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Schatkisten vol negatieven
Nieuwe inzichten over
het werk van architect
Pierre Cuypers en over
het reilen en zeilen in
zijn Roermondse
wer:kplaatsen. Die
hoopt het Cuypershuis
te krijgen door het
conserveren en
digitaliseren van
achthonderd
glasnegatieven.

REINDERS

danks de slechte staat waarin de fo.
tocollectie verkeert, verrnoedeh ze
bij het Cuypershuis dat er in de låste.n een schat aan informatie verborgen zit. Vooral over hetwerk in
de ateliers van Cuypers en over de'
manier w4arop de architect de foto.
grafie gebruikte bij het makenvan
z{jn ontwerper¡ denkt Annemieke
Broeke, beheerder van de collectie
vanhet Cuypershuis.
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Kleedkamer z

lnvuntarisatie
,We weten al enige tijd dat het om

De mensen die in theaters de
Heedkamers inrichten, maüen
voor mijn gevoel vaak dezelfde
denldout. Blijlùaar menen zij dat
artiesten graag zien welke andere
artiesten hier eerder hebben
gespeeld. Daarom haryen ze de
kleedkamers vol met affiches of
met theaterfoto's of, zoals onlangs
inNijverdal, met 38 ingelijste

een interessante verzameling

ga.af,',verteltze.,,Eenjaaroftiençleden heb ik al eens een inventarisa.
tie gemaakt eribekekenw¿t er nou
ROERIIOND
precies in die kisten ztt.Er is toen
DOOR ADRI GORISSEN
vastgesteld datherstel en digitalisering nieuwe feiten naar boven kan
r staan al jaren vijftien. brengen over de gangvan zaken in
bijzonderekisteninde de werkplaatsen van Cuypers.
deþts van het Cuy- Maar ook over de ar cliteet zelf Duipershuis in Roer- delijkis dathij alsnelinde gatenhad
mond- In totaal zitien dat hij fotografie goed kon Cebruier zo'n achthonderd glasnegatie. ken Als geheugensteun blf het outvenin- Elkekistbevat meer dan werpen, maar tevens voor het mavijftþ exemplaren, netjes achter ken van productcatalogi en recla-
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De fotografie stamt uit de eerste

Maarzelfs alwarenze datwel dan
hoef ik ze niet aandekleedkamer-

deksel zit, is de inhoud ervanniet

helft van de negentiende eeuw en

muur. Aan andere artiestenheb

onbeschadigd gebleven. De

komt zo rond1850 pas echt op. Tien

namelijk niets als ikzelf moet

laag loggekomen van de glasplaat en van diverse exemplaren
resten slechts scherven. On-

I

origineel.

me."

paar anderè zitten in de kist vastþHemd, bii enkele is de beeld-
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soortboeken sehrijven de sterren
na afloopvanhun shoween
boodschap voor het theaterpersoneel. Die woorden njn zelden

elkaar çzet en çmrmmerd.
Hoewel er op bäna alle kisten een

meeste glasnegatieven zlin vuil,
in sourmige nt een barst, een

i

bladz$des uit gastenboeken- Irr dat

jaar later gebruikt Cuypers het
nieuwe medium al, çtuige een brief
uit 1860 aan zijn wouw Antoinette
waarih hij verbelt over z[iri restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
in Breda. Daarin schräft trii over de
foto's: ,,zonder dat zoude ik nog

meer

dan

een week
moeten

ik

spelen. Ikben alleen maarbezig

met éénding: ons optreden- Wij
F

moeten t{jdens de voorstelling
willekenrþ welke zaal omtaveren

tot
bHjven om die honderd details op te
nemer¡- Ik heb nu alle dimensies op

schikbaar gemaal<t worden voor
Cuypers-vorser.s envoor het publiekvia de websitevan het museum en het Limburgs erfgoed-

6nze zaaL Daarb[i

heþ

een

burg.

neutrale kleedkamer zonder
overbodþ afleiding.
'Want
wat heb ik eraan om te
weten wat Djumbo na hun optíeden in het kadervan de Llnderco
vertour op 4 november 200? heeft

