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Aan den lezer

De zusters Ursulinen hebben in de periode 1850-1973/1977 onderwijs verzorgd in Eijsden. Hun

eerste lessen gaven zij in een klein huisje aan de Breusterstraat. Doorde geweldige aanwas van

leerlingen, vooral van hen die intern verbleven (pensionnaires), moesttalloze malen de behuizing
worden aangepast en vergroot totwat later het Ursulinenkloosteris gaan heten. Sinds 1892 was aan
het kloosterde huidige (inmiddels voormalige) kapel verbonden, waarin doorde aan het klooster
verbonden rectoriedere dag minstens één dienstwerd gedaan voorde zusters en de pensionaires,

maarook de mensen uit het dorp vonden ereen warm welkom. Na hetvertrekvan de zusters werden

kloosteren kapel heringericht als gemeentehuis en raadszaal. Van 1983/1984 tot en met 2010 waren

ze als zodanig in gebruik. Na dejongste herindeling/fusie van Eijsden en Margraten, die per1 januari

2011 is geëffectueerd is andermaal een kritieke fase ontstaan voordeze voor Eijsden historische en

markante gebouwen. Thans is de kapel wederom tijdelijk ingericht als expositieruimte en wel voor

religieuze kunst. Een betere locatie is am perden kbaar.

Dit geheel in kleur uitgevoerde dubbelnummervan
Uit Eijsdens Verleden staat in het teken van die exposi-
tie van religieuze kunsten wordt speciaal uitgegeven
bij gelegenheid daarvan. De organisatie van de ten-
toonstelling'Van Binding naarVerbondenheid* is in
handen van de onlangs opgerichte Stichting Ku nsj
ien de Vietrien en de Stichting Eijsdens Verleden en
kon mede worden gerealiseerd doorfinanciële bij-
dragen van talrijke sponsoren en de medewerking
van de gemeente Eijsden-Margraten, waarvoor ook
hier nogmaals dank.

De tentoonstelling 'Van Binding naar Verbonden-
heid7 is ruim en divers van opzet: foto*s en ansicht-
kaarten van het voormalige Ursulinenklooster en
haar bewoners, bidprentjes uit de collectie van de
Stichting Eijsdens Verleden, religieus werk van de
Eijsdense kunstenaarjackiejanssen en van de lco-
nenwerkgroep Eijsden, maarook Heiligenbeelden en
aan religie gerelateerde voorwerpen uit de collectie
van Gerard Buren en wijlenjaap Westerbeek.

ln dit dubbelnummer van Uit Eijsdens Verleden is
aanvullende informatie bij elkaar gebracht over de
exposanten en datgene wat te zien is. Desirée Duij-
kers portretteert de ku nstenaarjackiejanssen en de
ku nstverzamelaars (en -restaureerders) Jaap Wes-
terbeek (T) en Gerard Buren. Leonjoosten, voorzit-
tervan de lconenwerkgroep Eijsden, vertelt het grote

verhaal achter de iconen, geeft uitleg bij iconen en
laat stapvoorstap zien hoe een icoon gemaaktwordt.
VictorSpauwen, (mede-)auteurvan een tweetal boe-
ken over (ook) bidprentjes, schreefonder de titel
'Doodsprentjes' een boeiend verhaal overdeze klei-
ne monumentjes van herinnering. Miep Claessen,
die mede de collectie doodsprentjes van de Stichting
Eijsdens Verleden beheert en ontsluit, geeft uitleg
overdeze omvangrijke collectie.
Gelet op hetthemavan deze bijzondere uitgave van Uit
EijsdensVerleden werden de bijdragen op min ofmeer
willekeurige plaatsen voorzien van een gedicht. Ook
deze gedichten zijn bijzonder. Ze werden gemaakt
doorjan Smulders (1954). Hij studeerde Nederlands
rechten criminologie,was werkzaam in het onderwijs
en is sinds 1970 in de weer met poëzie. Hij publiceer-
de in tal van in literaire tijdschriften. Zijn werk werd
meermaals bekroond. De zeven gedichten (l t/m Vll)
verwoorden de zeven sacramenten van de katholieke
kerk.

Wees welkom op zaterdag 12 (tussen 14.30-18.00
uur), zondag 13, donderdag 17 (Hemelvaartsdag),
zaterdag 19 en zondag 20 mei (steeds tussen 13.00-
17.00 uur).

HenkJ.L.M. Boersma,
voorzitter van de Werkgroep Redactie Uit Eijsdens
Verleden
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La Sainte Crèche
Henkj.L.M. Boersma

De congregatie van de orde der Ursulinen heeft zich met name toegelegd op het geven van
onderwijs aan meisjes. Het in Eijsden, meer bepaald te Breust, in 1849 gestichte klooster, was een
dochterkloostervan dat te Sittard. ln 1853 werd het klooster in Breust, het was 'La Sainte Crèche'
gedoopt, verzelfstandigd. ln 1973 nam de bevolkingvan Eijsden afscheid van de laatste zusters
Ursulinen.

Stichtingvan het klooster

Het was met name de pastoor van de parochie
Breust-Eijsden, Pierre Jacques RenierCorten, die
zich krachtig heeft ingezet om een klooster met
ondem/ijsfaciliteiten voor de zusters Ursulinen in
Eijsden te realiseren.l Bij schrijven van 1 septem-
ber 1849 maakte hij het voornemen van de zusters
bij de gemeente Eijsden bekend. De gemeenteraad
was vooralsnog enigszins terughoudend, omdatde
school leerlingen zou onttrekken aan de openbare
school met alle financiële gevolgen van dien: min-
der schoolgeld en minder subsidie vanwege de la-
gere aantallen scholieren. Bij besluitvan1zoktober
1849 kon de gemeenteraad ondervoorwaarden met
de stichting akkoord gaan. Het wachten was nu op
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toestemming van de Provincie. Dat liet even op zich
wachten. Corten, ongeduldig als hij was, wendde
zich daarop rechtstreeks tot Gedeputeerde Staten
met het verzoek om op voorhand goedkeuring te
krijgen voorde reeds in Eijsden gehuisveste zusters,
om met hetgeven van onderwijs te mogen beginnen,
vooruitlopend op de door hem verwachte toestem-
ming. Datwerd uiteraard geweigerd. Ook zijn initi-
atiefom bisschop Paredisvoorzijn karretje te span-
nen mislukte. Deze maande zijn parochieherdertot
terughoudendheid. Pas bij besluit van 5 april 1850
gaven Gedeputeerde Staten goed keu ring aan het ge-
meentelijk besluit met als extra voorwaarde dat de
leerkrachten aan de algemeen geldende opleidings-
eisen moesten voldoen.

Pensionnaires
(kostschoolmeisjes)
poseren voor het
hoofdgebouw van
het Ursulinen-
klooster. Ansicht-
kaart ca. 191 o
(collectie auteur).



Onderwijs

Het onderwijs op de kloosterschool was uiteraard
op katholieke leest geschoeid. De meisjes werden
onderwezen in lezen, schrijven en “bijzonderlijk in
handwerken'. Later stond ook Frans en rekenkunde
op het programma. ln de eerste tien jaar van haar
bestaan bezochten gemiddeld ca. 80 kinderen per
maand de school (wintermaanden). ln de zomer-
maanden nam dat aantal aftot ca. 40 per maand.
De kinderen werden dan thuis gehouden om met het
oogsten te helpen. Datzal waarschijnlijknietvoorde
allerkleinsten, die op de bewaarschool waren onder-
gebracht, hebben gegolden. De meeste leerlingen
kwamen uit Eijsden en omliggende dorpen. Nadat
in 1856 aan het klooster een internaat (kostschool)
werd verbonden nam het aantal leerlingen van ver
buiten Eijsden, met name uit België en Duitsland,
aanzienlijktoe. De zogenaamde pensionnaireszouden
door hun opvallende kleding een bekende verschij-
ningworden in het straatbeeld. Ookenkele Eijsdense
meisjes verbleven intern. De voorbeeldige levens-
wijze van de zusters leidde tot een groot aantal roe-
pingen. Het aantal Eijsdense meisjes dat intrad in de
Orde van de H. Ursula was gering.
Aanvankelijk was het volgen van onderwijs gratis,
later werd aan bemiddelde ouders een vergoeding
gevraagd. Dat was min ofmeer noodzakelijk gewor-
den,omdat alle kosten voordekloostergemeenschap
gedragen moesten worden uit subsidies en schen-

Prachtige luchtfoto
uit1958 waarop de
immense omvang van
het Ursulinencomplex
goed zichtbaaris
(collectie auteur).
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kingen van weldoeners. Het onderwijs van de zus-
ters stond in hoog aanzien, mede vanwege de uiterst
gekwalificeerde en toegewijde leerkrachten. ln 1884
werd aan de communiteit zelfs een Normaalschool
(pedagogische academie) verbonden, en konden de
zusters bij wijze van spreken hun eigen leerkrachten
opleiden. ln 1914 openden de Ursulinen een lagere
school en een bewaarschool in Oost en Maarland. ln
1917 werd aan het internaat het MULO (Meer Uitge-
breid Lager Onderwijs; sedert 1968 MAVO, Middel-
baarAlgemeen Vormend Onderwijs) ingevoerd, een
jaar later een zelfde school ten behoeve van de exter-
ne leerlingen. ln 1924 tenslotte werd de Huishoud-
school (sinds1968 L.H.N.O, LagerHuishoudelijk-en
Nijverheidsondenvijs) aan het onderwijsaan bod toe-
gevoegd.

Huisvesting

De kleine gemeenschap van drie zusters die op 3
november1849 in Eijsden neerstreek om kwartierte
maken kreeg een groot aantal moeilijkejaren voorde
boeg.2 De huisvesting was jarenlang uiterst belab-
berd,ondanksdevele schenkingen en andere onder-
steuníngdievan de bevolkingwerden genoten. Maar
allengs ging het beteren kon van jaartotjaar aan de
verbetering van de huisvesting worden gewerkt. ln
een continue stroom van bouwen, verbouwen, res-
taureren, renoveren, maar ook afbreken, werd een

Pensionaat Zusters Ursulinen. Eijsden
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gigantisch kloostercomplex gerealiseerd dat (voor
een deel) nog steeds beeld bepalend is voor het aan-
zichtvan Eijsden.

Ontkerkelij king en secularisatie

ln de periode 1960-1973 kwam de grote ommekeer.
Het aantal roepingen nam sterk af, de bestaande
kloostergemeenschap verouderde, het aantal in-
ternen nam sterk afen de secularisatie deed haar
intrede. Erkwamen mannelijke leerkrachten (1963)
en ookjongens (1966) werden tot hetdoorde zusters
verzorgde onderwijs toegelaten. Dooral deze ontwik-
kelingen voelden de zusters Ursulinen zich gedwon-
gen om verantwoordelijkheden over te dragen aan
leken. Datgingin een vrij sneltempo. ln 1961 werden
de bevoegdheden over de scholen in Oost en Maar-
land overgedragen aan het Kerkbestuur aldaar; in
1968 fuseerde de Huishoudschool met andere scho-
len tot het L.H.N.O. en werd in Heer gevestigd; in
1969 werd het bestuurvan de kleuterschool (oude be-
waarschool) van Eijsden overgedragen aan de Stich-
ting Katholiek Onderwijs Eijsden; in 1971 gebeurde
datzelfde met de lagere school in Eijsden en in 1977
tenslotte werd de MAVO overgedragen aan de Stich-
ting Serviam. Met deze laatste overdracht eindigden
de facto de laatste bemoeienissen van de Ursulinen
met het onderwijs in Eijsden.

4 Uit Eijsdens Verleden nr. 125-126

Kloosterwerd gemeentehuis

De overdracht van de bevoegdheden liep min of
meer parallel met het uithuizig gaan van de leerlin-
gen vanwege nieuwbouw: een nieuwe lagere school
aan de Breusterstraat (1963), de oplevering van de
(SERVIAM-)MAVO in 1973 en het vertrek van de laat-
ste interne leerlingen in 1972.
Het grote kloostercomplex kwam hierdoor nagenoeg
leeg te staan en op 28 februari 1972 werd reeds de
opheffing van het Ursulinenkloosterwereldkundig
gemaakt. A| op 29juni daaropvolgend nam Eijsden
afscheid van de laatste zusters Ursulinen.
Het hele complex, inclusiefpark, werd in 1975 ver-
kocht aan de gemeente Eijsden voor306.2oo gulden.
Tal van plannen werden ontwikkeld om het klooster,
ofeen deel daarvan, een goede bestemmingte geven.
Uiteindelijk werd besloten om er het gemeentehuis
in te vestigen.
Na de sloop in 1982 van het grootste deel van het
complex resteren het hoofdgebouw, de kapel en de
westvleugel. De neo-gotische kapel werd in 1892 op-
geleverd. Het hoofdgebouw (althans de voorgevel)
dateert uit 1899. De westvleugel (die in gebruik was
als lagere school voor externe leerlingen) voor een
deel uit1881 (begane grond en de eerste verdieping)
en een deel uit 1906 (de tweede verdiepingen de dak-
partij).
ln oktober1983 werd het gebouw als gemeentehuis

Lagere school
(westvleugel),
hoofdgebouw en
kapelzijn de enige
driegebouwen die
sinds 1983 van het
Ursulinencomplex
resteren. Ansicht-
kaart ca. 1925
(collectie auteur).



in gebruik genomen. Het hoofdgebouw en de west-
vleugel als kantoorruimte, de kapel als raadszaal.
Enigeverenigingen,waaronderde StichtingEijsdens
Verleden, kregen een ruimte toegewezen in de kelder.

Hoe verder na 2011?

Per1 januari 2011 fuseerden de gemeenten Eijsden
en Margraten tot een nieuwe gemeente met de naam
Eijsden-Margraten. De gemeenteraad besloot het
bestaande gemeentehuis in Margraten teverbouwen
en geschiktte maken voorde nieuwe situatie en voor-
uitlopend daarop de raadsvergaderingen reeds in
Margraten te houden. Hierdoorverloor de raadszaal
(devoormalige kapel) in Eijsden zijn functie en kwam
leeg te staan.
Wan neer de verbouwing in zijn geheel gerealiseerd
is zal ook het kantoorgedeelte van het gemeentehuis
(hoofdgebouw en westvleugel) zijn functie verliezen
en leeg komen te staan. Naarverwachting zal dat ca.
2013 het geval zijn.
De vraag is nu wederom, net als in 1973, welke be-
stemmingditvoor Eijsden historisch belangrijke ge-
bouwzal krijgen.
Het is onmiskenbaar dat de zusters Ursulinen ruim
12ojaar een heel belangrijke bijdrage hebben gele-
verd aan het welzijn van de gemeenschap. Het is dan
niet meer dan billij k dat de laatste relicten die daar-
van een tastbaar bewijs zijn voor de gemeenschap
behouden blijven.

Noten

1 Hen kJ.L.M. Boersma, Eijsden,een Maasdorp in ontwikke-
ling (1851-1860), Maastricht 2011, pag. 91-92, 108-111.

2 M. Kellens en M. Dickhaut, Ursulinencomplex Eijsden,
Eijsden 1984.

l. Effeta (doop)

De vliezen gebroken
hetwateraan scherven.

En alweer
was ereen schelp.

Watergraf.

Uit Zijn naam
kreegjij een naam

je oren en mond
opeen kier
gezet.

Ingewijd.
Om te getuigen.

Vissenkind
met zout op de tong.
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Jackiejanssen, gepassioneerd kunstenaar
Desirée Duijkers

De in Eijsden (Vroenhof)woonachtigejackiejanssen heeftzich in een ruim tijdsbestekontwikkeld
tot een veelzijdig ku nstschildervan portretten, landschappen en religieuze thema*s. Daarbij
hanteert hij diverse technieken en stijlen.

