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Beeldende h s t in Berg en Bosch, e

mm t m h f

Jan. van der Heiden

Behoudens de muma zijn er maarweinig insteilingen in onsland waarzoveelwerk van erkende kunsknaars
is samengebracht 4 s in Berg en Bosch. Een groot deel van deze kunstverzameling dateert uit de tijd dat
het toenmalige sanatorium gebouwd werd, au zo'n zestig jaar gelleden, en is te danken aan de opvattingen
van de eerste g m e e s h e e r d i i , dr. W. Bronkhorsten de architecten 8.J. Koldewey en C.M. van Moorsel.
Zij gingen namelijk uit van de gedachte dat de roomskatholieke arbeiders die hier maandenen somis jaren
zouden moeten verblijven, een harmonische omgeving verdienden waar niet alleen het lichaam, maar ook
de geest zou worden gevoed en waar ze zich dus in alle opzichten prettig en thuis zouden voelen.
Het sanatorium
werd in de stijl van de
Delftse school gebouwd,
waar naast doelmatigheid begrippen als =nvoud, soberheid en eerlijkheid een grote rol
speelden; het gcbouw
werd daarom opgelrokken uit gevels van baksteen,eenvoudigehoutconstniclies en pannen
daken.
Een mtal kunsta
naars werd vcniolgens
ingeschakeld om het
geheei verder te verfraaien. Uitgangspunthierbij
was dat de kunstwerken
. .
een
De hoofdingang van Berg en Bosch met bas-leliLf van Man Andriessen,
moestenvamien met de
arcliitectonischevormgeving.
met een dgieus karakkr, later ook om weken van heel
In het verlengde hiervan zochten de kunstenaars
andere aard.
naarvormcnvan volkskunst, simpel eneerlijk,diedoor
Nu ook de ziekenhuisfunctie van Berg en Bosch
de katholieke arbeiders zouden worden begrepen en
is opgeheven en de toekomst van het complex onzekw
gewaardeerd.Geen moderne fratsen, geen werken die
is geworden, vonden we het moment gekomen de
door felle k h m of opvallende vormgeving als het ware
inventaris op te maken: in dit artikel willen we eens
schreeirwen om aandacht, maas kunst die zich met m
nagaan wat er nog over is van de oorspronkelijke bouw
zekerc terughoudendheid en kheidenheid presenteert.
en van de eerste kunstobjecten en welke werken later
Vanwege de katholieke signaluur van het sanatorium
nog werden aangeschaft.
treffen we er veel rcligicuze kunst; alle ingeschakelde
kunstenaars hadden hun sporen op dit gcbid d s
Op een regenachtige maandagmiddagfietsteik er
verdiend.
naartoe om allesmeteigen ogen te a schouwen. Ik werd
daarbij op deskundige wijze rondgeleid door Ko
Veel is er sedertdien veranderd in Berg en Bosch,
Kristdein, die zich in het dagelijksleven verdienstelijk
Het sanatorium voor tbc-patiënten groeide uit tot een
maakt als tuinman van het centrum. De tuinman kon
a l m ziekenhuisen de liefdezusters dominimessen
niet veel vertellen over de kkkenis van de beelden en
maaktenplaats voor 'gewone'verpfeegkundigeu AZ d m
andere objecten, en ook niet over de makerservan. Een
veranderingen hebben hun invloed uitgeoefend op de
k 1 d van de heilige Fmcisnis kreeg bijvoorbeeldvan
kunstverzameling. Stukken van de oorspronkelijke
hemdeminderpassendetitel'kabwter'. Hij wist echter
collectie verdwenen en nieuwe objecten kwamen erbij.
wel d m en al die andere 'kabouters' en kunstvoonverpen
In eerste instantie ging het daarbij veelal om aankopen
te d e n , en kon bovendien de kortsterouteuitstipplen
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tussek het ene en het andere gebouw, voorwaar niet

ontielangrijk als het regent.
Hieronder treft u het vaslag van onze rondgang.
Allewerst en het meest uitgebreid wordt de beeldende
kunst uit de bouwtijd van het sanatorium beschreven.
Dan volgen een aantal van devoornaamstewerken van
later datum. Vervolgens geefik een korte beschrijving
van de Idangrijkstekunstenaarsdie voor Berg en M.
hebben gewerkt. Tot slot volgt een opsomming van de
door mij gebruikte literatuur.
kmdie nadm informatie w m m , 0
0 wagen
~
hebben of onvernijdelijke tekortkomingen hebben
ontdekt, kunnen contact met mij opnemen.

