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Wijnhandelaar Rob Verbeek
fotografeerde verdwijnende
muurreclames in Frankrijk, zijn
fotocQIlectie gaat nu naar Parijs

Dooronze correspondent
Paul van der Steen

A lIes was aDders in bet Frank-

rijk van vijftigjaar geleden",

zegt Rob Verbeek.-"De hui-
zen,het landschap, de au-

to's, bet ogenschijnlijke gemak waar;.
mee werd geleefd:' In de loop van de
decennia-zag de francofiel uit bet Lim-
burgse St. Odilienberg hoe deafzon-
derlijkedelen van bet land steeds meeT
op elkaar en de rest van de wereld gin-
gen lijken. Vanaf midden jaren tachtig
begon Verbeek eenaspect van dat ver-
dwijnende exotische Frankrijk vast te
leggen: geschilderde muurreclames.

Verbeek (73) had russell 1972 en
2OO6een eigen wijnhandel. Zijn waar
haalde hij in veel gevallen zelf op in
Frankrijk, bet liefst in zijn oude Citroen
Traction Avant, vaak met de bevriende
kunstenaar Carl Lucker. En passant fo-
tografeerde Verbeek de muurreclames.
De locaties werden exact vastgelegd,

: de gereden routes in een wegenatlas
; met een role stiff gemarkeerd.

: Een tentoonstelling van een deel van
: Verbeeks tweeduizend foto's in Roer-
: mond in 2011 weld bezocht door de
: culturele attache van de Franse ambas-
: sade. Haar enthousiasme leidde tot een
: expositie in Amsterdam. Tijdens voor-
ibereidingen vertelde Verbeek aan deattache dat hij een bestemming loch! -i 

voor zijn verzameling foto's van muur-i 
: schilderingen. Wat zou er andersnai 

i::j zijndood metdat werk gebeuren?
~ i Nietveellatermelddenzichmaar
I : liefstdrieFranse instituten. Soms zijn

: buitenlanders nodigom een land te
wijzen op zaken van waarde en

; schoonheid. Verbeek schank zijntol-
: lectie uiteindelijk aan bet Musee des

Arts Decoratifs in bet Parijse Louvre.
: "Monsieur Verbeek, nous sommes stupe-
faites!", lei de conservator na bet lien

: van de verzameling. Verbeek blijft
, muurreclames fotograferen. "Steeds
: meeT ookop plekken waar ik jaren ge.,
leden al eens bell geweest. Dan lie je
ho~ bet verval heefttoegeslagen:'

Muurreclame voor Vitte!oise fangs
de Route Nationale 23in 1991.

Verbeek vroeg zich afwat.
er er na zijn dood met. zijIi
werk zou gebeurenl

DeCollectie Traces etTracesis tezien)n
het Kruisherenhotel (Maastricht) tot 1/9.
Traces & traces. Sporen van verdwijnend

Franscult(4reel erfgoed, Rob Verbeek en
Carl LOcker,ultgeverij Wijdemeer, ~ 34,95.