Familie,werkzaam leven, opleiding,
ontwikkeling

Jackiejanssen, werd geboren alsjacobus Theodorus
Annajanssen te Eijsden op 16 mei 1936, als zoon van
Theodorus Hubertusjosephus (Door)Janssen (Eijs-
den 1908-1968) en van Maria Catharina (Net) Arpotz
(Eijsden 1913-1989). Grootvaderjacobus janssen
(1872-Oost1953) was geboortig van Heythuisen en
na zijn huwelijk in 1896 met de uit Oost afl<omstige
Cornelia Maria in de Braek (Oost1872-1959) in Oost
woonachtig.

jackieJanssen is na 6jaarverkering in 1960 getrouwd
metzijnjeugdliefde Maria Gertruda Hubertina(Ger-
da) Warnier. Zij kregen drie zoons: Erwin (1963)Alain
(1967) en Dave (1969). Het is een hecht gezin, die sa-
men stad en land hebben afgereisd tijdens vakanties.
Vakanties die een belangrijke inspiratiebron bleken
voorzijn grote passie: schilderen.
Hoeweljackie al vroeg blijk gafteken- en schilders-

jackie en Gerdajanssen bij de Uoordeur van hun woning op de
Vroenhofwaardejonkheid had versierd bij gelegenheid uan hun
50-jarige bruiloft op 7 augustus 2010. Foto Erwinjanssen.

Uit Eijsdens Verleden nr. 125-126

talenten te hebben, ging hij toch gewoon een vak
leren. Na de MULO volgde hij de Avond Handels-
school in Maastricht. Hij werkte eerst bij de Cérami-
q ue (Maastricht), waar hij boeren bont schilderde op
porselein. Daarna is hij gaan werken bij Vredestein
(Maastricht) als inkopervan rubber. Hij had ook een
tijd een baan als ontwerper bij de firmaWerben Per-
lia, een groot reclamebureau in Aken. Hij begon daar
in 1961 met een uurloon van DM 1,40. jackie beheerde
ookeen tijdlangeen veizekeringsportefeuille.

Zijn talentom te tekenen en te schilderen werd wel er-
kend. Het was zijn oomjules, broervan zijn moeder,
die de 13-jarigejackie mee naar Maastricht nam om
daarvoor hem zijn eerste olieverfkist met schilders-
ezel te kopen. Zijn eerste tekenlessen kreeg hij van
john van Aanholt in Maastricht. Van Aanholt bleef
hem individueel lesgeven toen hij stopte met groeps-
lessen. Het was ook Van Aan holt die hem afraadde
om naarde Stadsacademie te gaan, bang dat het na-
tuurtalentverloren ging.
jackie volgde in zijn vrije tijd een tweejarige oplei-
ding “Anatomisch tekenen". Hier kwam een van zijn
sterke punten naar boven, namelijk zijn talent om in
een paar minuten een rake tekening te maken van
een mens ofeen landschap.

Vervolgens neemt hij een aantal jaren laterweer op-
nieuw les en gaat eerst aquarelleren bij Marjan de
Wilde in België. Aansluitend leert hij portretten en
naaktmodellen tekenen naar levende modellen bij
Kathelijne Diepers en Annelies Castermans.

Een tijd latervolgt hij lessen bij Maria van Es in Maas-
tricht, die hem leert om met paletmes te werken. Dat
is zijn favoriete maniervan schilderen gebleven. Zijn
werken zijn in die tijd als expressionistisch te ken-
schetsen. Het liefst neemt hij enkele kleuren op zijn
palet om ze met het paletmes rechtstreeks op het
doekte mengen.



ln novembervan hetjaarzoo4 exposeertjackie onder
de titel “Mien Eèsjde” in de SintChristinakerk in Eijs-
den-kom. Hij toont een aantal werken die hij maakte
van Eijsden en haar omgeving. Bij de opening van
deze tentoonstellingwerd Maria van Es gevraagd om
iets te vertellen overjackie en zijn maniervan werken.
Van Es: “In korte tijd maaktejackie zich het schil-
deren met paletmes eigen. Waren zijn schilderijen
aanvankelijk geheel figu ratief, in opzet zowel als in
uitwerking ervan, nu groeit zijn schilderstijl steeds
meer naar de abstracte verfuitdrukking. Zijn werk
blijft figuratief, daar ligt ook zijn kracht, met Eijs-
den en omgeving als zijn meest geliefde onderwerp.
Zijn schilderijen zijn uitbundigvan licht en sterkvan
kleu rcontrast. Hij houdt ervan om heel direct naarde
waarneming te schilderen en het liefst schildert hij
in een sessie buiten op locatie. Het is die toevoeging
van de robuuste abstracte verftoets van het mes in
combinatie met de fijne streekvan de kwast, hetgeen
zijn werk tot een dynamisch kijkspel maakt. Jackie
'is' verf.”

Een nieuwe leraarinspireerten dus nam hij lessen bij
Linda Blokken. ln die periode werkte hij voornamelijk
met houtskool, pen, soft pastel, oliepastel en Oost-
lndische inkt. Terzelfdertijd begint hij ook met zijn
kleine schetsboekjes en maakt rake tekeningen van
de mensen in zijn omgeving, maarookvan prachtige
plekjes in en rond Eijsden ofergens onderwegtijdens
een vakantie.

Daarna volgt een periode van experimenteren met
gemengde technieken. Hij schildert landschappen
het liefst “plein-air” (ter plaatse). Als het niet anders
kan maakt hij schetsen, die hij thuis dan uitwerkt in
een schilderij. Over deze aanpak zegt hij: "Je houdt
de vrijheid om naar het schilderij te luisteren enje ei-
gen werk te maken. Dat betekent wel eens datje “of-
fers” moet brengen aan de werkelijkheid".

Sinds 2010 gaat hij met zijn maatje Martin Prickaerts
om de veertien dagen een ochtend naar Kumulus
(Maastricht) om lessen te volgen in het tekenen van
levende modellen voor portretten en naakten. Deze
lessen Portret- en Modeltekenen, worden gegeven
doorAnnemiekjongen. Zijn aanwezigheid leidt tot
animositeittussen schilderen leraar. Hij veinsteral-
leen te zijn, omdat het privé inhuren van een naakt-
model veel duurderis dan de lessen bij Kumulus. De
docente daarentegen wil dat hij zich openstelt om

nog iets te leren en daagt hem daartoe uitje zou wel
eens weer heel erg klein willen zijn enje dan verstop-
pen “achter” de kop van zijn schildersezel...

Kenmerkend voor het werk van Jackiejanssen is zijn
driehoekige opbouw van de compositie en de mar-
kante wijze van perspectief. Een landschap hoeft
zich niet aan de “Gulden Snede” te houden (het cen-
trale puntop driekwart boven, onder, zijkantvan het
werk). Belangrijkis daterbij een landschap dieptein
zit. Hij zegt dat “de sfeervan een landschapje moet
raken, nietofdie boom ofdat huisje ernu echtstond'.
Hij spreekt over'hetwerken met de werkelijkheidï
ln de periode dat hij meeren meerabstraherend gaat
werken zieje ook dat hij sterker gebruik maakt van
complementaire kleuren.

JackieJanssen ziet schilderen als een ambacht. Een
ambachtdatje leertom te tekenen, met lichten don-
kerte werken, compositie, perspectief, kleuren, te-
kenen en schilderen. Alsje een goede basis hebt kun
je ook een goede beeldtaal ontwikkelen wanneerje
artistiekverdergroeit.

Al diejaren aan lessen, studie, gesprekken, oefenen
hebben ertoe geleid datjackieJanssen het amateur-
schilderen opeen anderniveau heeftgetild. Zijn ster-
ke ambachtelijke kwaliteiten en zijn mooie beeldtaal
maken een discussie over status overbodig, maar hij
blijftzichzelftrots een amateurnoemen.

Klettern als inspiratiebron

Aan de keukentafel bij Jackie en zijn vrouw Gerda
luisterje naar de vele verhalen, die zij metde nodige
humoren relativeringvertellen, overdevakantierei-
zen of hun belevenissen hierin Eijsden.
Wanneer het gaat om inspiratie voor het schilderen
komen altijd twee thema*s terug. Zij hebben veel ver-
halen over het klettern (klauteren) in de Alpen en later
de zeiltochten onder meerop deMiddellandse Zee.
Begin jaren zeventig van de vorige eeuw zaten hun
drie zonen nogop de basisschool. Hetwas in die tijd
dat zij als gezin al lange tochten maakten door de
bergen. Meerdaagse tochten waar zij met zijn allen
berg op en afliepen en in Hütten sliepen. Iedereen
droegzijn eigen spullen in een rugzak en mamma en
pappa iets meer. Zekerwanneerde kinderen gepakt
en gezakt overde rotsen met hun smalle paadjes en
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dan ook nog vaak langs een afgrond gingen, liep de
spanningwel eens hoogop.

Thuis werd er geoefend, zodat ook de jongens vol-
doende kracht hadden om deze zware tochten te ma-
ken. De kinderen vonden hetwel erg leuk, maarvoor
dejongste, Dave, was het ook wel eens te uitdagend
allemaal. Om hem te motiveren werd hij tot tochtlei-
dergepromoveerd en mocht metde pikkel voorop lo-
pen. Als dat ook niet meer hielp, gingen ze zitten en
uitrusten metde blikop al dat moois in de bergen. Zij
genoten met zijn allen van de natuur. Alpenweiden
met prachtige bloemen en de koeien met de grote
bellen, maarook het kijken naar bergmarmotten of
gemzen.0nderwegzagen zij ook adders;die sloegen
zij dan meteen stokweg.
Het bijzondere voorJackie zelfwaren de echte “klet-
tertochten” met Charles Crolla uit Valkenburg. Dan
beklommen de mannen de echte bergtoppen, “ein
Viertausender”, zoals de Zwitsers plachten te zeg-
gen. Aan het einde van de nacht, voor de zon op
kwam, vertrokken de klimmers, zodat zij bij zonsop-
komst boven in de bergen waren.
Jackie zegt hierover: “Boven in de bergen de zon op
zien komen is zo mooi, datvind ikvan een dergelijke
schoonheid, dat de tranenje vanzelfoverde wangen
lopen.” Hierbij gaat het met name over wat hij de
“tweede horizon” noemt. De tweede horizon wordt
gevormd door een zilveren streep en daaronderis het
donker. Die zilveren streep zieje dan het dal in zak-
ken. “Dat is zo ongelofelijk mooi, datje direct de
kracht van God voelt. Dan kun je alleen nog maar in

Jackie op weg naarde Fründen Hütte, Zwitserland 1972. Foto uit
familiealbum.
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alle bescheidenheid bidden, omdatje die schoonheid
mag aanschouwen.” Hij zegt daarover: “Daar doe je
hetvoor, al die inspanningen om boven te komen, om
in de schoonheid van de natuur, de kracht van God te
ervaren.” En hij voegteraan toe: “Datzelfde heb ikook
ervaren toen wij zeilden en die grote tu rkooízen kleur
van de oneindige Middellandse Zee zagen, ook toen
raakte mij de krachtvan God, als iets datdichtbij was.”
Gerda, hoewel diep gelovig, reageert daar meestal
wat nuchterder op met verhalen die de andere kant
vertellen. Zij bleefmet de kinderen in het dorp ofin
een hut wachten, wanneer beide mannen hun nach-
telijke klim naar de top maakten. Zij vertelt ook over
die ene keer dat de laatste keerwerd dat zij het goed
vond dat zo een klimpartij werd gemaakt.
ln het bekende skigebied van Chamonix in Frankrijk
ligt de plaats Argentière. Gerda en de kinderen waren
in de plaats gebleven en Jackie was met Charles de
bergen ingegaan. Tegen de afgesproken tijd dat zij
terug zouden zijn, ging zij met de kinderen naar de
aankomstplaats. Maar geenJackie en Charles! Om de
kinderen bezig te houden gingen ze maarwat eten in
het restaurant aan het plein en doorde ramen zagen zij
een helikoptervan het Rode Kruisvliegen. De mevrouw
van het restaurant vertelde, dat er mensen naar bene-
den gestortwaren. Erzou een zwaargewonde en helaas
ook een dode te betreuren zijn. Gerda stond doodang-
sten uit. Als het nuJackie en Charleswaren! Waarop zij
met de kinderen ging bidden in de kerk. Na enige tijd
kwamen de mannen aan. Zij waren ongedeerd, maar
het waren twee anderen, ook Nederlanders, die naar
beneden waren gestort. Gerda, die zoyn doodangsten
had uitgestaan om Jackie en Charles, heeft hen ervan
weerhouden om nog eens ooit zo een tocht in de ber-
gen te maken. Zij wilde het noodlot niettarten.
Zo werd hetdus een paarjaarlaterzeilen op de Mid-
dellandse Zee, waarze in een bijzonderjaareen hele
zomer rondgetrokken zijn. En ook hier komen weer
verhalen over stormen en kapotte zeilen, maar ook
uitspraken over het vertrouwen dat het goed komt.
Jackie zegt hierover; “lk was niet bang, ik had een
rotsvast vertrouwen, dat wij veilig de haven zouden
bereiken.” Gerda vertelt hoe zij zich verborg in het
vooronder en niet meerop het dekdurfde te komen,
bang dat de wind haar erafzou slaan. Zij heeft ge-
noten van die tochten, maar ook heel wat angsten
ultgestaan.
Zij gelooft in God en beiden gaan wekelijks twee of
drie keer naar de kerk om er te bidden en dicht bij
Onze Lieve Heerte zijn. Een bijzondere combinatie.



Een grote, stoere man met spannendeverhalen en een
lieve en trouwe vrouw, die nog steeds gek met elkaar
zijn. Twee mensen die door de schoonheid van en op
de bergen, de zuiverheid van de kleuren hetwatervan
de grote zeeën, hun rotsvastheid in hun geloofop-
bouwden.
Vanwege de gedrevenheid 0m het contact met de
krachtvan God en de schoonheid die Hij schiepte ka-
naliseren, heeFtJackie verschillende religieuze schil-
derijen gemaakt.
Op papier met oliekrijt schilderde hij een prachtige
Kruisweg (2005). Alle 14 schilderijen hebben een
lange tijd in de Sint-Christinakerk gehangen toen de
oude staties gerestaureerd werden. De werken zijn in
pointillistische stijl gemaakt.

'Jezus sterft', een van de staties van de Kruisweg dieJackie
schilderde (2005).

Religieuze werken vanJackieJanssen

Behalve de Kruisweg, veertien schilderijen op papier
met acryl en vetkrijt in pointillisme (2005), schilder-
deJackie ook zeven schilderijen die gebaseerd zijn
op de Bijbel. Het betreft: Het Woord (2004), De Em-
maüsgangers (2008) , De Voetwassing (2008), het
Lam Gods (2009), Abram en Hagar(2010), Loten zijn
dochters (2012), en de Heilige Lucas (2012).

HetWoord (2004).

“Het Woord” (2004). Evangelie volgens Johannes.
ln het begin was het woord - en het woord was bij
God - het woord was licht. Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis kon het licht niet aan en
het licht veroverde het oerlandschap tot bevrijding
van de aarde en alle levende wezens.

De Voetwassing (2008).

“De Voetwassing” (2008). Het Paasfeestwas op handen.
De voetwassing gebeurde voor een maaltijd. Judas
stond van tafel op-Jezus bond een linnen schort 0m
zijn middel en begon de voeten van zijn leerlingen te
wassen en droogde ze afmet zijn schort onder protest
van Simon Petrus.

Uit Eijsdens Verleden nr. 125-126
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Lot en zijn dochters (2012).