Kunst uit de bouwtijd van het sanatorium
Mien we vanaf de Bronkhorstlaan het terrein betreàen,
zien we schuin tegenoverhet hoofdgebouw het voormalige economiegebouw. Op de voorgcvcl bevindt zich een
hoogreliëfvan geglazuurde tegels van de beeldhouwer
Chrtrles Vos. Het is een voorstelling van Herwonnen
Levenskmchf(zie ook afbeelding blz. 41, de naam die
de Katholieke Arbeiderskweghg had gegeven aan haar
instelling ter bestrijding van de t u ~ c u l o s eLinks
.
en
rechts zijn twee zieke arbeidersafgcbeeld in zit tende en
halfliggende houding.Zij worden ondersteund door
liefdezusters,hun blik devoot naar de hemel gericht. In
het midden staat een derde arbeider, een vitale jonge
kerel, met de armen wijd gespreid: hij heeft de ziekte
overwonnen. Het hmfd is licht naar boven gericht, alsof
hij de nieuwe levenskracht inademt. Linksboven staat
de zon als bron van nieuwe vitaliteit. Een aantal mare
zonnebloemen versterkt deze zonnesymboliek. Alle
clementen van de stichting Herwonnen Levensknach f
zijn in dit reliëf samengebracht: de genezing van de
zieken,de gerichtheid op de arbeidersen de roomskatholieke signatuur van de Instelling. Door de expressieve
kleuren mhet lijnenspelis een reliëf ontstaan dat sterk
contrasteert met de architectuur van het economiege
bouw. In dit opzicht valt het werk enigszins uit de toon
in vergelijking met de werken van andere kunstenaars.
Aan weerszijden van de hoofdingang van het
ziekenhuiscomplexiseendubbellaagreliëfaangebracht
van de beeldhouwer Mari Andriessen. Dit werk is
verfijnder, de kleuren zijn zachter, het geheel is meer
ingetogen van aard, Op het linkerdeel zienwe een zieke
ar&der op weg naarhet sanatorium,het hoofd iets naar
beneden gebogen. Hij krijgt steun van zijn vrouw, die
een kind aan de hand heeft. Rond deze figuren is een
aantal Weinere tafereeltjeste zim, zoals een fabriek met
rokende schoorstenen,twee sjouwende arbeiders, een
huisje, een dokter bij het bed van een zieke volwassene
en een liefdezusterbijom ziek kind.Het rechterdeel toont

ons een vrolijker M d : hier verlaat de arkider gezond
het sanatorium,en wordt begroet door vrouw en kind.
We zienhier verder de Berg en BoschkaH, twee spelende
kinderen, een paar wandelende mannen en een bootje
met een hengelaar. Alles bijeen is op treffende wijze de
functie van het sanatorium weergegeven.
Als we via de hoofdinganghetziekenhuiscomplex
betreden zien we recht voor en boven ons in de h l een
groot driedelig venster met gebrandschilderdglas van
de glazenier Hemi Jonas. Het beeld wordt grotendeels
gevuld dooreen schare zieken.Hunhoudingen blikken
zijn afwachtend, berustend en soms smekend gericht
op die ene hoofdfiguur in het midden, een ~ t u d ~ g u u r
met de ene hand'up het hart, terwijl de andere een
zegenend gebaar maakt. Planten, vogels, de zon en een
stadssilhouetop de achtergrond completerenhetbeeld.
I
kkleuren zijn van binnenuit gezien fel, met onder meer
paars, geel,rood en blauw. Het is een raam waarnaar
je langdurig geboeid kunt kijken.Tegelijkertijd zorgt
het gekleurde glas voor een s p a l e lichtinval in de hal.
Het gebouw waarin we ons thans bevinden was het
eigenlijkesanatorium met de verpleegafdelingen.Aan
de rechterzijdewas het Jozefpaviljoen(demannenafds
l i g ) en links het Mariapaviljoen (voor vrouwen). De
weg naar het kinderpaviljoen was rechtuit de lange gang
door. Rechts was het Tarcisiuspaviljoenvoorjongens,
en links het hldapaviljoen voor meisjes. Daar, aan
het einde van de gang, op de splitsing naar de beide
kinderafdelingen, vinden we een hoogreliëf van
geglazuurd aardewerk van de hand van Charles Vos,
een zogenaamde 'mantelmadonna': Maria houdt haar
blauwe man tel wijd gespreid om een zevental kinderen
in M e r m i n g te nemen.Aan de bovenzijde is een =tal
engelenkopjes aangebracht. Het reliëf is gesigneerd CH,

vos.

