)
tekening
Een geveltekening (fraai), ondertekend door Jos Verbist, voorzien
van een stempel van *P.J.H. Cuypers archief*met vermelding van
negatiefnummer 1073, schaal 1 op 100.

CUBA.110383845
Materiaal van A.B. van Liefland voor de rouwversiering van een
koor in een kerk.
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z.jr.
CUBAt1807

tekening
Een decoratietekening (fraai), ondertekend door A.B. van Liefland.

CUBA.110383847
Materiaal [van J. Stuyt] voor een ontwerp van de rooms-katholieke
St. Franciscuskerk in Sloterdijk.
z.jr.
CUBAt1845

tekeningen;, 2 bladen
Aanzicht van de kerk en een interieurperspectief (fraai), schaal 1
op 100.

CUBA.110383849
Materiaal van W. Ramakers voor de decoratie van een roomskatholieke kerk in Maastricht.
z.jr.
CUBAt1850

tekening

Ontwerp van een zij-altaar, met vermelding van Arch. Ramakers,
schaal 1 op 10.

CUBA.110383851
Materiaal van J.W. Ramakers voor de decoratie van de Onze-LieveVrouwe van Lourdeskapel van het Collège Marie-Therése in Herve
(België).
z.jr.
CUBAt1872

tekeningen;, 3 bladen
Ontwerpen voor lambrizeringen met kruiswegstaties, met
vermelding van J.W. Ramakers et fils (sculpteur), schaal 1 op 10.

CUBA.110383854
Materiaal van J. Bongart voor de nieuwbouw van een LandbouwHuishoudschool in Helden-Panningen.
z.jr.
CUBAt1861

tekening

Situatie, plattegronden, gevels, balklagen, kapplan en
rioleringsplan, ondertekend door J. Bongart (bouwkundige), schaal
1 op 100, 1 op 2500.
Verwijzing Op verso: ‘huishoudschool Heijthuizen’; zie daarvoor
CUBA t 823 (nieuwbouw landbouw-huishoudschool Heythuizen).
Waarschijnlijk als studiemateriaal gebruikt.

CUBA.110383856
Materiaal [van J. Bongart] voor de nieuwbouw van een
Huishoudschool in Poeldijk.
z.jr.

CUBAt1862

Zie CUBA t 823 (nieuwbouw landbouw-huishoudschool Heythuizen) en t 1861
(nieuwbouw Landbouw-Huishoudschool in Helden). Waarschijnlijk als
studiemateriaal gebruikt.
tekeningen;, 2 bladen
Tekening en lichtdruk; situatie, plattegronden, gevels, balklagen,
kapplan en rioleringsplan, schaal 1 op 100, 1 op 1000.

CUBA.110383858
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Materiaal van S. Dings voor de Martinuskerk in Horn
z.jr.
CUBAt1875

tekening
1 Perspectieftekening, ondertekend door Steph. Dings, architect
B.N.A. te Beek.

CUBA.110383860
Materiaal van de architecten Hulswit & Fermont voor uitbreiding
van een rooms-katholiek ziekenhuis (bestek 76) in Salemba te Java.
z.jr.
CUBAt1910

tekeningen;, 2 bladen
Genummerde bestektekeningen (blauwdrukken): situatie,
doorsneden en gevel, met vermelding van Architectenbureau
Hulswit & Fermont, schaal 1 op 100, 1 op 500.

CUBA.110383862 Materiaal waarvan de architect onbekend is

CUBA.110383862 MATERIAAL WAARVAN DE ARCHITECT ONBEKEND
IS
CUBA.110383863
Nieuwbouw van een vaste brug over de Da Costagracht in de Jacob
van Lennepstraat in Amsterdam.
1892
CUBAt1911

tekeningen;, 2 bladen
Bestektekening met situatie, funderingsplan, doorsnede en
aanzicht, schaal 1 op 100, 1 op 2000.