“Lot en zijn dochters” (2012). Lot verliet “Zoar”, na de
vernietiging van Sodom en Gomorra en vestigde
zich met zijn beide dochters in de bergen. Nu zei de
oudste tegen de jongste: “Vaderwordt oud en er is
geen man die bij ons kan komen. Laten wij vadervan-
nachtwijn drinken en bij hem gaan liggen in de hoop
dat wij kinderen van hem krijgen.” Zo werden beide
dochters van Lot zwangervan hun vader. De oudste
baarde een zoon en noemde hem Moab, vadervan
de Moabieten. De jongste baarde ook een zoon en
noemde hem Ben-Ammi,vadervan de Ammonieten.

“Abram en Hagar” (2010). Sara, de vrouw van Abram,
had hem geen kinderen geschonken. Sara had een
Egyptische slavin (Hagar). Sara zei tegen Abram: “Ga
naarmijn slavin en heb gemeenschap met haar, mis-
schien krijg ik een zoon van haar.” Zij werd zwanger
en baarde een zoon, Ismaël.

Uit Eijsdens Verleden nr. 125-126

Abram en Hagarfzom).

“De Emmaüsgangers” (2008). Twee leerlingen van Jezus
waren opweg naarEmmaüs. Ze spraken onderelkaar
overwat er gebeu rd was. Toen voegde zich een derde
persoon bij hen. Hij zei tot hen: “Wat zijn dat voor
gesprekken?” Cleophas antwoordde en zei: “Zijt gij
dan de enige vreemdeling inJeruzalem die niet weet
wat daardeze dagen gebeurd is?” Hij zei: ',WatdanP”
en zij vertelden alles over de kruisiging. Jezus zei:
“Oh gij onverstandigen". Intussen waren zij alle drie
de herberg genaderd en Hij deed oij verderwilde
gaan. De leerlingen zeiden: "Blijfbij ons, het wordt
avond” en Jezus ging met hen naar binnen. Toen zij
aan tafel zaten nam Hij het brood, zegende het en
brak het. Toen gingen met een schrik hun ogen open
en ze herkenden Hem. Doch Hij verdween uit het ge-
zicht.

De Emmaiisgangers (2008).



De Heilige Lucas (2012].

“Heilige Lucas” (2012). Lucas kwam uitAntiochië ,was
arts en schilder, en een leerlingvan de heilige Paulus.
Hij was een belezen man en heeft de Heilige Maria
gekend en zou als enige haar portret hebben geschil-
derd terwijl zij nogleefde. De evangelistconcentreert
zich op het lijden en de verrijzenis van Christus en om
die reden is zijn symbool de stier: “Het offerdier bij
brandoffers”.

“Het Lam Gods” (2009). Dan zag ik een grote schare
die niemand tellen kon uit alle natiën, stammen, vol-
ken en talen. Zij stonden voor het lam met palmtak-
ken in de handen. En ik zag het lam op de berg Sion
en met hem honderd vier maal veertig duizend, die
zijn naam en de naam des vaders droegenQ “l k ben de
Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin
en heteinde.

ll. Ecclesia (eucharistie)

Een kerk ís een schaapskooi
een schuurvan steen
een huifvoor hongerige pelgrims

wie eet gaat nietdood,
wie hiereet zal leven.

ln het gangpad hangt een man
genageld aan het kruis
de Schaduw wijst naarachter
waar straks de kudde weer naar buiten gaat

dankbaarvoor de woorden
dankbaarvoor het brood.
lte missa est.

Samen sterk
maarverloren

heel alleen.

Het Lam Gods (2009).

Uit Eijsdens Verleden nr. 125-126 11



Beloningvoor hard werken HLConfirmatio (uormsel)

Afgelopen decennium heeFtJackie een aantal keren Water, olie, brood en wijn:
zijn werken tentoon kunnen stellen. Een overzicht: dit zijn de gangen van de dis

1998: Schinvelder Hoeve; selectie van zijn werken. want uit water kwam ik
1998: Voeren (B); een gezamenlijke tentoonstelling in watervond ik mijn naam

met meerdere beeldend kunstenaars.
2002: Kapperschool Maastricht; als voren. de toegang tot de maaltijd
2004: “Mien Eesjdel', Sint-Martinuskerkte Breust- die ik met name deel,

Eijsden met schilderijen van Eijsden en haar
omgeving. deolie op hetvuurvan binnen

2004: Rond reizende tentoonstelling van het Bis- en op de golven van de duisternis.
dom Roermond met de 24 winnende werken
uit 350 inzendingen; expositie onder meer in Ik droeg een pij
het Seminarie Rolduc en het Provinciehuis te als alle anderen:
Maastricht. Jackie nam daaraan deel met het wat ons onderscheidt
schilderij 'HetWoord'. is onze eerste naam

2006: Eijsden, Sint-Christinakerk; De Kruisweg, de
veertien staties uitgebeeld. van water

2007: Navagne, Kasteel Navagne; breed samenge- zout
stelde expositie. en adem.

2011: Eijsden, Raadszaal van het voormalige ge-
meentehuis van Eijsden (kapel van hetvoor-
malige Ursulinenklooster): “jackie bekent
kleur". Bij gelegenheid van deze expositie
heeft de cineastTh ijs Eyckeen docu mentai-
re gemaakt overjackie met als titel: 'Jackie
Janssen een gepassioneerd kunstenaar'.

2012: Eijsden, Raadszaal van het voormalige ge-
meentehuis van Eijsden (kapel van hetvoor-
malige Ursulinenklooster). Bij gelegenheid
van “Van Binding naarVerbondenheid", een
tentoonstellingoverde geschiedenis van het
voormalige Ursulinenklooster van Eijsden
gelardeerd met religieuze kunst.

Noot

De foto,s bij dit artikel zijn gemaakt door de auteur,
tenzij anders vermeld.
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Doodsprentjes
Victor Spauwen

Religieuze kunst is niet alleen te vinden in kerken, kapellen, kloosters en musea, maarin bijna elk
huis: kruisen en heiligenbeelden bijvoorbeeld. Maar het objectvan religieuze kunst dat in onze
streken het meest verspreid en het grootst in aantal is het bid prentje ofdoodsprentje.1 ln werkelijk
elk huis is hetwel terugte vinden, ook al beschouwen de bewoners zich volstrekt niet als religieus.
Het bid- ofdevotieprentje kent vele vormen en de doodsprentjes2 die al eeuwenlang ook in Eijsden
en omgevinggemaakt worden, zijn een der bekendste verschijningsvormen ervan. Deze - zekerde
oudere exemplaren -laten een scala aan religieuze afbeeldingen zien. Religieuze kunstvan diverse
kwaliteit, maargezien de persoonlijke bindingvan mensen metdeze prentjes is hetwel vaak “kunst
die pakt'. Het feit dat ze meestal langen zorgvuldig bewaard worden onderstreept dat. En als ze
dan weggaan bij de persoon die eraan hechtte, komen ze vaak in een verzameling terecht, zoals
de collectie van de Stichting Eijsdens Verleden. Deze collectie telt inmiddels een paarduizend
exemplaren, waarvan er in dit artikel en kele te vinden zijn. Alvorens daar meerspecifiekop in te
gaan, wat achtergrondinformatie.

Religieuze beelden en devotieprentjes

Voorwerpen met religieuze betekenis zijn van alle
tijden en komen in alle culturen voor. Daarin gaan
religieuze en kunstzinnige waarden vaak samen:
denk bij voorbeeld aan prehistorische beeldjes van
vrouwen (vruchtbaarheidsgodinnen), Afrikaanse
maskers, godenbeelden uit vele beschavingen. Zij
maken iets van een immateriële, geestelijke wereld
zichtbaar. Zij zijn aangrijpi ngspuntvoor het aha/eren,
aanroepen en vereren van krachten uit die geest(en)
wereld. Door hun concrete aanwezigheid en veelal
ku nstige vormgeving zijn zij daarbij heel geschikt
om mensen iets te leren overdie immateriële wereld.
Dat geldt voor alle culturen en religies, dus ook voor
de christelijke. ln hetchristendom zijn de eerste beel-
den te vinden in de katakomben.3 Het beeldgebruik
nam in de Middeleeuwen enorm toe. ln de 16e eeuw
was “de Beeldenstorm” een reactie op de té grote aan-
dachtdie beelden volgens de hervormers kregen.4

ln de middeleeuwse Kerk hebben - voor zover be-
kend - de Dominicanen en Franciscanen als eersten
op grote schaal gebruik gemaakt van prentjes (eerst
nog op perkament) om de godsvrucht te bevorderen
en het geloofte verspreiden. We spreken dan van

devotieprentjes.5 De uitvindingvan papieren druk-
kunstop heteind van de Middeleeuwen maakte deze
tot een echt massaproduct.

Ontstaan van het doodsprentje en verder

Merkwaardig genoeg is het net de Reformatie - met
haar kritische houding ten aanzien van religieuze
beelden - geweest die geleid heeft tot het ontstaan
van het doodsprentje uit het devotieprentje. ln de
Noordelijke Nederlanden waren in de 17e eeuw pu-
blieke uitingen van het R.K. geloofdoor de Protes-
tantse overheden verboden. Maar er leefden wel
“Klopjes', vrome R.K. vrouwen, voor wie devotie-
prentjes richtinggevend waren in hun gebedsleven:
van hun geestelijke leider(priester) kregen ze gebed-
sintenties aan de hand van devotie prentjes.6 Daar-
naast bestond al lang de gewoonte om te bidden voor
de ziel van overledenen in de Kerk. Toen dat op veel
minder grote schaal kon, onder meer doordat R.|<.
uitvaarten 'stiP moesten, ontstond in dat Klopjes mi-
lieu rond 1650 de gewoonte om achterop prentjes te
schrijven: “Bid voorde ziel van ...”. Doordie prentjes
te verspreiden konden veel meer gelovigen bidden
voordeze overledene.7
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Ter dankbare herinnering aan

Philomène Puts

echtgenote van wijlen

Henri Warnier

e Mesch` 10 augustus 1923
“l Eijsden. 25 oktober 2006

Begraven op de begraafplaats
aan de Hutweg te Mariadorp-Eijsden.

De familie dankt U hartelijk voor uw medeleven,
betuigd bij het overlijden en de uitvaart.

De Zeswekendiensi zal plaatsvinden op vrijdag
15 december om 19.00 uur in de kerk van de
H. Martinus te Breust-Eijsden,

Es iech mörye doedgaon, knel daan neet
lech been neet ech doed, mooste waete
't ís de heimwee. dae iech aterlaot
Doed been iech pas` es diech dat bies vergaete

En es iech doedgaon treur mer neet
[ech been neet ech doed, mooste woete
l`t is 't verlangen, dat iech aterlaot
Doed been iech pas, es diech dàt bies uergaete

Es iech doedgaon` kriét mer neet
Iech been neet doed, mooste waete
'tis mer 'n lie'f dat iech oterlaol
Doed been iech pas, es diech miech bies vergaete

Voor- en achterzijde bidprentje Philomène Puts, overleden te Eijsden op 25 oktober 2006.

Het gebruik van het doodsprentje verspreidde zich
in de 188 en 198 eeuw over vrijwel geheel katholiek
Europa en zelfs daarbuiten, en hand haafde zich tot
in de 218 eeuw, zij datvooral in (Zuid!) Nederland en
België. ln Noord Nederland, waar het ontstond, is
het gebruik verdwenen, zeker na dejaren 60 van de
208 eeuw. De vormgeving varieert sterk naar tijd en

plaats. Wel waren bij voorbeeld veel prentjes in Ne-
derland in de 198 eeuw afl<omstig uit Frankrijk, waar
grote drukkerijen waren. Dat deze beelden (teksten
werden wel ter plekke gemaakt, passend bij de per-
soon) zo wijd verspreid waren, getuigt van een een-
heid in vormgeving in de R.K. cultuurover grote de-
len van Europa.8

v elegd.

zaligheid.

l ln Christus vvrede mate

joscph Martinus LAMBERT.
'Jemren ie Eijsden fl maar! l889. overleed
bu in het ziekenhuis SL. Annadal te Maastn *ht
voorzien van het Sacramen! der zieken, '22 luna
1565. Na een Dienbliee Euchanstie'v'ierinle in
de Si, Marünuskerk te Breusiisden werd hi:
26 iunl l975 ou het kerkhof aldaar le rusten

Heer. almachtige God, Gij hebt ons mensen
geschapen naar Uw beeld. Daarom durven
wii bidden. geef Uw trouw aan deze mens.

Lea! hem delen in L'w
eeuwigheid want U schiep de mens met
voor het duiater van de dood. maar om le
ieven naar U toe. Bevestig hem in het op-

.Ioseph Lambert.

rechte geloof, waarin hij met U verbonden š ä
was, opdat uu zekerheid wordt. wat zelow'g ä ä
zoeken was. Zijn arbeidzaamheiå moge nu wå
uitgroeien in de onbegrensde activiteit van š-fl
het samenzijn met b. Wil de eenvoud van 4-"
zijn leven opnemen in Uw eeuwige, onee-
cumnliceercle Liefde.
Heer. wees in UW dienaar Joseph trouw aan
Uw schepping, ontlerm U in Uw goedheid
over hem, maak hem vrii van alle onvolko-
menheden van het stedelijk leven, zodat hii
kan delen in Uw eeuwige, onbegrensde

Faml

o
l/\MBERT

medeleven.

ons

beioond

bij
het

heengaan

van

hem

dla

om

Begraleniä-ond.

\Vrilpuh

druk

Pilots.

Eijsden

l

danken

U
hartelijk

voor

l)w

blijken

van

deelneming

en

Si.
Martrnurikerk

ic
lireuut~Ei|er

zo
dlerbaar

was.

Voor- en achterzüde bidprenije uanjoseph Lambert, overleden te Maastricht (ziekenhuis) op zzjuni 1975.
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Functies van doodsprentjes

Op basis van het bekijken en bestuderen van honder-
den doodsprentjes uit alle tijden9 kan gesteld worden
dat alles op de prentjes verwijst naar minstens twee
van de volgende groepen van betekenissen - hier
'functiesl genoemd - van het doodsprentje: gedach-
tenisfunctie, emotionele functie, sociale functie en
religieuze functie. Al deze functies hebben uiteinde-
lijk als doel de dode en de nabestaanden “doorte laten
leven'. Oorspronkelijk: de doden in het hiernamaals,
de levenden op deze aarde, biddend voordie doden.

Murilln

MOEDER VAN SMARTEN,
MOEDER ALLER CHRISTENEN

BIT) VOOR ONS.

K.A..\l. tllnllmull

Maarin de loopvan de tijd is de nad ru kverschoven.
Oorspronkelijk was vooral de religieuze functie
het belangrijkst: naast de naam werd alleen “Bid
voorde ziel van ...” genoemd. (De overledene wordt
doordat gebed geholpen sneller in de hemel te ko-
men.“). Al snel werd ook de sociale functie heel be-
langrijk: allerlei gegevens van de sociale status van
de overledene worden vermeld, om de binding met
de levenden duidelijkte stellen.Tegenwoordiglijkt
de emotionele functie het belangrijkst: het prentje
zegt vooral veel over de emoties van de overledene,
en, meer nog, van de nabestaanden.12

_ _

Jezus 'j- Mnria 1* Joseph 'j" Christina.
Wij bevelen in Uwe gebeden aan de ziel van
Jules Jean Joseph MARTENS,
die geboren werd te Eijsden op 31 Maart 1920,
en door een noodlottig ongeval uit dir li-wn
werd wegge rukt op 18 Augustus 194l. nog \w ›or-
zien van het H. Oliesel ineen hospitaal te Luik.