Een van de verdwenen wandschllderliigen; Maria met Chris.
aiskind van Lode Sengers.

Ik Bilka?

Het hoofdgebouwmet zijnvierverpl~gpaviljoens
telt vele gangen en zijgangen, waar de schilder Lode
Sengers een zeer groot aantal wandschilderingen op
aanbracht. Hetdas zijn ze bijna allemaal verdwenen,
weggewerkt achter grote hoeveelhedenpleisterwerk en
witkalk. De fraaiste schilderingen waren die van de
heiligendie de afdelmgen hun naam gaven:Maria, Jozef,
Tarcisius en helda. Met slechts enkele zachte lijnen
werden ze op de wand geschilderd, waardoor het beeld
een devoot, bijna mystiek karakter k g .De vier heiligen
zijn niet meer zichtbaar.
Van de overige muurschilderingen, ziekenhuistaferelen en moraliserendevoorstehgen, vonden we slechts
een zestal terug in de gangen van het voormalige
Jozefpaviljm, nu in gebruik m onder meer de Willem
Zeijlmans van Emmichovenkliniek.
De eerste die we tegenkwamen was een landschap
met een jongen die op ¢en boomtak zit terwijl hij een
snaarinstrumentbespeelt, daarondereen fluitspeler,en
nog lager een jongen met viool.
Ook de tweede voorstellin~heeft een landeliik
karakter: een hengelaar met eenhoedje op het hoofd
zit aan de waterkant tegen een boom geIeund te slapen,
met naast zich een glas en een fles. Zijn hengel is op de
grond gegleden. Een koe kijkt nieuwgierig toe. De
bijbehorende tekst luidt:
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ziekenhuispraktijk: een dikke man in een rolstoel
voortgeduwd dooreenliefdenister,eenzware hdíontkle
de man bij de dokter voor onderzoek.
We verlieten het Jozefpaviljoen via een andere
uitgang, waar we een klein glas-in-loodraam zagen
waaropm dravend paardstaat afgebeeid in rood-oranje
tinten. De signering Nhakrduidt op de maker: Toon
Ninaber van Eyben. We zullen elders in het complex
nog veel werk van deze glazenier tegenkomen.

De kapel en het zusterhuis
Op 4 septmber i 933 werd de kapel vm Bergen Bosch
plechtig gewijd aan het Heilig Hart. Boven het al taaiis een Hein venster van gebrandschilderd glas van de
hand van Henri Jonas, met een voorstelling van Jezus
die zijn hart in zijn borst toont, dat wordt omgeven door
een krans van stralen c.q. vlammen. Het Heilig Hart
wordt vereerd als zetel van de brandende liefde van
Christus voor de mensheid.

als het Msswe slaapt
ral hg hef w5
'kniet verschalken

Het is de enige schildering waarop we de naam van de
maker terugvonden: Lode Sengers.
De derde voorst&ng isvaneen verhuizing. Centraal
staat een ouderwetsziekenhuisbedop wielen,helemaal
volgestapeld met a.lierlei spuileQes (waaronder een kmik
Bols). Een liefdezuster komt met nog meer aanlopen.
Rechts zien we een kapper aan ket werk. Er staan twee
teksten op:
Verhuken kost bedsftv

en, met hoofdletters:

LIJD IN STIL TE
Vervolgenskwamen weeen voorstelling tegen van
een jongen met een mand appels op de mg. Terwijl hij
zichbukt omnógeen appelop terapen, rollende appels
..
uit de mand. Te lezen staat:
w& te vee/ Ml hebben
laat alles d k n

De laatste twee afbeeldingenzijn ontkend aan de

Verdwenen Madonna met kind van Mari Andriessen.

