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Bijsluiter en status project
De cultuurhistorische analyse (CHA) naar de polychromie van Cuypers is
opgesteld ten behoeve van het expositieprogramma van het museum en als
onderlegger voor de planvorming en de vergunningverlening in het kader
van toekomstige verbouwingen. Het maakt deel uit van de grote cultuur- en
bouwhistorische analyse naar het museumcomplex, waarmee Res nova
belast is. Los daarvan is een gebrekenplan met Periodiek instandhoudingsplan (PIP) in de maak in het kader van de subsidieaanvraag op grond van
het BRIM.
Status van het rapport — Bijgaand deelrapport polychromie betreft versie 1.
Het verkeert in de ontwerpfase en wordt na commentaar van de
opdrachtgever en enkele Cuypersspecialisten definitief gemaakt.
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Afb. 1-6 Verschillende stalen met ornamenten van A.W.N. Pugin voor muurdecoraties en tegels, onder meer afkomstig van het Victoria & Albertmuseum te
Londen
14
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Afb. 2-7 Spécimens de peintures murales du XIIe siecle uit de Abécédaire van De Caumont,
ontleend aan verschillende voorbeelden. Cuypers heeft deze vermoedelijk gebruikt voor de
vroegste uitmonsteringen van de Munsterkerk en de Sint-Servaaskerk.
26
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Afb. 2-24 en 2-25 De uitmonstering van de kapel van Saint Denis in Notre Dame van Viollet-leDuc uit 1846 naast de preekstoel circa 1858 van Cuypers’ eerste uitmonstering van de SintServaas. De details (afb. 2-26 en 2-27) tonen de overeenkomsten.

46

ontwerp ⎯ Res nova

Afb. 2-28 Byzantijnse ornamenten uit de Grammar of ornament van Owen Jones: variaties
hierop vinden we in allerlei soorten terug in Cuypers’ uitmonsteringen. Dat geldt ook voor de
Keltische en Early English voorbeelden.
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Cuypers zelf voerde dit “kleurrijk vercieringsstelsel” nog verder door, door decoraties
niet alleen ter accentuering toe te passen, maar ook en zeker bij restauraties ter
correctie, haast manipulatie van de ruimte. Brouwers zou dit laatste inhoudelijk
bevestigen met zijn motto: “novus rerum nascitur ordo”. Zoals uiteengezet bij de
kapel van De Hemptinne te Gent, huldigde ook Thijm het principe van de
“artificiëele omschepping”, die echter als nabootsing wèl eerlijk en herkenbaar
moest blijven. Zowel de artistieke als de technische uitgangspunten van dit
‘omscheppen’ lijken – na de voorzetten van Owen Jones – eerst helder gedefinieerd te zijn door Viollet-le-Duc, wiens opstel Peinture hetzelfde jaar als Brouwers’
kritiek verscheen.71 Dit maakt het des te moeilijker om te bepalen hoe Cuypers zijn
vaardigheden voor die tijd ontwikkeld heeft. Alleen een verzameling recepten
maakt immers nog geen systeem. Dat probleem speelt niet alleen bij de kerkelijke
uitmonsteringen, maar ook bij de burgerlijke inrichtingen, waarvan één van de
oudste, voor de verwijdering in 1977, in Cuypers’ eigen huis te vinden was.

2.5 De burgerlijke variant in het woonhuis van Cuypers
De piano en het partituurkastje van Nenny wierpen al enig licht op de burgerlijke
polychromie van Cuypers. Dat de ambiance waarin zij stonden met ornamenten
uitgemonsterd was, staat dankzij oude (zwartwit) foto’s en tekeningen vast. Zoals
bekend heeft Cuypers vlak voor het huwelijk in 1859 de hele woning in het zuidelijke
pand van het Roermondse complex opnieuw laten stofferen en inrichten. Dit was
ook nodig omdat hij het tot dan toe verhuurde gedeelte op de begane grond
eveneens bij zijn leefruimten betrok. Dit is ook het moment geweest dat ouderwetse
zaken als de bedstee buiten gebruik werden gesteld, want Nenny laat weten dat
de huisraad onder meer een bed behelst. Een van de ruimtes die toen werden
aangepakt, was die aan de achterzijde, waar vandaag de dag nog de prachtige
haard uit de jaren 1850 pronkt met mogelijk de originele polychromie. Voor deze
kamer ontwierp Cuypers een gepolychromeerd cassetteplafond, waar een
letterschrift of monogram van de initialen PC en AT werd verwerkt.
Van de zuidelijke achterzaal zijn documenten bewaard gebleven die een fragmentarisch beeld geven van de dispositie voordat het museum geschandaliseerd werd
bij de verbouwing van 1977. Omdat een van de medewerkers toen de moeite
heeft genomen een aantal ornamenten op schaal na te tekenen en er enkele
oude foto’s bij de RACM werden opgespoord, kunnen er toch uitspraken over
worden gedaan.

▄▄▄▄▄▄▄
71

Zie noot 47#. Vgl. King, Pugin, 67-68.
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Afb. 2-34 De haard die gewijd is aan het thema van de vier
jaargetijden. De polychromie is tenminste voor een deel nog
oorspronkelijk. Waarschijnlijk waren de groene vlakken van sjablonen
voorzien.

Afb. 2-35 De originele haard uit een van de jachthuizen in de
omgeving van Roermond circa 1855.
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Afb. 2-36 Middengedeelte met ‘piece de milieu’ van het stucplafond in de grote zuidelijke
achterkamer: in de hoeken is het monogram met de in elkaar verstrengelde letters PC en ATh
te zien. De hoekcassettes van dit plafond bestonden uit vier fabeldieren.