Kort zijn de dagen der menschen, ,t getal
zijner maanden is bij U bepaald, o Heer.

(Ps. 24).
Zoo gij mij =s morgens vroeg komt zoeken

zal ik niet meer zijn, “raakt dus want gij weet.
niet op welk uur uw Heer zal komen.

Te vroegr naar menschelijke berekening sloeg
de bange ure van scheiding, waarin de Heer
sprak: „Zie iÉ'neem van u weg, dien gij zoo' teeder bemindet”. Maar nederig het hoofd bui-
gend zeggen wij : Heer UW wil geschiede; Gij
had hem ons gegeven tot. ons geluk, thans eischt
Gij hem terug, wii geven hem zonder moi-ren,
maar met een gewond hart.

Onze toekonis'plannen zijn ijdel gebleken,
doch daarom niet vergeets. U, o Heer bren-
gen wij daarvan het ofl'er, met een moedig hart,
opdat. het voor onzen dierbaren overledene de
eeuwige vreugde moge bespoedigen.

Dierbare ouders, broers, zusters en verloofde,
treurt niet over mijn zoo vroegtijdig heengaan,
maarl toont mij nwe liefde door gebeden en
goede werken, maar vooral door uw berusting
in Gods H. Wil. Goedheid des harten was mij u
kenmerk, weest gij ook goed voor elkander.
Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.

Begr. Ondem. J. wALPOT. Drukkerij PITEns
m

Voor- en achterzijde bidprentje uanjules Martens, overleden te Luik op 18 augustus 1944.

Primairen altijd herken baaris de gedachtenisfunctie:
déze persoon wordt herdacht- blijft leven in de herin-
nering.10 De andere functies hebben betrekkingop de
emotionele, sociale en religieuze betekenisdie (delen
van het) het prentje heeft (hebben). Heel vaak zijn op
een doodsprentje elementen te vinden die naar al de
verschillende functies verwijzen.

Sym boliek en beeldtaal

Omdat bij religieuze zaken altijd sprake is van een
niet-materiëlewereld, worden in religies altijd sym-
bolen gebruikt. De mens wil immers iets zeggen over
zaken die hij niet met zijn zintuigen kan waarnemen,
die hij niet grijpen en eigenlijk ook niet be-grijpen
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kan. Die symbolen kunnen beelden zijn, getekend of
driedimensionaal, en veel symboliek schuilt ook in
taal. Ook voor de omgang met de dood - wat is min-
dergrijpbaar?- is symboliek nodig. Een doodsprent-
je is op zich al een symbool: het staat symbool voor
een mens die er niet meer is, maarwel nog er moet
zijn in de gedachten(is) van de levenden. Dat wordt
in beelden en woorden vorm gegeven, en elk van die
beelden en woorden kan weer verwijzen naar (iets
van) deze persoon, het leven, de dood. Het beeld is
vaak nog meerdan woorden geschikt om uitdrukking
te geven aan (een complex van) gevoelens en beteke-
nissen. Wat betreft symboliek in taal: nietvoor niets
is veel gebruik gemaakt van religieuze teksten (bij-
voorbeeld Bijbelcitaten) en gedichten.13

Enkele Eijsdense prentjes nader bekeken
Van de 6 prentjes14 zijn er4van overledenen van voor
1945 (namelijk1900,1912,1931,1944),tweevan erna
(1975 en 2006). ln tegenstelling tot vele andere is
het niet de Tweede Wereldoorlog, maareen andere,
daarop volgende, historische ontwikkeling15 die
een belangrijke verandering in het aanzien van het
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doodsprentje metzich mee brengt. Hetzijn verande-
ringen in geloofsleven die in Nederland gekenmerkt
worden door de '0ntzuiling', in de Westerse wereld
doorsecularisatie en in de wereldkerk door hetTwee-
de Vaticaanse Concilie (1961-1963). Met de moderni-
seringvan maatschappij en geloofsbeleving in deja-
ren 60 van de 20'E eeuw veranderde het doodsprentje
van bidprentje in gedachtenisprentje. De religieuze
functie staat niet meer voorop, de persoon van de
overledene, en daarmee de emoties van overledene
en nabestaanden komen meer naarvoren. De sociale
functie komt meertot uitdrukking in het vernoemen
van de relaties met nabestaanden, minder in het be-
noemen van de sociale status die de overledene in de
maatschappij had. Een en ander is goed waar te ne-
men op hiergetoonde prentjes.

Het meest recente prentje (Philomène Puts) geeft
wel nogeen kruis naast de foto op devoorkant en ver-
meldt de Zeswekendienst, daarmee getuigend van
het geloofvan deze vrouw, maar andere religieuze
elementen lijken er niet te zijn. Het gedicht richt
zich tot hen die “kriéte”, dusvooral naaste familie en

Jezus 1- Mariii -i- Jozef
Bid voor i', zífl van zalige?

den li"elcrífllgßstrengen Hem'
Chrétien Marie August ARNOLD

NOTARIS TE EYSDEN,
vcerïzurzz/zai' uw .tfflvroz/-m

Amelie Marie Hubertine Josephine RULAllD,
eddy/mooi* 'van Mevrouw

Anna Aiigustina Maria. DANKELMÃN.
17112, gel-'arm te Graham, dan 2m _V/:J [951. noor-
:ffln mn de T/'oosñ/'L/ïr//Zeiefz dm' H .Hr/Jr., :if/'Juf en
frødrruclz/z'y fm dan Heer is overleden le Eyszíflfz,
dan :27im Fe/šrzzrzrí [931.

Zierlaar een waarlijk vroom man, in wien geen
bedrog te vinden is.

Zijn eerlijkheid, onk1`e11ltl11a1~l1eilen rechterha-
penheid \varen hoven allen twijfel verheven, eigel-
schappen, welke hem maakten tot een sier-:uil van
het Notariaat.

Hi' was een trouw zooo der Kerk en muntte uit_ J . .in groote heide tot het H. Hart`
Mijn lieve echlfzeiioote, ik dank U voor al Uwe

goede zorgen en Lwe opofferenile lieltle.
Lieve kinderen, eert haar alle dagen baars levens,

blijft eensgezind en hitlt voor` mij.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen in U.
O Maria, onze hoop, heb medelijden niet nns_

Ome Vader. - Hü'rusíe z'nvreafe.
DHUKKERIJ, P. PITERS, _ EYSDES

Voor- en achterzijde bidprentje Chrétien Arnold, overleden te Eijsden op 27februari1931.
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Voor- en achterzijde bidprentjejohannes Klippert, overleden te Maastricht op 10 februari 1912.

vrienden: de sociale functie is beperkt? Hoewel: het
dankwoord van de familie richt zich tot een grotere
groep. En met het Eijsdens taalgebruik van het ge-
dicht richt dit prentje zich duidelijk tot een sociale
gemeenschap! Het hele (mooie) gedicht gaat over
emoties: van de nabestaanden, die niet te zeer moe-
ten treuren, en van de overledene, die hen troost.
Want zo langzij nietvergeten is, is zij niet dood. Dat
laatste verwoordt dan (strikt genomen) weer een an-
dersoortgeloofdan eeuwenlangdoorde RKKerk(bij
uitstek op doodsprentjes) uitgedragen is: dat de ziel
van de dode in het hiernamaals doorleeft, met een
belofte van verrijzenis en eeuwig leven. Opgevat als
“zingevend met betrekking tot het leven na de dood”
kan dit wel als religieus in brede zin worden gezien.
Het gebruik van een foto (ook een symbool) van de
overledene is in het laatste kwart van de zoe eeuw
enorm toegenomen, en dat ligt niet alleen aan de
groteretechnische mogelijkheden. ln de tweede helft
19e eeuw komen ze ook al voor.

Het prentje van Joseph Martinus Lambert uit 1975
lijkt nog bijna geheel te staan in de traditie van vóór
1960. Het kruis op de voorkant onderscheidt zich
echter door zijn (grafische, moderne) eenvoud van
kruisen op vroegere prentjes. ln de tekst is de reli-
gieuze functie nog het meest prominent aanwezig.
Toch wordt deze al veel meer dan vroegergericht op
de persoon van de overledene: het gaat over hem. Een
zinsnede als “ opdat nu zekerheid wordt, wat ge-
lovig zoeken was ” lijkt te verwijzen naareen moder-
nere geloofsopvatting: er kan twijfel zijn. Vroegere
prentjes getuigen vaak van een niet te schokken ge-
loof. In het dankwoord worden beheerst, beschaafd,
emoties van de familie tot uitd rukking gebracht. De
socialefunctieis op hetprentjeookin dat dankwoord
het best terug te vinden. “Zijn arbeidzaam heid” laat
eveneens een stuk van zijn sociale leven vermoeden.

Bij de oudere prentjes is de religieuze functie in
woord en beeld steeds de belangrijkste. De symboliek
van het kruis combineert de essentie van het chris-
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`Elisabeth GOLLAkRD,
né à Lanaye- le 20 chre 1852, pieusernent

décédé à Eystlen, après uur: longue et pémble
maladie, mnui dus Sar-remem- ile notre Mel-e
la Sainte Eglise, le 15 Avril 1900.

l
l Il a accepté avec com-age tout ce qui lui est
,arrivéz il aconservé la paix dans la`douleuvet

' 'la résignation dans la soufl'ruuue. (lat-cl'. II, 4.)
j "I'out est arrivé, comme il u plu u Dieu, quo

l- sun saiut. nom soit béui. (Job I, 21.)
Adieu, épouse et enfant chers à mnn vaut:-

et que jzai quittés, hélas, avec laut. ile regret-s...;

.Pavais tlemamlé quelques annéés encore-2
Dieu ne l'a pas \'oulu, que sun mini-able volume
SOit faite. j

Répandez des lat-mes, mais ne says-z point!
inconsolable dans votre duuleur. Que la paix
(lont je jouis apaise les regrets qu`e vous ares.
de ma mort. (Lccl. 28, 24.),

Restez unis et. priez pour moi. (Phil. 9, _SJ)
Mon Jésus misêriccmla. (100 jours d'ínrl.j
. - í V - _ x.

waaien. imp. Linn. Schaal..

Voor- en achterzijde bidprentjejean Dessard, overleden te Eijsden op 15 april 1900

telij k geloofmet de gevoelens van lijden van betrok-
kenen.16 De verbondenheid met geloofen Kerk is bij
alle vieronder meeruitgedrukt in hetvermelden van
“Bid voor de ziel van” en “Voorzien van het H. Olie-
sel” (ofsoortgelijke termen).17 De prentjes van 1900
en 1931 zijn allebei 'aflaatprentjesïlß Het bidden van
het afgedrukte gebed levert (ondervoorwaarden: zie
de prentjes) 'een volle aflaat7 op. Er staan ook korte
gebeden op die1oo ofgoo dagen aflaat opleveren:
geen opheffi ng, maarwel verkortingvan hetverblijf
in hetvagevuurvoordezielvan de overledene.

De “Moedervan Smarten' op het prentje vanjulesjean
Joseph Martens (1944) lijkt geen toevallige keuze bij
de dood van dezejonge man. De tekst is op de per-
soon en op “het noodlottig ongeval” gericht, maar
doet toch veel minder persoonlijk aan dan die op het
prentje van 1975. Bijbelcitaten en een schietgebed aan
het eind van de tekst benadrukken de religieuze strek-
king van het hele prentje. Toch leidt het ongewone en
d ramatische van dit overlijden - eenjongeman van 24
verongelukt - voor deze tijd tot opvallend veel verwij-
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zingen naar emoties: “teeder bemindet”, “tot ons ge-
luk”, “met een gewond hart” zijn daarin het meestdi-
rect. Wat betreft de sociale functie: de verloofde wordt
na ouders, broers en zusters genoemd. Zij kunnen zich
herkennen in de Moedervan Smarten. En: overleden in
een hospitaal te Luik. Wat deed hij daar.719

De tekst op het prentje van Chrétien Marie August
Arnold (1931) staat vol religieuze elementen: “trouw
aan de kerk”, “groote liefde tot het H.Hart”. Die twee
zijn ook wel te zien als verwijzing naarzijn emoties,
al is dat in de ogen van velen nu (toen ook al?) in cli-
chés. Dat geldt ook voorde regels overvrouw en kin-
deren. Men dient zich wel te realiseren dat uitingen
van emoties - en zekerschriftelijke uitingen - destijds
meer aan conventies gebonden waren dan in onze
tijd, waarin authenticiteit -in wijze van uitdrukken
en anderszins - een enorm hoge waarde heeft.
'Notaris' vlak onder zijn naam, verwijst direct naar
de (hoge) sociale status van deze persoon. Het toe-
schrijven van persoonlijke kwaliteiten als “eerlijk-
heid, onkreukbaarheid, rechtschapenheid” dient de



herkenbaarheid van de overledene en dusdegedach-
tenisfunctie ('“Ja, zo eerlijk kom je ze weinigtegen!”)
maarje ku ntje afi/ragen in hoeverre de emoties mee-
spelen van de makervan het prentje. Hoogstwaar-
schijnlijkde pastoor, die met zijn mede-notabele de
notaris misschien ook een goede vriend verloor? On-
getwijfeld wordt met deze termen ookweerzijn socia-
le status onderstreept. Een notaris dient on kreukbaar
te zijn, en deze man was dus een goede. Dat wordt
nog eens bekrachtigd door“een sieraad voor het No-
tariaat". De sociale functie van dit prentje is dus na
de religieuze het sterkst aanwezig. Maar de emotio-
nele functie is nietvergeten.

Johan nes-Hubertus Klippert, overleden in 1912 “ten
gevolge van een droevig ongeval”, nog geen 38jaar
oud, in Maastricht.20 ln de tekst zijn naast de religi-
euze elementen nog weer minderverwijzingen naar
sociale ofemotionele functie van het prentje te vin-
den dan in dat van Jules Martens uit 1944. Allebei
verongelukt, met 24jaardramatischer dan met 38,
maar mijns inziens toch ook doorde conventies van
de tijd minder emotionele uitingen hier. Het beeld
van Maria en Johannes naast Christus aan het kruis
is misschien wel een (onbewust zo gekozen?) teken
van de grote betrokkenheid van andere mensen bij
dit schokkend overlijden.

Het prentje van Jean Joseph Dessard uit 1900 laat
weerzien dat de religieuze betekenis overheerst. Het
is ongeveer 250 jaar na het ontstaan van de eerste
doodsprentjes, en het religieuze zal dan nog meer
dan 50jaar het belangrijkste zijn op de prentjes.”
Opvallend is natuurlijk dat de tekst van het prentje
(niet op de voorkant) in het Frans is gesteld. Maar hij
was dan ook “né a Lanaye". Eijsden was in die tijd in
het algemeen meer op België gericht dan nu. Het
prentje van Klippert uit 1912 is tweetalig in de tekst
onder het plaatje en gedrukt in Visé.22

Tot slot
Wie geïnteresseerd is, kan heel veel vinden in de
prentjes. Hopelijk nog meermetde hiergegeven ach-
tergrondinformatie en korte beschouwingen van 6
prentjes. Daarin heb ik mij laten leiden doorde fu nc-
ties van het doodsprentje. Hetverderzoeken naaren
duiden van genealogische en andere gegevens laat
ik aan anderen, onder wie de leden van Werkgroep
Bidprentjes van de Stichting Eijsdens Verleden. Veel
genoegen daarmee!

IV. Sigillum (boete en verzoening)

Houten tralies.
Aan elke kant een hoofd gebogen
eindelijk op gelijke hoogte

nerveus gefluister
luisterend oor
een gelispelde vraag
en vele trage stiltes

schroom 0m te praten
opgelucht erna

maar het zwijgen van de priester
is een lastdie met dejaren wast.