Aan de andere zijde van de kapel, boven de
hoofdingang, W t nch een rond glasraam van dalfde
kunstenaar met een voorstelling van een golvende zee
met vissen en een boot waarop Jezus staat,een illustratie
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vanhetNieuwtatamentir&e verhaal waarin Jezusmet
zijn discipelen het Meer van Galilm oversteekt. Een
plotselinge stom steekt op en het schip dreigt te vergaan,
maar met enkelewoorden kalmeert Jems de woedende
golven Het verhaal krijgt in dechristelijke kerk mextra
dimensie als de boot en de ruwe zee symbool zijn voor
de kerk in de woelige wereld van vandaag.
De kapel wordt al velejaren niet meer als zodanig
gebruikt; het is nu een mimk waar festjes en andere
activiteiten plaatsvinden. Veel kerkelijke kunst is dan
ook uit de kapel verwijderd, waaronder twee beelden
van Mari h d n m diein het schip yan de kapel vlakbij
het koor stonden. Het beeld aan de rechtenijdestelde
Maria met het Christuskind voor; wat voor beeld er aan
de linkerzijde stond konden we niet achterhalen. Van
geen van heide W e n hebben we een spoor teniggevonden.
Ook de veertienkleinekalkstenenkruiswegstatiën
van Marî Andriessen iijnzo'n zes of zevenjaar geleden
uit de muren van de kapel gehakt; wij vonden ze tcmg
in oen tweedelighouten raamwerk in het stiltecentrum
van hct hoofdgebouw.~ edetkruisweg wordt degang
van Jezus van het rdthuisvan Pilatus naar Golgotha
uitgebeeld.De lijnvoering van de reliëfs is sober, bijna
primitief. De nimbussen zijn goudkleurig, de overige
kleuren zijn zacht, mogelijk enigszinsverbleekt. Bij het
verplaatsen ontdekte men aan de achterkant van de
kalksteenookhakwerk van Andriessen:kennelijk heeft
de kunstenaar de steen gekserd om aan de andere zijde
opnieuw te keginnen.
Het smeedwerk voor de kapel was afkomstig uit
het atelier van Jan Eloy Brom en Leo Brom, de
d e h e d e n uit Utrecht.Het is na de sluitingvan de kap1
verkocht en we konden er gcen nadere informatie over
vinden.
In de zijmuren van het schip zijn negen driedelige
ramen aangebracht, vier aan de midzijdeen vijf aan de
noordzijde. ER raamdeel telt weer veleglasin-loodraampjcs van afwisselend vierkante en zeshoekige ruitjes
waarvan er telkens &n uit gebrandsdlderd glas h t a a t ,
vervaardigd door Toon Ninaber van Eybcn. Aan de
zuidzijde zijn de twaalf apostelen afgebeeld, van links
naar rechts, volgens dc opschriften van de kunstenaar:
S. Petnis, S. Andries, S.Jacob (zoon van Zebedeus), S.
Joan (Johannes), S. Philippus, S. Bartholomeus, S.
Mattheus,S.Thomas, S.Jacobvan Alpheus, S. Simon
de Yveraar (Simon Zelotes), S. Judas Th. (Judas
Thaddeus) (de toevoegingen tussen haakjes zijn van de
schrijver dez.). De twaalfde apostel, Judas Iskariot,
ontbreekt, in zijn plaats werd zijn opvolger Matthias ,
afgebeeld. Op het eerste raampje heeft de kunstenaar
zijn werk gesigneerd en gedateerd:Ninaber 1932. Aan
de noordzijdevan het schtp tellen we 15 gebrandschdderde ruitjesmet dezelfde signering.&k elders in Berg en

Bosch zullen we nog tientallen van deze werkjes
tegenkomen, alle heiligen of bijbelse voorstellingen.
Aan de noordzijdevan de kapel staat het zusterhuis,
ook wel klooster genoemd; hier woonden immers
dominicanessen.Lhks van de ingang bevindt zich een
hoekbeeld van de heilige hminicus, de stichter van de
orde der predikheren of dominicanen. Het beeld uit
zandsteen is van de hand van Aibert Termote en vormt
een prachtig gehel met de architectuur van het
zusterhuis. Dominicusheeft een boek in de hand (de uier
evangeliën);de ster boven zijn hoofd verwijst naar een
visioen van zijn meter, die bij zijn doop een ster op zijn
voorhoofd zag neerdalen.De hond met een brandende
toorts in de bek die aan de voeten van de heilige ligt,
duidt op een droom van zijn moeder, waarin zij een
dergelijk w a n baarde.
Tussende kapel en het zusterhuisbevindtzich nog
een afwnderlijke kapel voor de zusters dominicanessen.
Ook deze is sinds de jaren vijftig niet mocr in gebruik,
al staan de fraaie houten banken er nog wel. In de refter
van het klooster en in de zusterkapel treffen we talrijke
gebrandschilderderaampjes aan van Toon Minatier van
Eyben.
In het nlsterhuis, dat nu gebruikt wordt door de
Willem Zeylmans van Edchovenkliniek, hebben we
nog evengezocht naarmmadonnamam vanNinaber,
maar we hebben het niet teruggevonden.