CUBA.110383865
Materiaal voor een kerk in Nykjobing (Denemarken).
1896
CUBAt1854

tekening

Blauwdruk; zijgevel, ondertekend door de architect (onleesbaar),
datering 1896.

CUBA.110383867
Materiaal voor het Academisch Ziekenhuis in Groningen.
1897-1898
CUBAt1908

tekeningen;, 4 bladen
Ontwerptekeningen (lichtdrukken) van de ‘afdeeling vroedkunde
en vrouwenziekten’: overzichtsplan, plattegronden en doorsneden,
ondertekend door de architect (onleesbaar), datering 1897-1898,
schaal 1 op 100, 1 op 500.

CUBA.110383869
Prijsvraagontwerp van een gedenkteken ‘pour l’erection d’un
monument commémoratif de la fondation de l’ Union
Télégraphique’, op het Helvetiaplein in Bern (Zwitserland).
1909

CUBAt1843

Toelichting project
1909 De Zwitserse overheid schrijft een internationale prijsvraag uit voor het
ontwerp van een ‘Welttelegrafendenkmal’. Het ontwerp van Guiseppe Romagnoli
(1872-1966) werd uitgevoerd.
1922 Onthulling van het monument.
tekeningen;, 5 bladen
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4 Gedrukte tekeningen ten behoeve van de situering van het
monument;
1 Ontwerptekening, schaal 1 op 200.
Maquette; gipsmodel van monument, 1 blad met foto
Foto’s (op fotokartons geplakt) van een model van het monument
(in gips of klei), voorzien van het blindstempel van de fotograaf:
‘Photo-hall Gantois, Fournitures Generales pour la Photographie
Edgard Buysse, 37. Rue Basse des Champs. 37, Gand’.
Maquette; gipsmodel van monument, 1 blad met foto
Foto’s (op fotokartons geplakt) van een model van het monument
(in gips of klei), voorzien van het blindstempel van de fotograaf:
‘Photo-hall Gantois, Fournitures Generales pour la Photographie
Edgard Buysse, 37. Rue Basse des Champs. 37, Gand’.

CUBA.110383873
Materiaal voor de restauratie van kasteel Mheer, in opdracht van
baron de Loé.
z.jr.
CUBAt1805

CUBAg1805

tekeningen;, 3 bladen
Plattegronden, doorsneden van delen van het kasteel en
detailtekeningen (onder andere van deuren en ramen), schaal 1
op 10, 1 op 20, 1 op 50 en 1 op 100.
geschreven stukken
Begroting van kosten voor de restauratie.

CUBA.110383876
Materiaal voor werkplaats met hijstoren
z.jr.
CUBAt1878

tekening

Blauwdruk; plattegronden, doorsneden en aanzichten.

CUBA.110383878
Materiaal voor de uitbreiding van de Rooms-katholieke parochiale
kerk van de Heilige Maria Hemelvaart in Vogelenzang, bisdom
Haarlem.
z.jr.
CUBAg1841

geschreven stukken
Begroting van kosten.

CUBA.110383880
Materiaal voor de nieuwbouw van de St. Stephanus kerk in Crefeld
(Krefeld) in Duitsland.
z.jr.
CUBAt1851

tekeningen;, 3 bladen
Ontwerptekeningen; plattegrond en doorsneden.

CUBA.110383882
Materiaal voor de bouw van een kerk in Ringsted (Denemarken).
z.jr.
CUBAt1864

tekening

CUBA.110383884

Plattegrond, doorsneden en gevels, schaal 1 op 10.
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Materiaal m.b.t. paviljoen ‘Welgelegen’ in Haarlem.
z.jr.
CUBAt1873

tekeningen;, 3 bladen
Plattegronden (gedrukt) van het buitenverblijf in de Hout in
Haarlem.

CUBA.110383886
Materiaal voor de bouw van de Gerardus Majellakapel te Wouw.
z.jr.
CUBAt1876

tekening

Plattegrond en aanzicht, ondertekend maar zeer slecht leesbaar,
schaal 1 op 20.