Absolutie.
Penitentie.

Vergiffenis
per gebed.

Noten

1 Dit artikel is goeddeels gebaseerd op twee boeken: 1.
Frans Pluijmaekers,VictorSpauwen:'GedachtenisprentjesGe-
schiedenis, Vormgeving, Functies.' 2004, Valkenburg a/d
Geul, Uitgave Stichting ln onsen Lande van Valcken-
borgh, ISBN 90 9018283 7, hierna:Gedachtenisprentjes.
Frans Pluijmaekers, Susan Verspaandonk, Victor Spauwen:
'Prentjes uit de rijke Rooms Katholieke cultuur. Tastbare tekens
uan heilbrengende symbolen en rituelen, in het bijzonder de
sacramenten', 2011, Zeist, Uitgeverij CKZ/ Drukke rij Do-
nath B.V. (www.donath.nl), ISBN 978-90-818007-0-9,
hierna:Sacramentenprentjes.
Benamingen verschillen. ln dit artikel consequent
doodsprentjevooreen gedachtenisprentje gemaakt
bij een overlijden. Het boek Gedachtenisprentjes heeft
die naam gekregen, omdatdat het hele verhaal van
deze prentjes tot in de 21e eeuw wil vertellen, en nu
zijn “doodsprentjes, meestal geen “bidprentješ meer
in de oorspronkelijke zin,nl. met de tekst “Bid voor
de ziel van ...”. Minder dan (het leven na) de dood
staat het gedenken van het leven van de overledene
centraal op deze “gedachtenisprentjesï (Vgl. Ge-
dachtenisprentjes 3.6 p.69-70) Maar: een prentje van
een Eerste Communie ofeen priestervvijding ook
een “herinneringsprentje' (n. Voorwoord in Sacra-
mentenprentjes, p.8). *Gedachtenisprentje' kan als
synoniem daarvoorgelden, en blijftdusvervi/arrend.
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Ergo: hier*doodsprentje',alwordtdie benamingm.i.
steeds mindergebruikt.
De termen 'devotieprentje* en “bidprentje' kunnen
m.i. door elkaar gebruikt worden: devotie vraagt ei-
genlijk altijd om gebed, al is het een gebed zonder
woorden.
Voor Katakomben zie b.v. Paul Post: 'De Romeinse Ka-
takomben in Valkenburg. Het uerhaal van een unieke kopie.y
2010, ValkhofPers, |SBN 878 90 5625 335 6
Alop hetconcilievan Nicea(787) bepaaldede Kerkdat
beelden wel geëerd mogen worden, maar nietvereerd
(d.w.z. aanbeden). Beeldenverwijzen naar(hei|ige0f)
God, en als ze geëerd worden, gaat de eer(via de heili-
ge) naarGod. Vgl. noot11 p. 219 in Sacramentenprentjes.
Was de beeldenstormers ditonderscheid niet bekend
ofonhelder?
Deze ordes richtten zich op het gewone, arme, onge-
letterde, volk, dat ze onderwezen in het geloof. Beel-
den waren daarbij noodzakelijk. Prentjes waren rela-
tiefgoedkoop en daarom breed te verspreiden. Deze
orden stimuleerden bijvoorbeeld ook theater; en aan
Sint Franciscus wordt de 'uitvinding' van de kerststal
toegeschreven
Bijvoorbeeld gedurende een maand bidden toteen be-
paalde heilige, die op het prentje stond. ln die tijd was
Antwerpen (Spaans, katholiek) groot in de produc-
tie van die devotieprentjes. Rondtrekkende priesters
brachten die Holland in. (Al waren daarook nog wel
katholieke drukkers). Gedachtenispreng'es 2.3.
ln Gedachtenisprentjes hoofdstuk 2 meer over gebed voor
de doden en 'bidden voordezielï
Meeroververspreidingin paragraaf2.4 en overvorm-
gevingin hoofdstuk3van Gedachtenisprentjes. Nog meer
overontstaan en vroegevormgevingin hetproefschrift
van kunsthistorica dr. Evelyne M.F. Verheggen: 'Beelden
voor passie en hartstocht. Bid en deuotieprenten in de Noor-
delijke Nederlanden, 176 en 18e eeuw'. 2006, Walburg Pers
Zutphen. |SBN 90. 57303892.
DezefunctieszijndoorVS eerstafgeleid uitdevormge-
ving, en vervolgens in verband gebracht met sociaal-
wetenschappelijke (m.n. godsdienstpsychologische)
kennis over het rouwproces en zingeving. Zie hoofd-
stuk4Gedachtenisprentjes4.6. Zie ookdevolgende para-
graaf5 over beeldtaal en sym boliek.
Oorspronkelijk leek de religieuze functie primair: het
ging ervooral om, dat ergebeden werd vooreen ziel.
Maardan toch altijd een bepaalde ziel: haar(onmis-
bare) naam roept gedachtenis op aan déze persoon,I
ziel!
Over onderliggende ideeën bij bidden voor de dode,
hetvagevuur, enz. Gedachtenisprentjes 2.2.4tlm 2.2.9.
Gedachtenisprentjes 4.7 tlm 4.11 voor uitgebreide be-
schrijvingvan de functies; het boekgaaten/an uit, dat
tegenwoordig de naasten verantwoordelijk zijn voor
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het prentje. Het boek geeft een handleiding hoe zelf
een prentje te maken. Gezien het rouwproces is dat
waarschijnlijkeen voordeel. Nadelen kan hetook heb-
ben. Nabestaanden schrijven niet zelden hun eigen
emoties toe aan de overledene; begrijpelijk, maar niet
altijdjuist. Ook kan de te grote emotie in de weg staan
bij het maken van een prentje. Dan kan beteriemand in
de naaste omgevingdaarvoor gevraagd worden. Vroe-
gerwas het meestal een priester die de tekst maakte:
de religieuze functie was immers het belangrijkst. Ge-
dachtenisprentjes 5.2: Doorwie wordteen prentjegemaakt?
Zie Gedachtenisprentjes 3.4.7:Veel voorkomende symbolen op
gedachtenisprentjes. Ook; 3.5 Teksten.
Door HenkJ.L.M Boersma aan auteurbeschikbaarge-
steld.
Die wereldoorlog veroorzaakte natu u rl ij k uiterst be-
langrijke maatschappelijke veranderingen, maar niet
als enige kracht; een en anderwerkte pasjaren later
doorin de praktijkvan het geloofsleven.
De essentie van het christelijk geloofis evenzeer de
verrijzenis als de kruisdood; beide zijn niet los te zien
van el kaar. Afbeeldingen van deverrijzenis zijn ookwel
gebruiktvoordoodsprentjes, maarveel minder. Bij lij-
den en verdriet rond de dood is het Kruis meervoorde
hand liggend als sym bool dan een Paasafbeelding. Als
tekst dáárover is in Eijsden het prachtgedicht 'Miene
Paose'van Pierre Theunissen beschikbaar- en ookwel
gebruikt.
Standaard op prentjesvóór196o. OverH.Oliesel, 'Laat-
ste Sacramenten' etc. Sacramentenprentjes Hfdst. 7
Vgl.Gedachtenisprentjes 3.4.5
Werken?Veel Eijsdenaren kwamen voor194o-'45 meer
in Luik dan in Maastricht. Vgl. prentje 1975: overleden
in ziekenhuis St.Annada|. Teken van een verschuiving
in sociale leven van Eijsdenaren!
Waar natuurlijk ook al in 1912 mensen uit Eijsden
werkten. Vgl. noot 19. Toch interessant om eens te on-
derzoeken,waarze meerzaten in verschillende tijden:
MaastrichtofLuik?
Hoe langzal hetgeseculariseerde gedachtenisprentje
vanafhet laatste kwartvan de 20e eeuw nog bestaan?
Dat bevestigt ookweerde banden met het nabij gele-
gen Frans-sprekend België.Vgl. noot19en 20



De collectie doodsprentjes van de
Stichting Eijsdens Verleden
Miep Claessen

De Stichting Eijsdens Verleden is in het bezit van een groot aantal bid prentjes (doodsprentjes). Op
dit moment telt deze collectie enige duizenden, waar onderveel u nieke, exem plaren. De collectie
groeit nog steeds doorschenkingen van mensen die hun oude prentjes een goede bestemming
willen geven en door aanvullingen met recent materiaal. De bidprentjes worden stofvrij bewaard in
afsluitbare dozen en zijn op alfabetische volgorde geordend. Om de prentjes toegankelijk te maken
voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn, vanwege bijvoorbeeld stamboomonderzoek, wordt
de collectie doorde leden van de Werkgroep Bidprentjes in een database ingevoerd en op termijn
gedigitaliseerd. Dit gebeurtop alfabetischevolgorde. Inmiddels is ongeveerde helftvan de prentjes
in de database verwerkt.

„De Heer zag hem aan en had hem liel"

1.
Ter vrome nagedachtenis aan

JANTJE HUBERTUS HULS
geboren te Oost-Maarlancl den 30 Juni
1937 en overleden in het ziekenhuis .,CaL
variënberg" den 18 Jan. 1945, voorzien
van de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk. Hij werd begraven op het

R. K. Kerkhof te Oost-Maarlancl
den 22 Januari 1945.

Zijn engelreine ziel was gelijk aan de blanke
lelie die gekoesterd door de stralen der zon
en bevochiigd door den dauw des hemels,
bloeit in vlekkeleozen luister. Daarom heeft
onze Lieve Heer hem bij zich gehaald,
opdat de boosheid der wereld zijn geest
en hart niet zou bederven.
„ ik ga naar den hemel om voor papa, mama
en zusje te bidden" dat waren een van zijn
laatste woorden. Dierbere ouders, moge de
goede God U ruimschoots vergelden alles
wat gij voor mij gedaan hebt. Mijn te vroeg-
tijdig aisterven valt u hard en zwaar. Doch
weest geb-oost, gij hebt thans het geluk een
engel in den hemel te bezitten

D'rom Ouders wilt niet langer weenen;
Uw Jantje toch is niet verdwenen
Voor immer v Eens vindt gij hem weer
In 't hemelsch Sion bij den Heer.

i< 17?

Voor- en achterzijde bidprentje
jantje Huls, overleden 18januari
1945. Het wasgebruikelijk om
bidprentjes van kinderen van een
blauw kaderte voorzien (verwijzing
naarde Hemel). Collectie Henk
Boersma.

Nu worden alleen bidprentjes in behandeling geno-
men van mensen die geboren enlofoverleden zijn in
de oude gemeente Eijsden, dus uitde kernen Eijsden,
Breust, Oost, Maarland, Caestert, Withuis, Station,
Mariadorp en Mesch. De bidprentjes van overlede-
nen uit andere plaatsen worden wel bewaard, maar
voorlopig nog nietgedigitaliseerd. Zij dienen ookals
ruilmateriaal.

De bidprentjes zijn qua stijl en inhoud heel gevari-
eerd. Sommige zijn rijk versierd met zowel gods-
dienstige als wereldse afbeeldingen en bevatten
uitgebreide teksten die verhalen over het leven van
de overleden persoon. Andere prentjes zijn sobervan
opzet en bevatten slechts de naam van de overledene
en de geboorte- en sterfdatu m. De collectie bevat ook
prentjes met Franse teksten. De oudste bidprentjes
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Fra Angeliro

wij AANBIDDEN U cHRIsTUs EN
WU Lovl-:N U,0MDAT GI] DooR

Uw KRUIS DE wERELD
- vERLosT HEET.

K.A.M. lllli

Jezus 1- Maria 1' Jozef 1- Christina

Bid voor de ziel van zaliger

Maria Sabina WUNANDS.
De dierbare overledene werd geboren te Eijs-
den, 14 Februari 1889. en overleed tengevolge
van een noodlottig ongeval, 9 April 1952.

Zij was een vrouw van diep eenvoudig geloof
en oprechte godsdienstzin, die haar blik ge-
richt hield op de eeuwigheid. In stiile plichts-
betrachtíng en christelijke vroomheid vond
zij haar geluk.
Dierbare familieieden, de Heiland heeft mij
plotseling, zonder nog van u aflen afscheid te
nemen, opgeroepen tot een beter leven;zijn
H. Wil zij altijd gezegend, ook nu.
Laat ons waken, wijl wij niet weten .wanneer
de Heer zal komen.
Dierbare familieledenI blijft voor mij bidden,
opdat mijn ziel spoedig in vrede ruste.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

MUN JEZUS BARMHARTIGHEID!

Begt. Ondern. J. Walpot, Druk Piters, Eijsden

in de collectie dateren uit de tweede helftvan de 19de
eeuw, hetjongste zou zomaar van vandaag kunnen
zijn. Het is overigens een interessantevraagofhet fe-
nomeen bidprentje nog een lang leven is beschoren,
gelet op de immense toename van het aantal uitvaar-
ten dat buitenkerkelijk plaatsvindt en de opmars van
het aantal uitvaarten in besloten kring.

Het is de bedoeling dat op termijn de gedigitali-
seerde bidprentjes via de website online worden ge-
bracht en voor iedereen toegankelijkzijn voor nader
onderzoek. Tot dat moment is het ook mogelijk om
de collectie op de werkavonden te raadplegen. De
Werkgroepis steeds op zoek naarontbrekendeexem-
plaren. Hebt u nog bidprentjes en wilt u deze aan de
Stichting Eijsdens Verleden schenken, neem dan
contact op met een van de leden van de Werkgroep
Bidprentjes (schrijver dezes en Margriet Schroen-
Rutten)ofeen van de bestuursleden van de stichting.
Wij zijn erg blij met ieder prentje.
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De Stichting Eijsdens Verleden heeft
veel bijzondere bidprentjes in haar
collectie. Het bidprentje hiernaast
is dat van Maria Wijnands. Maria
was werkzaam op kasteel Eijsden
en overleed op 9 april 1952 ten
gevolge van het instorten van een
deel van de oostelijke toren waarin
zijjuist op dat moment haar arbeid
verrichtte (zie ook U EV nr. 84 van
april zooo, pag. 26-27).



jaap Westerbeek (T) en Gerard Buren,
verzamelaars van religieuze kunst
Desirée Duijkers

Wijlenjaap Westerbeekwas en Gerard Buren is een verzamelaarvan religieuze kunst. Samen legden
ze een grote verzameling kunsten memorabilia aan met een religieuze betekenis. Hun stukken zijn
gedocumenteerd op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met degenen die hen de stukken
verschaften. Zij staken veel tijd, geld en deskundigheid in het restaureren en onderhouden van hun
waardevolle collectie. Een voorbeeld dat navolging verdient.