Hoekbeeld in zandsteen van St.- Dominicus, van Albert Term*

te.

!

We vervolgden onze weg naar de kimterhof, waar
we in een nis in de tuinmuur een reliëf vonden van
geglazuurd aaràewerk, voorsteliend Onze Lieve Vrouwe
van Lourdes. In Luurdes in de Franse P y r e n e n zag
in het jaar 1858 een meisje tot 18 keer toe bij mgrot
Maria verschijnen. In 1864 werd in de grot een k l d
geplaatst van Maria zoals Bernadette haar gezien had.

Onze Lieve Vrnuwe van Lourdes, hoog-reliëf van Albert Termote.

De grot werd een bedevaartsoord, voord voor zieken
die hier genezing hopen te vinden. Met enige vrijheden
heeft Aibert Tmmote zijn eigen Maria van Lourdes
geschapen. Zij heeft de handen gevouwen en lijkt
enigszins te zweven. Boven haar hoofd is met een
eenvoudge lijn een nimbus aangebracht.Hekas hebben
vandalen de vmten afgebrokm en bladderen de kleuren
ernstig af. Aan de onderzijde van het reliëf is het
monogram van Termote te zien, de letters A en T
dooreen, en het jaartal 1933.
Het kosttemoeiteeen sleutel tevinden die tbegmg
gaf tot het dodenkamertje of mortuarium aan de
achtenijdevan het economiegebouw.We zagen er een
mooi dubbel raam van Toon Ninaber van Eyben: twee
grote engelen met oranje-rode vleugels in e n met sterren
bezaaide ruimte. Met een kaars in de hand begeleiden
zij de ziel van de overledene naar het hiernamaals. Op
de wanden van het dodenkamertjeM Ninaber indertijd
ook schilderingen aangebracht. Etn ervan kennm we
van eai foto:eenheuvelachtiglariddap met een herder
en een viertal schapen. De eronder geschreven tekst
luidde: Tot Christus kudde behoorde deze, nu draagt
de Goede Herder hem op de Eeuwige Velden'. De
voorstelling ademt de sfeer van vredige rust. In de
dodenkameris geen van de schilderingen meer te zien,
sinds men ereen grote koelruimteinheeft aangebracht.
Het is niet onmogeIijk dat &nof meer van de voorstefin-

gen nog achter het isolatiemateriaal aanwezig zijn.
Kunst van later datum

Vlakbijdeh o o f d i i n g van het Bergen Boschcomplex
staat inhet plantsmeen W d van Franckusvan Assisi,
de stichter van de orde der minderbroedm of fmcimnen. Hij wordt door één van zijn
biografen &reven
als klein en
schriel met een slordige hard, en zo
heeft de beeldhouwer Piet Jungblut
hem ook uitgebeeld. De lelie in zijn
linkerhand verwijst naar de gekiftevan
kuisheid. Een legende vertelt dat hij
voor de vogeltjes preekteen ze opriep
God te prijzen voor zijn zegeningen:
de vogels vlogen op en vormden in de
lucht een kruis. Het stenen beeld is
maar W a d i g d ; de kop iser afgebroken en staat nu los op de romp van de
heilige.
Naast de kapel vinden we van
dezelfde kunstmaar in een spacjaal
daartoe gemetselde nis m in staen
uitgevoerde piëta, Matia mei het doode
lichaam van Christusophaar schoot.
Jungblu t heeft ook nog een kleine
bronsplastiek van de heilige Genoveva gemaakt. Deze
voormafige boerendochter werd in 422 in een dorpjebij
Parijsgeboren en hoedde als kind de s c h a p . Toen Parijs
bedreigd werd door Attila, de koning der Hunnen, wist
zij de aanval cloorgebsd te verijdelen. Bij een belegering
en een inval vm de Franken heeft zij de hongersnood