Het Crrypershuiswil nu eindelijk al
die infoimatie over de architect en

Een proef met enkele glasnegatieven belooft al veel moois. Op
êên ew xt aeje bijvoorbeeld een

goede zorgen- Liefs Djumbo. Ga ik er
beter van spelen als ik dat lees? Ik

ñjnw erl<zaaxnheden

beeld

genomen en zal met eene photo.
graphie en enige afgietsels de zaak
geheel en al kunnen a.fiverken-"

portaal van de provincie Lim-

Klus
aan de glasne-

gatieven ontfirtselen. Net

lijkegegevens over de makersvan
de foto's en de

tijd waarin zewee

den vervaardigd. Dat gaat ech-

ter,niet zo maaq het is een
hele klus om de collectie
voorzichtig schoon te maker¡ te repareren en te

'

in

een Cuypers-atelier

staar¡ met daarvoor een groter
houten skelet van datzelfde
beeld. Aruremieke Broeke: ,,Die
foto kwam recent onder ogenvan
de ontwerpers v¿ln de tentoonstelling dié we aan de glasnegatieven wijden, Studio Parade in
Den Boscl¡- Eenvanhenhad meteen in de gaten dat hetbeeld nog-

alsmoç-

conservenerr. Vervol-

g-ensmoetde verzameling ook nog

al lijlt op het grote JeroenBoischbeeld dat in Den Bosch staat. Mo.

eens gedigitaliseerd worden

gelijkheeft Cuypers er eenkopie

en dan

van gemaakb. Zo levert een glasnegatief meteen àl nieuwe informatie op. Op een ander negatief
zie je een maquette van het plafond vañ kasteel De Haar met op
de achtergrond de buitenmuur

be-

_

van dit museum, toen nog het
huis met werþlaatsen van Cuypers. Die foto vertelt ook iets
over de totstandkoming van het
kasteel."

Grudfunding
Conservering en digitalisering is
kostbaar. Het museum wil in eerste instantie 10.000 euro bäeen-

brengen via. crowdfunding

(wwwr¡oordekunst.nl) en diverse fondsen om de ergste schade
te verhelpen. Menseu die de ac-

tie steuner¡ krijgen daar iets

voor terug aflrankelijk van het
beQrag dat zeinleggen Dat loopt

.
Een van de vijftien kisten met
glasnegatieven. Boven: het nega-

tief met het:Boæh-beeld'.
CUYPERSHUIS

geschreverí! Bedønlú uoor aLlp

dacht het niet.
Het erge is bovendien dat die
wandversieringen snel verouderen. Want geen enkele schouwburg

heefttijd om ze elkjaartevernieuwen. TWee keerheb ikme dit
seizoen al moeten omHeden
terwijl Seth Gaaikemavanaf de
muur meekeek. Die lieverd is pas
twee jaar dood maar deze af,frches
warenuit

de

vorþe eeuw.

Als ze die 33lijstjes inN!þerdal
zouden weghalen, dan was hun
kleedkamer ideaal. Lekker groot
én lekker warm. Er stond een tafel
met vier stoele.n waar we çzellig

om heen zaten. TWee goede
spiegels. Mijn campingbedje heb ik
niet uit hoeven klappen omdat er
een grote bank stond waarop ik
uitgestrekú heerlijk heb gësþen
Na afloop was er een goede douche
metveel énwarmwater. Dat is

uitzonderlijk want u wilt niet
wetenhoe vaakik na afloop
tevergeefs probeer te douchen-

Tot slot, onder }lLet motto 1Tæ
npd¡um is tlrc mzssage, een wél
originele boodschap uit een
gastenboek Marc-Marie Hgybrechts liet enkele seizoenen
geleden overal deze woorden
achter: Díi ishet Istlçte theøter

wanr ik ooit ge.spæl.d hú. Mqrc-Mq.ric. Daarv oor had hij een stempel
latenmaken.

uiteen van naamwerrnelding tot
een luxe afdruk van een gerestaureerd glasnegatief Om mogelijke gulle gevers een idee te ge-

ven van waarom het gaat, is er
van 3 december tot en met 26
maart 2Ol7 een presentatie over
de glasnegatieven in het Cuypershuis.

Foro's
llnfo: www.cuypershuisroermond.nl en

Reageren?

www. limbu rgserfgoed. nl

info@gereinders.nl