Jaap Westerbeek (1 931 -2008)

jacobjozef(jaap) Westerbeek werd geboren op 7 n0-
vember1931 te Den Haag als zoon van HendrikWes-
terbeek (Noordwolde-Den Haag 1940) en van Anna
Maria Elisabeth (Anna) Dackus. De moedervanjaap
Westerbeek, Anna Dackus, is geboren in Sint Pieter
op6 mei 1900 (overleden te Den Haagop13 mei 1983)
en zou volgens de overlevering als kind in Eijsden in
de Dorpstraat 31(de huidige Diepstraat) hebben ge-
woond. Zij is de oudste zusvan de in Eijsden alom be-
kende Mies (Bartholomeus Martinus) Dackus (Eijs-
den 1906-Maastricht 1976). Anna Dackus vertrok ver
vóór de oorlog naar Den Haag en trouwde daar (10
mei 1926) met Hendrik Westerbeek, een Fries. Een
paar dagen nadat de Tweede Wereldoorlog uitbrak
verloor zij haar man en bleefachter met drie kleine
kinderen. Naastjaap telde het gezien immers nog
twee meisjes: Agnes (Den Haag 1927- Leeuwarden
2009) en Anna (Den Haag1929-2001). Oorlog in Den
Haag veroorzaakte ernstige voedseltekorten en veel
militaire activiteiten in de regeringsstad. De Duitsers
waren bangdat de Engelsen via Scheveningen ofver-
derop in Hoekvan Holland zouden proberen hetland
binnen te komen. De bezetters haalden alle wonin-
gen weg bij de duinen en bouwden daar bunkers en
verdedigingswallen. De Duitsers dwongen bewoners
van *s-Gravenhage zonder economische gebonden-
heid de stad te verlaten. De huizen die beschikbaar
kwamen werden aangeboden aan Scheveningers die
hun huizen hadden moeten verlaten voor de bouw
van de bunkers en de verdedigingswallen.
De weduwe Westerbeek, die geen economische ge-

bondenheid met Den Haag had, keerde in 1942 met
haartwee dochters en haarzoon terug naar Eijsden.
Zij trokken in bij de familie Willems, Diepstraat 14.
Haar ouders hadden een prijs in de Staatsloterij ge-
wonnen verhuisden en woonden inmiddels op Diep-
straat 21.
De kinderen Westerbeek waren niet gedoopt en hun
moedervond het wenselijk dat de kinderen gedoopt
werden en de communie deden, om op die manier
zich niette zeerte onderscheiden van de kinderen uit
het dorp. De rectorvan de Kloosterkerk(Ursulinenka-
pel) heeft hun voorbereid op de doop en de commu-
nie, die op 27 mei 1944 heeft plaatsgevonden. Deze
ceremonies werden uitgevoerd in de Kloosterkerkvan
de Ursulinen in Breust-Eijsden.

TER BLIJDE HEBINNEBING

Annoxs

IBL, llšflflilèvšäßlb

EN ONZE

EERSTE H., ®®MIMIUNIE„

Jacob Jozef Westerbeek,
Agnes Anna Maria Westerbeek.

Anna. Maria Hendrika Westerbeek

IN DE

Kloosterkerk der Ursulliiiu, Branst-EijsdenAls gezus 'm ons [marije (laait,

5711. lícjcleuul ons lol zich liaull,

9u" “wel ons zielljp, Hank en ~>š§i<`

_,I s 05e .scmcue cie zin,
KmüÂl J l ll ,

' op 27 Mei 14944.

Voor- en achterkant van het communieprentje tergelegenheicl van
de doop en de communie uan Agnes,Anna enjaap, Eijsden 27 mei
1944. Uitfamiliealbum.
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Communiefoto uanjaap en zijn zussen Agnes en Anna, EUsden 27
mei 1944. Dejurken die Agnes en Anna dragen werden normaliter
door pensionaires in de processiegedragen. Uitfamiliealbum.

Jaap was een aantal jaren misdienaarin de Klooster-
kerk en had veelal te doen met zuster Gertrudis. Zij
was geboren in Aken en een dochtervan de fabrikant
Nobis, die koekjes produceerde. ln die periode bouw-
de hij ook een goede band op met zusterApolonia,
metwie hij tot haardood contact hield.

Deze ervaringen met de katholieke kerk en haardie-
naren vormden voorjaap de basis voorde interesses
in veelvan wat met het katholieke geloofheeftte ma-
ken en met name voor de beelden en voorwerpen die
zich in kerken, kapellen en andere godshuizen be-
vonden ofgebruiktwerden bij de eredienst. Wanneer
Jaap laterkennis krijgt aan zijn levenspartnerGerard
Buren, wordt de basis gelegd voor een uitgebreide
verzameling kunst en memorabilia met een religi-
euze betekenis.

ln 1946 trok de moedervanjaap weerterug naar Den
Haag, tegen de zin vanjaap in. ln 1996 koosjaap als-
nog voor Eijsden om er te gaan wonen. Samen met
zijn vriend Gerard Buren (volgt) betrok hij een huis
op de Breusterstraat. Zij woonden daarin de periode
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jaap en zusterApolonia bij de Lourdesgrot in de tuin van het
Ursulinenklooster.ZusterApolonia reinigt de stralenkrans van het
beeld van Maria. Foto Gerard Buren ca. 1971.

1996-2004. ln die tijd hebben zij nogveel gegevens,
voorwerpen en documenten die betrekking hebben
op het Ursulinenklooster in Eijsden verzameld. Daar-
vooronderhielden zij nauwe contacten met de zusters
die vroeger in het kloosterverbleven en gingen ook
nieuwe contacten aan. Jaap heeFtveelvuldig beelden
en andere voorwerpen geres-
taureerd om ze in hun oude
glorie te herstellen. Het be-
kendste voorbeeld daarvan
is het beeld van het Jezus-
kindje van Praag. Dit beeld
was bij de sluiting van het
Ursulinenklooster geschon-
ken aan de familie Huls uit
Oost-Maarland. Na het over-
lijden van vaderHuls hebben
de kinderen het geschonken
aan de Sint Martinuskerk in
Breust, waar het achterin de
kerk werd geplaatst, na res-
tau ratie doorjaap en Gerard.

Hetjezuskindje van Praag.



Gerard Buren (1937)

Gerard Buren, ofzoals hij toentertijd heette,Grietzen
Buren, is net als zijn acht andere broers en zusters
in Tzummarum (Friesland) geboren en getogen. Hij
werd op 24 februari 1937 geboren als zoon van Sierk
Buren (Tzummarum 1893-Harlingen 1979) en van
Pietje de Boer(Franeker1898-Bergum 1982). Zijn va-
derwerkte voor het ministerie van Landbouw en zijn
moeder had een fournitu renwinkel. Zijn ouders wa-
ren gereformeerd en lieten hun kinderen dopen.

Na de lagere school volgde hij de MULO en vervol-
gens de Kweekschool om ondeiwijzer te worden. In
die tijd een bekende wegom meerscholingte krijgen
en niet direct een baan te hoeven zoeken. Dat deed

Gerard Buren toont een kinderfoto waar hij met zijnjongste
broertje Bertus (3) en hemzelf(5) met lammetje opstaat (1012).

hij wel nadat hij zijn diploma behaalde. Na zes en
een halfjaarles te hebben gegeven in Velpverhuisde
hij naar Den Haag, waar hij een aanstelling bij het
bestuurvan het Christelijk Nationaal Onderwijs had
gekregen. ln Den Haag gafhij op achtereenvolgens
op drie vestigingen les: de dominee D.A. van de Bo-
schschool, de Van Hoogstratenschool en als laatste
op de P. Oosterleeschool. Als liefhebber van klas-
sieke muziek ging hij geregeld naar concerten, ook
naar die in het Kurhaus te Scheveningen, waar hij
in de zomervan1967jaap Westerbeek voor het eerst
ontmoette. Er bloeide snel een mooie relatie op en zij
gingen in 1970 samenwonen (vanaf1996 in Eijsden).

De relatie met de katholiekejaap bracht hem in
contact met dat andere geloof. Gerard raakt gechar-
meerd van de rites en rituelen, de aankleding van de
kerken, de contacten met de priesters en andere re-
ligieuzen en besluit om over te gaan tot het katho-
lieke geloof. Zoals hijzelfzegt: "Als een aanvulling
op hetgeloofdatikvan huis had meegekregen.” Op
25juli1987 gaathij voorheteersttercommuniein de
Kapel van de Zusters Dominicanessen te Den Haag.
Als gereformeerd gelovige hoefde hij niet gedoopt te
worden.

Zijn intrede in de katholieke kerk was het startpunt
om zich meeren meerte gaan verdiepen in religieuze
muziek. Hij gingop zoek naarGregoriaanse en Rus-
sisch orthodoxe muziekdie gebruiktwerd in missen.
Gerard vertelt: "Deze muziek heeft een meditatieve
krachten geeft mij rust. Door hetluisteren naardeze
muziek kan ik mij op fijne dingen en herinneringen
concentreren en dat raakten ontroert mij.” “En paar
jaargeleden moesten zij mij opereren en kreeg ikvijf
omleidingen aan het hart. Deze muziek gafmij de
ruimte om te aanvaarden dat het moest gebeuren.
Herinneringen aan mijn oudste zus Sijke kwamen
boven. Zij was verpleegkundige en stierfopdejonge
leeftijd van 24jaar. De muziek riep de mooie herin-
neringen aan haar op. |k wist mij geborgen in deze
herinneringen en durfde toen de ingrijpende opera-
tie aan.” Inmiddels heeft hij een grote verzameling
LP's en CDls met de door hem zozeer gewaardeerde
muzieken heefthij ook een groot aantal boeken met
detailinformatiedaarover.

Daarnaast begint hij samen met zijn levenspartner
Jaap beeldjes en memorabiliate kopen die een religi-
euze betekenis hebben.
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Gerard Buren enjaap Westerbeek, Capri, Italië, 1969. Foto familie-
album.

Een van hun eerste vakantiereizen was naar Capri.
Dit Italiaanse eiland hebben zij daarna nogvaker be-
zocht. Daar kochten zij hun eerste beeldje, een ge-
patineerde madonna, in een van de vele winkeltjes
met religieuze beeldjes. De oude vrouw die hun dat
beeldje verkocht, heeft nogjarenlang contact met
hen onderhouden en mooie spullen voor hen gere-
serveerd voorals zeweerop Capri waren.

“Een beeld moet mij raken, het moet een
gevoel bij mij oproepen". Zo zijn de spul-
len in mijn huis herinneringen aan detijd
die ik metJaap deelde, de dingen die wij
samen deden. ln Den Haag bezochten wij
vaak de markt in de Herman Costerstraat,
waarwij geregeld mooie voorwerpen van-
daan haalden.Jaap en ik hadden aardig
wat oog gekregen voor mooie beelden
en wij kregen kennis van en handigheid
in het opknappen van de gipsen ofhou-
ten sculptu res. Daardoorwaren wij in de
gelegenheid om een unieke verzameling
op te bouwen. “Eerlijk gezegd was jaap
de creatievelingvan ons beiden; hij had
vaak originele ideeën hoe je spulletjes
weer als nieuw kon maken ofop een an-
dere manierkon gebruiken. lkzorgde er
dan voordat het kon gebeuren.”

Gepatineerde Madonna uan lindenhout.
Geproduceerd door de firma Anri uit ltalië en was
het eerste beeld dat zij in 1969 kochten uoor wat
een verzameling uan religieuze kunst zou worden.
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Gerard Buren, 2012

Gerard wijst de boeken aan, die op zijn werkkamer
staan en de informatie die deze naslagwerken over be-
paalde werken geven. “Met deze informatie bij de hand
zochten wij dan gericht naarandere beelden uit een se-
rie.” Bij de samenstellingvan de reeks houten beelden
zocht hij als Fries niet alleen naar beelden van Sint Bo-
nifatius, maarook naar heiligenbeelden van kerken in
hun Haagse en later Eijsdense woonomgeving.

Als gelovige was hij zeer ge'interesseerd in de ach-
tergrond en de geschiedenis van de heilige die af-
gebeeld was en het beeld zelf. Zij verzamelden niet
alleen heiligen beelden, maarook beelden van Chris-
tus, aartsengelen en madonna's. Gerard: “Beelden
moeten een bepaalde schoonheid, uitstraling en be-
tekenis hebben.”

*s Avonds wanneer hij aan tafel zit met de TV op de
achtergrond, zit hij tussen zijn schatten en voeltzich
geborgen tussen al dat moois. Hij borduurtgraag en
behalve prachtige merklappen heeft hij verschillende
iconografische afbeeldingen geborduurd, die hij mij
met trots toont. Dit “eigen” werk hangt bescheiden
tussen de andere voorwerpen.
Dediverse vitrinekasten bevatten deelverzamelingen
aan memorabilia. Reisiconen, eieren met iconen-



schilderijen en dan op het hoekje een zilverkabinetje.
Een klein kamertje met zilveren voorwerpen en uiter-
aard ook een zilveren madonna.
Gerard beseftten volle datookzijn leven eindigis: "Ja,
mooi allemaal, maareen doodshemd heeft geen zak-
ken. Dus ik wil graag dat de hele verzameling com-
pleet blijft. Natuurlijk heeft het voor mij heel veel
emotionele waarde, maar ik ben van mening dat het
ook anderen veel kijkplezier kan bieden. Ik vind het
van belang dat het bewaard blijft voor toekomstige
generaties en dat het niet alle kanten uitverdwijnt. lk
hoop dan ookdatereen groep mensen opstaat in Eijs-
den die mijn verzameling in zijn geheel wil beheren.
Het zou mooi zijn als al hetwerkdat erin gestoken is,
nietvoor niets is geweest en dat deverzamelingcom-
pleet en te zien kan blijven voor belangstellenden.”

`
mumww„m ,H

De Madonna met de Roos, een geborduurd icoon, naar voorbeeld
met 78.000 steekjes. Gerard Buren (1984).

Zilverkabinet, de voorwerpen zijn over een groot aantaljaren verzameld en op verschillende plaatsen gekocht.
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Volgt thans de beschrijving van een aantal beelden
en voorwerpen uit de collectie van Gerard Buren en
wijlenjaap Westerbeek

Angela de Merici
Uit de kapel van het voormalige Ursulinenklooster
kregen Gerard enjaap het beeld van Angela (de) Me-
rici. Dit beeld is gefabriceerd door de firma Kersten
uit Maastricht. Het is niet bekend in welkjaar het
beeld werd vervaardigd.
Angela (de) Merici is de stichtstervan de vrouwelijke
kloosterorde van de Ursulinen. De heilige Ursula is
patrones van deze orde. Angela (de) Merici is de pa-
trones van vrouwelijke leerkrachten.

Volgens een van de legendes
over Angela de Merici is Ur-
sula de dochter van de chris-
telijke koning Dionotus. Ze
werd door haar vader uitge-
huwelijkt aan een heidense
Engelse vorstenzoon Etherius,
maar ze weigerde te trouwen
met een heiden en wilde haar
maagdelijkheid bewaren. Sa-
men met lotgenoten - volgens
de legende gaat het orn elfdui-
zend maagden - sloeg ze op
de vlucht. Zij voer de Noord-
zee over en zeilde de Rijn op
naar Bazel en reisde verder
naar Rome. Op de terugreis
viel degroep in Keulen in han-
den van de Hunnen. Omdat
Ursula ook niet methun leider
wilde trouwen, werd ze samen
met haar gevolg doorboord
met pijlen (ontleend aan
Wikipedia).

Angela de Merici.

Sint Christina
Het beeldje van Sint Christina, ofzoals ze in Eijsden
zeggen “Sint Chrisjteijn, is een kleinere versie en
dus een kopie van het origineel dat zich in de Sint-
Christinakerk in Eijsden bevindt. SintChristina is de
kerkpatrones van de kerk met dezelfde naam aan de
Vroenhofte Eijsden. Het beeld werd gekochtals reac-
tie op een advertentie. De makervan het beeld en het
jaardatdit beeld gemaakt is, zijn beide onbekend.
Opdewebsitevan de Sint-Martinusparochiete Eijsden
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is de volgende informatie over Sint Christina te vin-
denz.