CUBA.110383888
Materiaal voor de nieuwbouw van de Sacraments Kirke in
Kopenhagen (Denemarken).
z.jr.
CUBAt1881

tekeningen;, 2 bladen
Litho’s: gevel, perspectieftekening van het interieur en details van
een toren, geparafeerd (onduidelijk).

CUBA.110383890
Ontwerp van een klokkentoren te Haarlem
z.jr.
CUBAt1855

tekeningen;, 3 bladen
Ontwerptekeningen en schetsen, schaal 1 op 10.

CUBA.110383892
Ontwerp van een klokkentoren in Nijmegen.
z.jr.
CUBAt1856

tekeningen;, 3 bladen
1 Ontwerpschets van een klokkentoren in Nijmegen.

CUBA.110383894
Verbouwing van een rij woonhuizen in Venlo.
z.jr.
CUBAt1912

tekening

Ontwerptekening met plattegronden, doorsnede en gevel ten
behoeve van een verbouwing, schaal 1 op 100.

CUBA.110383896
Materiaal voor de vergroting van een kerk.
z.jr.
CUBAt1182

tekeningen;, 2 bladen
2 ontwerptekeningen met plattegronden, doorsnede en gevels ten
behoeve van de vergroting van de kerk.

CUBA.110383898 Opmetingstekeningen / calques / kopieën

CUBA.110383898 OPMETINGSTEKENINGEN / CALQUES / KOPIEËN
CUBA.110383899
Calques van wandschilderingen in de kerk van het voormalige
Recollecten klooster (Minderbroedersklooster) aan de Sint
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Pieterstraat in Maastricht.
1862
CUBAt1907

tekeningen;, 2 bladen
Calque en kopie in penseel van een wandschildering ‘tegen den
Noordelijken muur van de Kapel ten Z. van het choor’ van een
voorstelling van een man in zeventiende-eeuwse kleding, in hals
en middel met zwaarden doorboord.

CUBA.110383901
Kopie van een wandschildering in de Nederlands-hervormde kerk in
Nijkerk (Gelderland).
1871
CUBAt1901

tekening

Verkleinde kopie van een wandschildering, in pen en penseel, met
Sint Christoforus, ondertekend (onleesbaar), voorzien van het
nummer M 219 en met het opschrift: ‘ontvangen met
begeleidenden brief van Mr J.J. Smits aldaar, van 25 juli 1871’.

CUBA.110383903
Kopieën van wandschilderingen in de Nederlands-hervormde kerk
in Dinxperlo (Gelderland).
1874
CUBAt1899

tekeningen;, 2 bladen
Verkleinde kopieën van een wandschildering, in potlood, met een
onbekende voorstelling, voorzien van de nummers D 69, D 70 en
met de opschriften: ‘Bijlage Eyk. 28 Sept. 1874 no. 276’, ‘Bijlage
Eyk. 28 Sept. 1874 no. 279’.

CUBA.110383906
Calques van wandschilderingen in de kerk in Westerwijtwerd bij
Middelstum (Groningen).
1897
CUBAt1903

Literatuur: Groninger Volksalmanak, 1899, p. 84.
tekening
Calque van een wandschildering met een onbekende voorstelling
(fragment), voorzien van het opschrift: ‘gecalqueerd door J. Kalf en
André Jolles in 1897’.

CUBA.110383908
Kopieën van wandschilderingen in de Nederlands-hervormde
Mariakerk in Nisse (Zeeland) door Jacob Por.
1920
CUBAt1900.1 tekeningen;
Kopieën van wandschilderingen in penseel (fraai), met
voorstellingen van de verkondiging aan Maria, de kroning van
Maria en de boom van Jesse, ondertekend door Jacob Por, datering
1920, schaal 1 op 10.
CUBAt1900.2 tekeningen;

CUBA.110383911

Kopieën van wandschilderingen in penseel (fraai), met
voorstellingen van de verkondiging aan Maria, de kroning van
Maria en de boom van Jesse, ondertekend door Jacob Por, datering
1920, schaal 1 op 10.
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Opmetingstekeningen van de rooms-katholieke St. Nicolaaskerk
van architect A.C. Bleys in Amsterdam.
z.jr.
CUBAt1914

tekeningen;, 4 bladen
Opmetingstekeningen (aanzichten en doorsneden) van een
schiptravee, wand zijbeuk, transept en missiekapel, schaal 1 op
20.