Uit de aantekeningen van Hovens blijkt dat de kleurstellig van het stucwerk bestond
uit beige-grijs, rose, petroleumgroen en okergeel, waarbij in de afhangende lijst
langs de muren ook donkerblauw en goud opgenomen was. Meer in het bijzonder
geeft hij de volgende indeling aan:
•
•
•

serie kaders:
fabeldieren:
monogram:

•

randen langs de
wand
profiel van de
rand

•

okergeel, beige-grijs, roze, beige-grijs
beige-grijs op roze fond
letters beige-grijs met witte dunnen lijnen opgehoogd en
zwart afgezet op petroleumgroen fond
mosgroen bladornament met beige-grijs bloemornament
op blauw fond met roze rand daarboven.
goud en beige

Dit betekent voor het stervormige ‘piece de milieu’ en de tegelvormige cassettes:
•
•

piece de milieu:
tegelcassettes
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ranken beige-grijs op roze of petroleumgroen fond
zwart ornament op beige-grijs fond
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Afb. 2-37, 2-38, 2-39, 2-40, 2-41 De
opmeettekeningen met kleuren van
museummedewerker H. Hovens van
november 1977.

Wanneer we de kleuren van Hovens plaatsen naast de foto’s, dan rijmen zijn
aantekeningen merkwaardig genoeg niet met de grijze toon van de verschillende
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vlakken: het roze fond van de fabeldieren wordt gerepresenteerd door een
donkerder vak dan het roze kader ernaast. Hetzelfde geldt voor de kleur beige-grijs.

beige-grijs
roze
okergeel
beige-grijs
roze
beige-grijs

onbekend

Afb. 2-42 De kleuren van Hovens afgezet bij een foto van een van de hoekcassettes

Net zoals bij de bibliotheek van Thijm, kunnen we dit onder voorbehoud visualiseren
aan de hand van de Harmonie des Couleurs van E. Guichard (circa 1867), waarvan
met name stalen van de platen 1, 60 en 102 van toepassing lijken:

Afb. 2-43 Visualisatie van het
gamma van één van Cuypers’
kamers

Hierbij moet dan nog het goud ingecalculeerd worden dat, zoals we in het
volgende hoofdstuk zullen zien, een bijzondere rol speelt in de negentiende-eeuwse
monumentale polychromie.
Een belangrijke aanwijzing voor de bron van de kleurencombinatie is de tint
petroleumgroen en die weer in combinatie met roze en beige-grijs. Onder
voorbehoud van de vertekening van nagedrukte kleuren, lijkt deze trits prominent
aanwezig in The Grammar of ornament van Owen Jones uit 1856. Met name in de
afbeeldingen met motieven en kleuren, ontleend aan middeleeuwse handschrif-

Erfgoed in ontwikkeling ⎯ ontwerp

59

ten, valt de combinatie roze en petroleumgroen op. Het zier er naar uit dat Cuypers
het advies van Pugin om modellen aan middeleeuwse manuscripten te ontlenen,
heeft uitgewerkt door bij Owen Jones te buurt te gaan. De hiernavolgende platen
geven een representatief beeld van het kleurengamma op het plafond van de
chique kamer die hij speciaal voor zijn bruid had ontworpen.

Afb. 2-44, 2-45 De bladen gewijd aan Middeleeuwse handschriften uit de Grammar of
ornament van Owen Jones geven een representatief beeld van de kleuren die verwerkt waren
in het cassetteplafond in de zuidelijke achterkamer van Cuypers’woonhuis.

In dit handschrift vinden we ook een model voor een dier binnen een ornament.
Daarvoor had Cuypers echter meer voorbeelden ter beschikking, zoals blijkt uit de
afbeeldingen ontleend aan De Caumont en A.C. Pugin. De laatste, de vader van
A.W.N. Pugin, publiceerde al vroeg onder de titel van de Gothic Ornament (18281831) een serie tekeningen van Engelse en Franse gebeeldhouwde elementen.72
Deze vormen een toepasselijke demonstratie van de flexibiliteit in dimensie van de
middeleeuwse sierkunst, die in de negentiende eeuw onverkort gehandhaafd
werd: of men nu naar miniaturen keek, monumentale wandschilderingen of

▄▄▄▄▄▄▄
72
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Van dit werk (zie de bibliografie) verscheen een facsimile in 1987.
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gebeeldhouwde monsters, alle soorten waren geschikt voor transpositie op kleine of
grote schaal in verf of steen.

Afb. 2-46, 2-47, 2-48 Modellen van Owen Jones, De Caumont en Pugin senior

Dat blijkt ook uit de gevleugelde draakjes in het piece de milieu van het plafond of
de initialen van Pierre en Nenny die in ranken opgaan: ze zijn zowel terug te vinden
in de reeks van bladen van Owen Jones, als bij Pugin senior.

Afb. 2-49 en 2-50 motieven met draakjes in het plafond

Afb. 2-51 Motief met draakjes van plaat
LXXI,”illuminated mss no 1” van Owen Jones
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Een groot deel van het plafond werd in beslag genomen door tegelcassettes,
waarin een overhoeks geplaatst ornamentje, dat sterk herinnert aan het vaste
idioom voor tegeltjes.

Afb. 2-52 Verstrengelde bladornamenten
en het tegelmotief

Tenslotte is er de prachtige knoop in het centrum van het plafond, waarvoor
Cuypers een exercitie heeft gemaakt in het vervlechten van geometrische
ornamenten en gestileerde motieven waaronder het draakje. Hiervoor kon hij
inspiratie vinden bij de Keltische ornamenten.

Afb. 2-53 De ornamenten in het hart van het plafond vergeleken met enkele patronen uit de
Grammar of ornament van Owen Jones
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