Christina van Bolsena moet de heilige zijn, die in Eijsden
wordt vereerd. Waarschijnlijk heeft zij geleefd rond hetjaar
300 na Chr., toen Diocletianus keizer van het Romeinse
Rijk was. Dat was de tijd, waarin dejonge Christelijke Kerk
fanatiek werd vervolgd. Zij zou geboren zijn in de buurt
van het meer van Bolsena. Historisch gezien valt er over
haar en haar lotgevallen weinig met zekerheid te zeggen.
Haar kleurrijke legende verhaalt, hoe zij de meest afschu-
welijke martelingen heeft ondergaan, maar steeds door de
kracht van Gods genade haargelooftrouw kon blijven. Haar
levensbeschrijving lijkt sterk op die van de Heilige Barbara.
Ook Christina wordt door haar
vader, een Romeins veldheer,
in een toren opgesloten, waar
zij tezamen met haar dienares-
sen gedwongen wordt gouden
afgodsbeelden te vereren. Zij
ontsnapt uit haar gevangenis,
vernietigt de afgodsbeelden en
schenkt het goud aan de armen.
Haar vader laat haar daarop op-
nieuw gevangennemen en haar
jonge lichaam vreselijk geselen.
Wanneer men haar op een rad
vastbindt en het vuur eronder
aansteekt, slaan de vlammen
plots naar buiten en doden de
omstanders. Beschuldigd van
tovenarij, bindt men haar een
molensteen om de hals en werpt
haar in de zee. Maar de enge-
len houden haar boven water,
zodat zij van de verdrinkings- i
dood wordt gered. Volgens de
legende zou Christus haar in het
water verschenen zijn en haar f
gedoopt hebben. Door de aarts-
engel Michaël wordt zij weer veilig aan land gebracht.
Haar vader laat haar vervolgens veroordelen tot de dood-
straf door onthoofding, doch tijdens het proces valt hij zelf
plotseling dood neer. Zijn opvolger laat haar in een bran-
dende oven stoppen, maar ook hier blijft zij ongedeerd en
wandelt rustig rond, terwijl zij lofliederen tot God zingt. Gif-
tige slangen worden haar om de hals gehangen, maar deze
likken haar zweet af en verkoelen haar lichaam. Ook haar
tong wordt uitgesneden. Doch zij kan blijven spreken en
God verheerlijken. Uiteindelijk wordt zij door pijlen gedood.

Sint Christina.



l n 1880 heeft men bij Bolsena (Italië) haargrafmet een deel van
haarrelikwieën teruggevonden. Uiteen onderzoek van hetgebeen-
te is komen vastte staan, dat zij nog zeerjong was toen zij stierf.
De Heilige Christina wordt doorgaans afgebeeld in een lang ge-
waad met hoofddoek. Verder met als vaste attributen de molen-
steen, pijlen en een palmtak als teken van haar martelaarschap.

Processiemadonna
De zogenaamde processiemadonna is een beeld dat
in dejaren 1990 bij een winkel met beelden in Delft is
gekocht. De maker, herkomst en hetjaarvan vervaar-
digingis onbekend.

Processiemadonna.

Het is een houten beeld van Onze Lieve Vrouw met kindjeje-
zus. De beelden zijn zodanig afin zoverre het nodig is voor het
dragen van de kleding. Voor de rest bestaat het uit stokjes. De
kleding is rijk versierd en van mooie materialen vervaardigd.
Het beeld wordt veelal op een plateau gedragen door mannen
en als Pronkbeeld meegenomen in een processie.

Beschermengel
Gerard is een fervent borduurder en zo heeft hij in
1981 een Beschermengel geborduurd voor de moe-
dervan zijn vriend. Naar een voorbeeld en met een
telpatroon heeft hij de vele steekjes gezet.

Gerard met de door hem geborduurde beschermengel, 2012.

ln dejaren 70 en 80 borduurde hij ook een aantal ico-
nografische afbeeldingen. De afgebeelde madonna
heeft 76.000 enkelvoudige steekjes. Het is een waar
monnikenwerk gebleken om het voorbeeld, het tellen
en het borduren correct uitte voeren.

Ignatius van Loyola
ln 1974 kochten Gerard enjaap bij Letitia, een Antiek-
winkel in Delft, het beeld van de Heilige Ignatius van
Loyola. De beeld houweris onbekend.

lñigo Lopez de Logola (kasteel Loyola bij Azpeitia, 24 de-
cember 1491 - Rome,31juli 1556), beter bekend onderzijn
Latijnse naam Ignatius van Logola, werd bekend door zijn
aandeel in de oprichting van de Sociëteit vanjezus, als de
eerste “generaal” daarvan en door zijn Geestelijke Oefenin-
gen. Hij was de zoon van een Spaanse edelman. ln zijnjonge
jaren schijnt hij een losbandig leven te hebben geleid, maar
tijdens zijn diensttijd in het Spaanse leger kwam er in 1521
een ommekeer tijdens de Franse belegering van Pamplona,
toen een kanonskogel tussen zijn benen schoot, die zijn beide
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benen verwondde. Na zijn her-
stel ondernam hij in 1534 met
zes anderen vanuit Parijs een
pelgrimsreis naar Palestina.
Loyola werd in 1537 te Vene-
tie' tot priestergewijd. ln 1539
kwam het te Rome tot de op-
richting van dejezui'eten. Hij
ligt in Rome begraven in de
jezu'i'etenkerk Gesü. (ontleend
aan Wikipedia).

Gerard beschikt ook over
een uitgebreide verzame-
ling van beelden van een
Zuidduitse firma die bont
beschilderde houten beel-
den maakt. Van de Heilige
Bonifatius, Sint Martinus,
of een complete kerststal.
Heel divers is het aanbod
van de firma. De beelden
zijn gemaakt uit Lindehout
en met precisie geschil-
derd. Deze streken in Zuid-

Duitsland, maar ook in Tirol staan bekend om hun
fraai gekleurde houtsnijwerk (vroeger maakten de
boeren tijdens de wintervaakvan die houten beelden).

Heilige lgnatius van Logola.

Ke rststa l.
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Antonius van Padua
Het beeld van de Heilige
Antonius van Padua werd
in dejaren 90 in Delft ge-
kocht. Beeldhouwer en
firma zijn onbekend.

Antonius van Padua (Lissabon,
15 augustus 1195 - Padua, 13
juni 1231), geboren als Fer-
nando Martins de Bulhöes in
een rijke, adellijke familie, was
een minderbroederdie theoloog
en kerkleraar was. Hij wordt
als een belangrijke heilige be-
schouwd. Hij slootzich in 1210
aan bij de augustijnen in Lis-
sabon. ln 1212 verhuisde hij
naar Coimbra om niet langer
door familieaangelegenheden
gestoord te worden in zijn gees-
telijke ontwikkeling. Onder de
indruk gekomen van de eerste
martelaren van de minderbroe-
ders sloot hij zich in 1220 bij
hen aan. Hij trok naar Noord-
Afrika om aldaar het christelijke geloofte verspreiden onder
de moslims. Later was zijn werkterrein Frankrijk en Italië.
Waarschijnlijk werd hij in 1222 te Forl`| tot priester gewijd.
Veel mensen vonden door zijn toedoen de weg naar het ka-
tholiekegeloof. Op last van Franciscus van Assisi doceerde hij
theologie aan zijn medebroeders. ln 1227 benoemdejohannes
Parenti, de toenmalige generale overste van de minderbroe-
ders, hem tot provinciale overste van de Romagna in Italië,
waar hij van 1222 tot1224 reeds predikend had rondgetrok-
ken. ln 1230 vroeg en kreeg hij zijn ontslag als provinciale
overste, omdat zijn gezondheidstoestand verslechterde. Hij
stierfin 1231 en werd nog geenjaar later door Paus Grego-
rius lX heilig verklaard. ln 1946 werd hij als 'leraar van het
evangelie' tot kerkleraar uitgeroepen. Hij is de patroonheilige
van de franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kin-
deren, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers
en verliefden en patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts
(ontleend aan Wikipedia).

Antonius van Padua

Noot

De foto's bij dit artikel zijn gemaakt doorde auteur,
tenzij anders vermeld.



lconen schilderen
De kunstvan het schilderen van afbeeldingen van Christus ofheiligen op hout

Leon joosten

ln het najaarvan 2007 werd het Iconenatelier Eijsden opgericht. Een aantal enthousiaste schilders
die op persoonlijke titel op diverse plaatsen opleidingen hadden gevolgd kwamen bij een toevallige
ontmoeting op het idee om samen te gaan schilderen, elkaaronderling een beetje uitte dagen, maar
vooral om elkaarte helpen om iconen te gaan schilderen. Daartoe werd in eerste instantie de au la
van basisschool de Cramignon aan de Breusterstraat gehuurd. Nadat het nieuwe multifunctionele
gebouw met de brede school in gebruikwerd genomen werd daarin gezamenlijk een atelierruimte
gehuurd.

Zowel individueel als in groepsverband werd reeds
aan diverse exposities deelgenomen, onder andervia
Chrisjteijn NuudigtOet in de Sint Christinakerk en via
Kunsj ien de Vitrien in verzorgingstehuis de Bron.
De groep bestaat momenteel (mei 2012) uit mevrouw
H. Dassen-Stevens, mevrouwM. Philippens-Nelissen,
mevrouwA. van den Broek-Eggen, mevrouw M. Ducha-
teau-ten Horne, de heerG. Gadet, de heerN. Berkvens
en schrijverdezes.

Geschiedenis van de iconografie

Van Rome naar Byzantium tot het Grote Schisma in de
kerk
De geschiedenis van de iconografie is sterk verbonden
met de geschiedenis van Byzantium. Het christendom
ontstaat in dejoodse wereld als een nieuwe richting,
maar ook in een wereld die onder sterke invloed van
de Griekse beschaving verkeert. Hierin mengen zich
Joodse, hellenistische en Romeinse invloeden en deze
bepalen uiteindelijk de vorm waarin het christendom
zich zal ontwikkelen.
De allereerste christenen moesten hun geloofbelijden
in een tijd dat dat niet was toegestaan door de Romei-
nen, in een tijd dat ze vervolgd werden en wrede straf-
fen moesten ondergaan indien ze werden opgepakt.
Voorde eerste christenen golden de tien geboden van
Mozes, met daarin het tweede gebod, het verbod op
het maken van beelden ofbeeltenissen.

Toch gebruikten de eerste Christenen wel degelijk
vormen van beeldende kunst om uitd ru kkingte geven
aan hun geloof. De eerste uitingen daarvan vinden
hun oorsprong in de sepulcrale kunst (grafkunst) in
bijvoorbeeld de catacomben in Rome.
Tevens wordt deze periode gekenmerkt door het ge-
bruik van symbolen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
het kruis, de vis (ICHTUS). |n dit woord zitten de be-
ginletters van enkele namen en titels vanJezusverbor-
gen: lesousCHristosTHeou Uios SoterUezus Christus,
Gods Zoon, Verlosser), een soort generiekwachtwoord
om aan te geven datje Christen bent.

De Romeinse KeizerConstantijn | (de Grote) bekeert
zich waarschijnlijk in 312 tot het christelijke geloof,
daarin aangespoord doorzijn moeder Helena en in 313
laat Constantijn het edict van Milaan uitvaardigen,
waarin de vrijheid van godsdienst officieel wordt vast-
gelegd. Datwas vooral belangrijkvoorde Christenen,
die hun godsdienst nu in alle openheid konden belij-
den.
ln 330 verplaatst Constantijn de hoofdzetel van het
Romeinse Rijk van Rome naar het Midden-Oosten;
hij bouwde de oude Griekse kolonie Byzantion uit en
hernoemde haartot Noua Roma (Nieuw Rome). Al snel
werd deze zetel vernoemd naar haarstichter, Constan-
finopeL
De reden voor deze verplaatsing moet worden gezocht
in de vele aanvallen op hetwesterse rij k, de tal rij ke bu r-
geroorlogen en een zwakke economie.Constantinope|
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lag aan belangrijke handelsroutes naar het oosten en
het noorden.
Doorde verplaatsingvan de zetel van Rome naarCon-
stantinopel werden de Christenen nog meer gecon-
fronteerd met kunstvormen uit het midden oosten:
Egypte, de landen in het oostelijke Middellandse Zee-
gebied,Turkije en Arabië.
Constantinopel werd het nieuwe Rome en werd later,
in 395 toen een scheuring ontstond in het Romeinse
rijk, omgedoopt in Byzantium; het Byzantijnse rij kwas
geboren.
Constantinopel werd het centrum van de kunstont-
wikkelingen meer nog van de bewustwording van het
begripschoonheid,deinnerlijkeverlichtingin de beel-
dende kunst. Erworden kerken gebouwd en bezoekers
brachten relieken mee die worden ondergebracht in
deze kerken en daarvereerd.
Bij een groot aantal christenen ontwaakt de behoefte
aan afbeeldingen om opdie manierGod en de heiligen
zichtbaaren tastbaarte maken. Dan ontstaatvanuit de
beeldende kunst, die zich wel bezighield met hetver-
vaardigen van beeltenissen van de Romeinse keizer,
een soort coalitie van waaruit men zich kon richten op
beeltenissen van Christus en Maria en de heiligen uit
die tijd.
De Romeinse keizerkon nietoveral tegelijkertijd in zijn
rijk zijn. Daarom maakte men beelden, waarvan men
zei dat die beelden de keizervertegenwoordigden tij-
dens zijn afwezigheid. Hetvolkbracht hem hulde` door
niet zijn beeld maarzijn persoon te vereren. Dat werd
overgenomen doorde christenen en werd gebruiktom
de verhouding van de gelovige tot Christus zelfuit te
leggen. Men vereerde niet de afbeelding, maarde per-
soon dieis afgebeeld.

De periode 330 tot 726 was het eerste hoogtepuntvan
de iconografie. De kerken, openbare gebouwen, maar
vooral de huizen werden voorzien van muurschilderin-
gen en iconen. De techniek werd verbeterd en de kwa-
liteit nam sterktoe.
ln die periode nam ook de strijd tussen voor- en tegen-
standers van de beelden oficonen toe. Als triest diep-
tepunt geldt dat in 726 de toenmalige keizer Leo |||
opd rachtgafhetChristusbeeld bij de poortvan het kei-
zerlijk paleis te verwoesten en wegte halen. Dat is het
begin van het eerste iconoclasme. Tijdens het concilie
van Constantinopel in 754wordt het iconoclasme offi-
cieel ingesteld. Tijdens de “beeldenstorm,worden vele
beelden en iconen vernietigd. Eris nog maarweinig be-
waard gebleven uitdie tijd. Wat nog restzijn iconen en
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beelden die werden ondergebracht in kloosters en be-
waaktdoorde monniken. De bekendsteverdedigervan
iconen wasJohannes van Damascus, die nog steeds de
patroon is van de oosterse iconenschilders. Dit eerste
iconoclasme, meteen het hevigste, duurttot 787.
Keizerin Irene, een vereerstervan iconen, roept in 787
hettweedeconcilievan Nicea bijeen en steltdedeelne-
mers devraagofmen nu wel ofgeen beelden ofafbeel-
dingen mocht vereren. De uitspraak was de volgende:
'geen latreia, wel dulia' ofwel géén aanbidding, maar
verering is toegestaan.
Deze periode van iconodulisme (verering van iconen)
duurt tot 843 en wordt gekenmerkt door steeds weer
oplaaiende periodes van iconoclasme. Vooral de kei-
zers Leo V en Theophilos waren aanstichters van de
beeldenstrijd. Na de dood van Theophilus in 842 werd
keizerin Theodora regentes voor haar minderjarige
zoon, keizer Michael lll.
Bij het begin van haar regentschap herriep zij dadelijk
alle iconoclastische wetten en zette zij de patriarch
Johannes de Grammaticus af. ln maart 843 liet zij de
nieuwe patriarch Methodius l een concilie bijeenroe-
pen dat de bepalingen van het Tweede Concilie van
Nicea (787) opnieuw bekrachtigde. Het herstel van de
iconen alsvoorwerpen van vereringwordttotop heden
jaarlijks door de Orthodoxe kerk herdacht met de Tri-
omfuan de orthodoxie (eerste zondag van de Grote vas-
ten), en Theodora zelfwerd voor haar aandeel hierin
heiligverklaard.