CUBA.110383913
Opmetingstekeningen van de Nederlands-hervormde Oude Kerk in
Amsterdam.
z.jr.
CUBAt1921

tekeningen;, 3 bladen
Opmetingstekeningen (aanzichten, doorsneden en details). De
vermelding ‘Oosterhout’ is onjuist.

CUBA.110383915
Kopieën van wandschilderingen in Bathmen (Overijssel).
z.jr.
CUBAt1898

tekeningen;, 3 bladen
Verkleinde kopieën van de wandschilderingen, in pen en penseel,
met de legende van de tienduizend martelaren (fraai) en van
enkele fragmenten, voorzien van de nummers 301, 302, 303.

CUBA.110383917
Opmeting van de kathedraal in Doornik.
z.jr.
CUBAt1913

tekeningen;, 2 bladen
Schetsblad met plattegronden en doorsnede; schaal 1 op 100.

CUBA.110383919
Opmeting van de kerk in Drogeham.
z.jr.
CUBAt1916

tekening

Schetsblad met plattegrond, doorsnede en gevels; schaal 1 op
100.

CUBA.110383922
Opmeting van de vestingwerken in Groningen.
z.jr.
CUBAt1915

tekeningen;, 2 bladen
[Opmetings]tekeningen met plattegronden, doorsneden,
aanzichten en details van de vestingberen bij de Steentilpoort en
de Ebbingepoort; schaal 1 op 10.

CUBA.110383924
Opmeting van het woonhuis Damstraat 13 in Haarlem.
z.jr.
CUBAt1060

Toelichting project
1922 Gesloopt
tekening
Opmetingstekening van de gevel en details (sierankers, profielen,
natuurstenen decoraties).
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CUBA.110383926
Kopieën van schilderingen in graftombes in Middelburg.1
z.jr.
CUBAt1897

tekeningen;, 2 bladen
Verkleinde kopieën (fraai), in pen en penseel, van schilderingen in
een grafkelder onder de Grote Markt en een grafkelder onder de
Waalse kerk in de Sint Pietersstraat.

CUBA.110383928
Calques van wandschilderingen in een niet nader geïdentificeerde
Groninger kerk (Vlochtwedde, Midwolde of Klooster Ter Apel).
z.jr.
CUBAt1904

tekeningen;, 4 bladen
Calques van wandschilderingen met florale patronen
(fragmenten).

CUBA.110383930
Opmetingstekening van de Burgkapel in Neurenberg.
z.jr.
CUBAt1905

tekening

Studieblad met een ‘eigenhandige opmetingstekening’ met een
plattegrond en doorsneden (fraai), op verso voorzien van het
nummer 12.

CUBA.110383932
Opmetingstekeningen van onbekende kerken in Frankrijk.
z.jr.
CUBAt1917

tekeningen;, 4 bladen
4 Opmetings- of studietekeningen (waarvan 1 blauwdruk): van de
Notre Dame in Parijs en van een onbekende (Franse) kathedraal.

CUBA.110383934
Opmetingstekening van een aula.
z.jr.
CUBAt1918

tekening

Opmetingstekening van een aula: gevelaanzicht en
lengtedoorsnede (lichtdruk), met intekening van scheuren in het
metselwerk, schaal 1 op 50.

CUBA.110383936
Opmetingstekening van een onbekende kerk in Duitsland, door
P.J.H. Cuypers.
z.jr.
CUBAt1919

tekeningen;, 3 bladen
3 Ontwerp- of opmetingsschetsen van (vermoedelijk) een Duitse
(klooster)kerk: plattegrond, (deel)aanzicht en details, voorzien van
aantekeningen in het Duits.