De heilige Genweva, hnsphsüek van Piet JungMut.
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in de stad bestrsdenen van de overwinnaarsvergiffenis
verkregenvoor de stad.Zo werd Genoveva de beschermheiligevan Parijs, Jungblutheefthaat afgebeeldals een
vriendelijk herderinnetje met een duif in de hand.
Men verteldemijdat de in Bilthoven woonachtige
Jungblut deze Wden voor Berg en Boah heeft gemaak t
als dank voor hulp bij zijn onderduiken gedurende de
tweede wereldoorlog
Ook van een andere plaatsgenoot, de Biltemar Jits
Bakker is werk op Berg en Bos& te vinden: in 1980 heeft
bij een bronm k l d j e gemaakt voor de school in het
kader van de zgn. 1%-regeling.Het beeldje draagt de
ti tel S d r o m d Een tweede beeldje van zijn hand, een
bronzen plastiek van twee spelende kinderen, staat in
de directeurskamer en is gesigneerd JB. Dezelfde
signering vinden we op een groot bronzen k l d , dat
geplaatst is op een ruw gemetseld platvom midden in
een groot gazon.We zien eenjongen die op z'n hurken
zit en een tekkel aait.
In het voormalige Jozefpaviljoen hebben we nog
een grappig glas-in-lomhampjegezien van J. ten Bosch
uit 1952. Het betreft een in felle kleuren uitgdoste nar
met scepter. Het gedichtje erbij luidt:

ondernemen tot behoud en kschenning ervan.
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JE KOP /N DE WAR,
BU/ET DE NAR.

In dezelfdegangis eenmuurbeelduit 1953 van Sjef
Eywael aangebracht. Rechts staat St.-Hubrtus,
uitgebeeld alsjongeman injagerstenueme t pijlen boog.
Links van hem een hert met een kruis tussen het gewei.
Volgens de legende was Hubertus in zijn jonge jaren
liefhebber van wereldse geneugten, met name van de
jacht. Toen hij op Goede Vrijdag op jacht ging, stond
hij plotseling oog in oog met mwit hert, dat tussen de
takken van zijn gewei een kruisdroeg.Nadezeervaring
bekeerde hij zich tot het christendom en werd later
tiisschop van Maastricht en vervolgens van Luik. St.Hubertus is de schutspatroon van de jagers.
Op het Berg en B06~~iwmplex
h i n d t zich nog veel
hldende kunst die we in dit artikel onbesproken mmten
laten, zods een portret in brons van de eerste g e n d e e r directeur prof. W. Bronkhorst, smeedwerk op de
buitengevel vanhet hoofdgebouw en bij het zusterhuis,
moderne kunstobjecten bij de Berg en
een
Boschschool, een gevelversieringbij het astmacentmm
en tal van werken die te vinden zijn in de ruimten van
de diverse antroposofische instellingen.
De toekomst van het Berg en Boschwmplex is
momenteelerg onzeker. Er zullen zekm in de komende
jaren ingrijpendeveranderingen plaatsvinden. Het is te
hopen dat de betrokkenen in die moeilijke tijden de
waardenvande architectuurendebeeldendekunstniet
uit het oog zullen verliezen en waar nodig stappen zuilen

Glas-in-loodraam in het dodenkamertje.
(Torn Ninaber van E y h n )

De beImgnJkstekunstenaars va0 Berg en B d
In het voorgaande artikel wordt een poot aantalkunstenaarsgenoemd. Hieronder volgt een korte levensbeschrijving van genoemde kunstenaars.

Marins Silvester Andriesseu

Masi A n d r i m wad geboren m Haarlem op 4 d e c d m
1897.Hij komt uit een mkunsbninnende familie,waar
vooral muziek een grote r01 speelde.Zijn &oer Willm
was pianist en componist en onder meer directeur van
het Amsterdamse conservatorium Een andere broer,
Frans, kennen we ds politicus: hij was onder meer
minister van Financiën (1 977- 1980). Twee zonen van
Frans,nevenvanMaridus,werdenkkendecomponisten. Mari w a d beeldhouweren wel 6ki van de hlmgrijkste in Nederland. Zijn opleiding kreeg hij op de
kunstnijvaheidsschool te Haarlem, de Academievoor
W e n d e Kunsten k
waar J. Bromer zijn
leraar was, en aan de Akademiete München. Hij heeft
een lang en arbeidzaam leven gehad alvorens hj op 7
d m b e r 1979 op 82-jarige leeftijd overleed. Mari
Andriessen is vooral bekend geworden door zijn
venetsmonumenten,bijvoorbeeld het monument van
de febmanstaking in h t & .
Hij beperkte zich niet
tot stenen beelden en relitrfs, maar maakte ook vele
bronzen. In veel r.-k.kerken en instellingen vinden we
religieuze werken van zijn hand. En 1955 vervaardigde
hij een bronzen kopvan een ernstig kijkende Kees Bmke,
te zien in de Werkplaats te Bilthoven.

