‘Paters Portretteren Personen’ uit Simpelveld e.o.
Tentoonstelling portretfotografie uit Huize Damiaan, WOII
De heemkundevereniging De Bongard heeft bij hun vertrek uit Simpelveld in 1991 een groot
aantal glasnegatieven van de paters der Heilige Harten uit Simpelveld mogen ontvangen.
Deze foto’s zijn nu gedigitaliseerd en hiervan zijn afdrukken gemaakt. Het betreft onder meer
een groot aantal portretfoto’s die mensen tijdens de bezettingstijd nodig hadden voor hun
persoonsbewijzen. Daarmee is dit een tijdsdocument uit de periode van de Tweede
Wereldoorlog. Het zijn niet alleen foto’s van mensen uit Simpelveld, maar uit de omtrek.
Voorts fungeerden de paters ook als hoffotograaf bij feestelijke aangelegenheden zoals
huwelijk of Eerste H. Communie.
Met deze expositie ‘Paters Portretteren Personen’ wordt beoogd om eenieder kennis te laten
maken met het belangrijke fotografische werk van de Simpelveldse paters van de Plaar en om
deze circa zeventig jaar oude foto’s te kunnen identificeren. Op deze wijze is het de bedoeling
om achter de naam en eventuele overige gegevens te komen van de geportretteerde personen.
Er worden telkens dertig fotoafdrukken in lijsten getoond. Deze zullen tijdens de looptijd van
de expositie twee keer gewisseld worden, zodat de bezoeker telkens nieuwe portretten ziet.
Echter het aantal foto’s dat de paters van het Damianeum gemaakt hebben, is vele malen
omvangrijker. Daarom worden de overige afdrukken in klappers aan het publiek getoond.
Eenieder heeft dan de mogelijkheid om de juiste naam en eventuele aanvullende gegevens te
schrijven bij de foto’s in de expositie of in de klappers.
De opening van deze tentoonstelling vindt plaats op zondag 12 mei 2013. Om 13.30 uur kunt
u er al binnenlopen. Om 14.00 uur zal de opening worden verricht door beschermheer Wiel
Weijers van heemkundevereniging De Bongard.
De tentoonstelling vindt plaats in het ontmoetingscentrum van de Rode Beuk (Kloosterstraat
59 in Simpelveld) en loopt van 12 mei 2013 tot en met 9 augustus 2013.
De openingstijden zijn als volgt:
Maandag t/m vrijdag: van 09.30u tot 19.00u.
Zaterdag: gesloten.
Zondag: van 11.00u tot 16.00u.
De Bongard hoopt dat velen deze tentoonstelling zullen bezoeken en voorts dat veel personen
herkend worden, zodat zij aan de vergetelheid onttrokken worden. We nodigen u van harte uit
om te kijken en helpen te identificeren.
Voor meer informatie zie ook www.DeBongard.nl
of mail ons via DeBongard@hotmail.com
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