~~

Jits Bakker

De Biltse Jits Bakker is geboren op 6 juli 1937 in het
plaatsje R a h m bijj Arnhem, waar hij in zijn kinderjaren
geconfronteerd werd met de gruwelijkheden van de
oorlog.Op school was hiJieen slschte leerling,maar had
al vroeg belangstellingvoor boetseren en tekenen.Zijn
opleiding Inj diverse instellingen was vooral grafisch
gericht. Tot f968 maakte hij vooral tekeningen en
aquarellen. In 1968 betrok hij zijn eigen atelier aan de
Holle Bilt, vlakbijde Gronmij, waar hij voordien enige
tijd had gewerkt. Vanaf die tijd ging hij ook bronzen
maken, waasmee hij uiteindelijk werekibesmd is
geworden. Typerend zijn zijn plastieken waarin hij
h e g e n d e figuren (sporters, muzikanten enz.) heeft
weten mist te leggen: kwgingik hom Gelrapt.In 1974
kwam zijn zelfgebouwde nieuwe werkruimte De Kui
gereed. Naast bronzen beelden maakt hij ook kwelden
van steen, verder glasmozaïek, sienden en keramiek,
terwijl hij ook de schilderkunst beoefent. In onze
gemeente treffen we veel werk van Jits Bakker aan,

bijvoorbeeld Fietsspehn bronsbij de Van Everdingenschool, Evenwichtbij het dorpsthuis en ffi&t.metí;rig
bij het Nieuw Lyceum.

Jan Eloy en Les Brom

I
k edelsmederij van de familie Brom werd op 20 april

1856 geupend door Gerad Brom (1 83 1- 1882). Grote
bekendheid verwied deze door zijn smeedwerk in
neogotische stijl voor kerken, in samenwerking met
neogotische architecten als Alfred Tepe. Zijn opvolger
Jan He;ndrik Brom (1860-1915)heeftdeneogotkk stijl
losgefaten. H
ijkreegveef opdrachtenvanr.-k,instellingen
v w r het maken van liturgde voorwerpen.Jan Hendrik
werd opgevolgd door Jan Eloy Brom (1891-lm en Leo
Brom (18%-1965), die de zaak op dezelfde vmt
voortzetten. Op 29 januari 1962 werd de edelsmederij
aan de Drift no. 15 in Utrecht opgeheven. In De Bilt
werden bij de bouw van de nieuwe Micldkerk (195415)
een altaar en zijaltaren geplaatst van Let,Brom; ook
het tabernakel en de kandelaars zijn van zijn hand.

Henri G'harlm Jonas
Henri Jonas werd op 8 mei 1878 in Maastricht geboren
en is tot up 15 september 1944Maastrichteriaat gebleven.
Zijn vader was huisschilder,en Henriwerd op 12-jarige
leeftijd leerling in het familielmlrijf. T m jaar later wed
hij decoratieschilderin een aardewerkfabriek,maar na
enkelejaren keerde hij terug tot zijn oude arnbacht en
volgde hij tevens 1aan de Maastricht%Stadstekenschool. In 1916 besloot Jonas zich geheel aan de
schilderkunst te wijden en werd hij als leeriing toegelaten
tot de Academievoor Beeldende Kunsten k Amsterdam
Vanaf 1923 begon hij zich naast het schilderen ook bePg
te houden met bet ontwerpen van glas-in-loodramen.
Wij kreeg dertien &langrijke opdrachten, nagenoeg
allemaal in het zuiden van het land, en doorgarans van
de r.-k-kerk. Zijn grootste opdracht betrof het maken
van dertig ramen in de St.-Antoniuskerk te BIeijerheide,
waaraan hij met onderbrekingenvan 1931 tot 1939 aan
werkte. Zelfshet profane werk van Jonas heeft nog een
religieus karakter.Met Charles Eyck en Soep Nicolas
behoort Jonas tot cle grondleggers van de Limburgse
schilderschool. Naast schilder en glasschilder was hij
tevens houtsnijder en lithograaf.

&B%r C%#
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Petrns Hendrikus Joseph Jmgblut
PietJungblutwerdinU~tget>orenop19apd1909.
Hij woonde en werkte Lot 1940 in d m stad. In septank
1940verhuidehij naardeVan Goyenlam6 te Bilthovm,
waar hij meer dan 45 jaar heeft gewoond. Jungblut
overleed in Zeist op 28 januari 1988. Ilrj maakte
beeldhouwwerken, reliefs en bronzen plastieken. Hij
werkte mmonumenten en religeuze opdrachten.

Toon Nixmber werd in 18% in Scheveningen geboren
en bleef daar wonen tot 1942. Vanuit Scheveringen
vertrok hij naar het Brabantse land; eerst naar 'sHertogenbh en vervolgens naar Boxtel, waar hij in
1977 is overleden. Op de Haagse Academie voor
BeeldendeKunstenbehaaldehijzijnakte h
40tekenen.
Wemogen hemeen veeizijdigkunstenaarnoemen:
hijtekmde,schiiderde,etsteenv e r v ~ ~ t k
. .
wsm
, urneken€mEtle€Ib~
Ninaber is twens leraar geweest in Den Haag, 'sHertogenbosch en Boxtel. Als goed katholiek was hij
lidvanhet Mgern6enKatholiekKunstenaarsVerbond.
Op Bergen Bosch 1erenweNinabervooralkennen
als glazenier. Onder zijn werken daar zijn er enkele in
mozaïekuitvoering, zoals de twee engelen in het
dodenkamertje, opde overige ramen van zijnhand zijn
& schilderingen,heiligen en bijbelsevoorstehgen, in
het glas gebrwd.
Zijn wedi is traditioneel van karakter;hijliet zich
niet kinvl&
dom m d a n e strominp. In homem
Ninaber zijn ontwerpen zelf uitvoerde is niet geheel
duidelijk.Gedeeltelijkwerdenzeinelk gevaluitgevoerd
in andere ateliers, onder m m bij A.C. Vdstar te
Bilthoven.
Ldewijk Antonius Sengers

LodeSengen werd h Rotterdam geborenop 5 september
1896, doorliep daar de Academie voor Beeldende
Kunsten en werkte er enige tijd. Toen Berg en Bos&
werd gebouwd woonde hij in Bussum, vanwaar hij in
1936 verhuide naar Leiden. Daar is hij op 2 maart 1956
in zijn witte huis in de Pesthuidaan overleden.
Hijschilderde,tekende,etste,graveerdeenm2aakte
hout- en l i m o k d e n , litbografïieën en keramiek. Hij
werd vooral bekend om zijn wandschilderingen in
v&mde
kerken, met religieus: voorstdhgen zoals
kruiswegstatien.Maar ook 'dingen van alle d a g ' m
een geliefd onderwerp.

Geboren op 30 juni 1887 in Lichtervelde h Alhrt
Termote van Vlaamse afkomst, In Gent studeerde hij
aan deAcademievoor Schone Kunsten. Temote heeft
tevedlslesgehadopde~vmr~Kut3sten
te Amsterdam, metJ. Bromer, die we ook al tegenkwamen a l s leermeestervan Mari Andriessen,als leraar. In
1914 vluchtte Termote vanuit Belgie naar Engeland,
k w m een jaar iater naar Nederland en liet zich hier
naturaliseren.
Termote is beeldhouwer; naast stenen beelden
maakte hij ook bronzen en religfs. Hij werkte veel voor
r.-k.kerkenen heeft aokiai vanmonumentenvervaardigd.Zijnscheppingen komen we overaf in het iaml @ai.
In Utrecht s t a . twee ruiterstandbeeldenvan zijn hand:
St.-Wdiibrord ophetfderkhaf(194~
en St-1MEtrtllius
voor de geiijhamige kerk aan de Oude Gracht,
Tohteeeejde (1948).Ook inzijn wmnplazttsVoorburg&n Haag is veel werk van hem te zien. T m o t e is in
m1978 op hoge h h j d overleden.

Charles Vos werd op 8 augustus 1888 In Maastricht
geboren en overled aldaar op 20 februari 1954. Hij was
leerling van de ateliers van dr. F.J.H. Cuijpers te
Roemond, de Tekensacademie te Antwerpen, de
Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam en
studeerde later in Fbrîjs en It&. Vos woonde en werkte
in Rolduc, Antwerpen, Amsterdam, Parijs, Florence
en Rome alvorens&definitief in Maastricht te d g e n *
Daar werdhij leraar aan de Kunstnijverheidsschd en
later aan de Jan van E y c k d e m i e . Hij was lid van de
Nederlandse Kring van Beeldhouwers.
Hij stelde zijn kunst geheel in dienst van de
katholieke kerk,waarvoor hij vele heiligen, statiën en
piëta's vervaardigde. Naast stenen beeldenrnaakte hij
(zoalsin Berg en Bosch) ook keramiek.CharlesVos gekit
als een meester in de portretkunst.