Al vroeg kende men in de Kerk de speciale positie van
drie bisschoppen: dievan Rome,van Alexandrië en van
Anthiochië. Deze hadden de titel van Patriarch. Later
kwamen daar nog twee patriarchen bij: de bisschop
van Constantinopel en die van Jeruzalem. Lange tijd
had de bisschop van Rome de hoogste status als opvol-
gervan Petrus en vanwege het feit dat Rome de hoofd-
stad was van het Romeinse rijk.
De kerken van het oosten en hetwesten gingen elk hun
eigen weg. De directe aanleiding tot het schisma wa-
ren de verschillen over de pauselijke autoriteit en de
filoque-dioctrine. ln de Latijnse kerk gaat de H. Geest
uit van de Vader en de Zoon, de oosterse kerken zeg-
gen dat de H. Geest uitgaat van de Vadervia de Zoon
en accepteren de tekst 'en de zoon' niet, omdat deze
toevoegingnietis goedgekeurd dooreen oecumenisch
concilie.
Daarnaast speelde toen al de celibaatskwestie (in het
oosten geldt het celibaat alleen voor bisschoppen).



ln 1054 excommuniceerden paus Leo |X en de patri-
arch van Constantinopel Michaelis Caerularius el-
kaar wederzijds. Daarmee was de scheiding tussen
oosten west een feit.

Op 27 november 1095 roept paus Urbanus || de sy-
node van Clermont bij elkaar en roept daarin op tot
gewapende herovering van de Christelijke heilige
plaatsen en heiligdom men, met namevanjeruzalem
op de islamitische heersers. Een van de belangrijke
onderliggende argumenten was om de macht van
West-Europa over het oosten te herstellen en meer
pauselijke invloed te doen gelden.

Griekenland
ln de periode vlak na het herstel van de iconenver-
ering worden in opdracht van de toenmalige patri-
arch van Constantinopel missionarissen naar de
Balkan en Rusland uitgezonden om de gebieden
rondom de hoofdstad te kerstenen. Naarmate het
klimaat om te werken in Byzantium verslechterde,
trokken velen weg uit de hoofdstad. Een groot deel
trok naar Macedonië, Griekenland, Kreta en Cyprus
en vestigde zich in de nabijheid van de door missio-
narissen gestichte kerken en kloosters.
Ohrid en Thessaloniki werden belangrijke cen-
tra omdat zij aan handelswegen lagen.

Vele schilders vluchtten naar Kreta, een knooppunt
van handelsroutes, waardoorvele nationaliteiten on-
derdak vonden op dit eiland. Kreta stond van begin
13e eeuw onder heerschappij van de stadstaat Vene-
tië.
Door samensmelting van de verschillende cultu ren
ontstond een zogenaamde Veneto-Kretenzische stijl
in de iconografie. ln de 17eeeuwwordtook Kretadoor
de Turken ingenomen en stopt de productie van ico-
nen; de invloed op de iconografie is groot geweest.

Op het schiereiland Athos met de heilige bergAthos
vestigden zich al in de 9e eeuw monniken en werden
kloosters gesticht. De Byzantijnse keizer verleende
deze monniken diverse privileges en vrijstelling van
belastingen, waardoor Athos een monnikenrepu-
bliek werd. Omdat diverse volkeren hier hun kloos-
ters hebben gesticht, werd Athos al snel een soort
smeltkroes van de orthodoxe wereld. De kloosters
werden versterkt en ontwikkelden zich tot een vlucht-
plaats voorde monniken en schilders. Bekend is het
'schilderboek van de berg Athos' (Hermeneia) van

V. Tweezaam (huwelijk)

De ringen gewisseld
twee levens verbonden.

Als kamperfoelie
die krinkelt om een jonge twijg

zo inniggeurig klimmend
dat als het hout geveld is doorde tijd

een stok blijft
met gedraaide knop
ingesleten
door het samenzijn,

steun en schoonheid
door bijeen te blijven

En toen zij uit zijn handen gleed
zei hij zachtjes:

ik kom zo...

Dionysios van Fouyrna, een boek met voorschriften
en voorbeelden waaraan de iconenschilderzich dient
te houden.

Een tweede vluchtplaats werden de Meteorakloos-
ters in het midden van het vasteland, mede gesticht
dooruitAthos gevluchte monniken. Hier hoog in de
zandstenen bergen ontstonden tientallen kloosters,
die moeilijk bereikbaar waren. Hier zijn nog steeds
prachtige fresco's te zien alsmede diverse oude ico-
nen.

Rusland
Kievo Ruswas een enorm grootgebied datwas samen-
gesteld uit verschillende zelfstandige vorstendom-
men die economisch, politieken doorhuwelijken aan
elkaarwaren verbonden. Dit gebied lagstrategisch op
kruisingen van handelsroutes met Byzantium, met
Azië en met de Baltische staten in het noorden.
Kiev lag in het midden van al deze vorstendommen
en vorst Vladimir van Kiev wilde graag delen in de
grootsheid van Byzantium. ln 988 bekeerde hij zich
tot het orthodoxe geloofen een jaar later dwong hij
zijn onderdanen om zich te laten dopen in de rivierde
Dnjepr met als gevolg, dat in Kievo Rus het christen-
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dom staatsgodsdienst was geworden.
De werkelijke reden was een politieke. De keizervan
Byzantium had last van een interne opstand en vroeg
militaire hulp aan Vladimir. ln ruil daarvoor werd
Anna, de zus van de keizer, uitgehuwelijkt aan Vladi-
mir, die zich hiervoor moest laten dopen.
De iconografie kwam tot ongekende bloei doordat By-
zantijnse meesters naar Kiev werden gehaald en Rus-
sische schilders zijn gaan opleiden. ln 1o51 werd het
Holenklooster in de heuvels bij Kiev gesticht door de
monniken Antonius en Theodosius . De legendarische
schilders Alimpij en Gregorij werden hierdoor byzan-
tijnse meesters opgeleid. Dit kloosterdraagt de naam
laura, een eretitel waarmee wordt aangegeven dat het
een van de vier belangrijkste religieuze centra in de
Russisch-Orthodoxe Kerk is.

ln 1169 wordt Kiev geplunderd door grootvorst Bogol-
jubskij van de staat Vladimir-Suzdal. Dat betekende
het einde van de eenheid in Kievo Rus en de politieke
machtverschoofnaar het noorden. De Orthodoxe Kerk
bewoog mee en Vladimir ontwikkelde zich tot een ei-
gen centrum van religieuze kunst. Een uiterst belang-
rijkicoontypeisdeVladimirskaja,de moederGodsvan
Vladimir, de oer-ikoon van Rusland. Deze icoon werd
in 113o in Byzantium geschilderd en werd in 1135 per
schip vervoerd naar Kiev als geschenkvan de Byzan-
tijnse keizer aan het volkvan Kiev. Bogoljubskij heeft
deze icoon meegnomen naar Vladimir, waar zij met
nieuwe versieringen werd geplaatst in de Hemelvaart-
kathedraal. ln 1395 werd deze icoon in een processie
naarMoskou gedragen met als doel om het gevaarvan
een Mongoolse inval afte wenden. De Mongolen trok-
ken zich terugen de icoon werd hartstochtelijkvereerd
in Moskou. Ze is daar nooit meerweggegaan. De men-
sen van Vladimir moesten zich tevreden stellen met
een kopie.

Novgorod in het noordwesten van Rusland ontwikkel-
de zich tot een belangrijke handelsstaat aan de routes
naar het westen richting Baltische staten. Tijdenlang
werd Novgorod doorzijn ligging te midden van moe-
rassen met rust gelaten. De schilderkunst kon zich in
alle rustontwikkelen.
Toen de aanval van grootvorst Bogoljubskij eind 12e
eeuw was afgeslagen nadat de icoon van de Moeder
Gods van het Teken op de stadmuren was geplaatst,
werd dit de beschermicoon van Novgorod. ln de 14e
eeuw kwam een aantal Byzantijnse meesters aan in
Novgorod. Een van hen was Theofanus de Griek, later
genoemd Feofan Grek. Hij bleeftienjaarin Novgorod;
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daarna vertrok hij naar Moskou. Feofan Grek is enorm
belangrijk geweest in de ontwikkeling van de icono-
grafie in Rusland. Feofan Grek werkte vanaf1395 in
Moskou en werd vooral bekend doorzijn expressionis-
tische maniervan schilderen. ln een van de kathedra-
len was de monnikAndrej Roebljoveen van zijn leerlin-
gen en hij zou uitgroeien totde meest beroemdevan de
Russische iconenschilders. Zijn bekendste icoon is de
Triniteiticoon, de Heilige Drie-eenheid ofook wel ge-
noemd het gastmaal van Abraham, die nogte zien is in
hetTretjakov-museum in Moskou. Roebljov is bekend
om zijn ingetogen, serene en transparante wijze van af-
beelding. Een van zijn leerlingen was de leek Dionissij,
wiens iconen bekend zijn geworden om hun sierlijk-
heid en plechtige aanzien.
Zonder andere meesters tekort te doen zijn dit de
meest toonaangevende grootmeesters in de Russische
iconenkunst te noemen. lconenscholen kwamen in de
Middeleeuwen tot ongekende bloei. Ook buiten Mos-
kou bloeiden vele iconenscholen.
ln de 17e eeuw was de vraag naar iconen zo groot dat
men westerse kunstenaars naar Rusland haalde. Ze
werkten vooral aan het hofvan de tsaaren al snel wer-
den westerse invloeden zichtbaar in de iconen. Con-
servatieve schilders, die dit een inbreuk vonden op
de traditionele manier van schilderen, stichtten ten
noordoosten van Moskou hun eigen iconenwerkplaat-
sen, de zogenaamde oudgelovigen-ateliers.
ln de 19e eeuw was de vraag naar iconen zo groot dat
het schilderen werd verdeeld in fasen, waarbij meer-
dere schilders in een soort lopende-band prod uctie aan
éé”n icoon schilderden. Dat kwam de kwaliteit niet ten
goede.
De revolutie in 1917 betekende het einde van de ico-
nenkunst. De staat sloot kerken en schilders mochten
nog enkel profane werken maken. Veel iconen werden
naar het buitenland gesmokkeld en daarverhandeld.
Tegenwoordig is ereen verbod op de uitvoervan oude
iconen en rijke Russen spannen zich in om het cultu-
reel erfgoed te verzamelen en weer terug te brengen
naarzijn oorsprong.

Noot

Voor het samenstellen van deze paragraafwerd dankbaar
gebruik gemaakt van: Karin Braamhorst, lkonenlexicon,
2004; Ol'ga Popova, Engelina Smirnova, Paola Cortesi
onder redactie vanjan Pieter Glerum, De Antieke Biblio-
theek, lkonen, 1998; drs. Simon Morsink, Collectie Mor-
sink, De Kracht van lkonen (Russische en Griekse lkonen
15e-19eeeuw),2006; Helmut Brenske, Stefan Brenske, Paul



Maslow, lconen schilderen, 1993; Konrad Onasch, Anne-
marie Schnieper, ICONEN, Fascinatie & Werkelijkheid,
1999; de lemma: icoon (religieuze kunst), lconenverering,
Constantijn deGrote, Byzantion, Byzantium, Iconoclasme
en lconodulisme van Wikipedia en de websites eikonikon.
nl en atelier-st-andre.net.

Het vervaardigen van een icoon

Het vervaardigen van een icoon is een bewerkelij k en
langdurig proces. De beschrijving die hierna is vast-
gelegd volgt op de voet hoe de icoon van de Moeder
Gods van jaroslav, die in de Sint-Christinakerk aan
de Vroenhofte Eijsden hangt, tot stand is gekomen.
Deze icoon is in het najaarvan 2006 door Leon Joos-
ten geschilderd en in 2007 geschonken aan de paro-
chie van Sint Martinus Breust-Eijsden. PastoorTheo
Dohmen heeft deze icoon op zondag 13 mei 2007 tij-
dens een plechtige eucharistieviering, diewerd opge-
luisterd doorde Vroen hof-zangers, gewijd,waarna ze
haar definitieve plek achter in de Sint-Christinakerk
heeft gekregen.
Het schilderen van een icoon begint met het selecteren
van het houten paneel. Het hout mag geen hars bevat-
ten en moet goed gedroogd zijn. Tegenwoordig ge-
bruikt men ookwel multiplexomdat het niet krom trekt.
ln de plank kan een middenstuk worden uitgediept;
vroeger gebeurde dat met een guts, tegenwoordig
wordt daarvoor een bovenfrees gebruikt. Het te be-
schilderen oppervlak wordt ingekerfd met een mes.
Dat is nodig om een betere hechting met de lijm te
bewerkstel l i ge n.
De huidenlijm die wordt gebruikt is verkrijgbaar in
korrels ofbladen, die een nacht wellen in water en
daarna worden verwarmd. De eerste laag lijm wordt
warm opgebracht.
Na een nacht drogen wordt het katoen oflinnen
opgebracht met dezelfde lijm die weer wordt opge-
warmd. De doek wordt in de lijm gedoopt en nat op-
gebracht, van binnen naar buiten gladgestreken en
daarna weervoorzien van een laag lijm.

Het paneel moet een dagdrogen; ondertussen wordt
de levkas (vergelijk: Grieks leikos = wit) klaarge-
maakt. De levkas vormt de krijtlaagdie op het paneel
wordt aangebracht. De levkas bestaat uit een samen-
stelling van huidenlijm en krijt (meestal champag-
nekrijt) dat in de lijm opgelost een papje vormt.
De levkas wordt in 8 tot 10 lagen opgebracht op het
paneel
Na elke laag client het paneel te drogen. Als vol-

Vl. Primus inter pares? (priesterschap)

De oudste zoon werd priester,
boerenoffervoor een goede oogst
en onheil afgeweerd, Deo volente.

Anderen werden geroepen
elkin hun eigen taal.

Allemaal leerden ze Latijn
in toog en witte boord.
Allemaal werden ze herders
zonder huis en haard.

Alleen
staan zij in het leven,
dicht bij God
dicht bij zijn kudde:

blinden kunnen beter ruiken,
een dove voelt
uitwelk rood de roos is
dichterbij,
want ongebonden

afgesneden
dus meeroogen oor.

De wijding
van de icoon
van de
MoederGods
doorpastoor
Dohmen
op13 mei
2007.
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doende lagen zijn opgebracht wordt het paneel met
fijn schuurpapier gepolijst totdat een gladde onder-
grond is ontstaan. Datvormtde basisvoorde de teke-
ningvan de icoon.

De tekeningwordt meestal gemaaktop calquepapier.
Als voorbeelden worden afbeeldingen van bestaande
iconen gebruikt die in schilderboeken ofplatenboe-
ken terug te vinden zijn. De tekening moet voldoen
aan de normen die eeuwen geleden zijn opgesteld.
Als de tekening klaar is moet die worden opgebracht
op het paneel. Datgebeurtdoordeachterkantvan het
calcpapierin te smeren metdroog rood pigment (Ter-
ra di Sien na ofEngels rood), waarna de tekening kan
worden doorgedrukt op het paneel. Soms wordt de
tekening met een kraspen ingekrast om bij het schil-
deren de lijnen te kunnen volgen. Ervaren schilders
doen datvaak niet meer.

Als eerste worden daarna die delen die men wil ver-
gulden voorzien van bladgoud. Daarvoor bestaan
verschillende technieken. Opdeze icoon is devergul-
ding met mixtion toegepast. Een speciale lijm wordt,
verdu nd met wat, water opgebracht op die delen die
worden voorzien van goud. Als deze lijm nagenoeg
droog is worden de blaadjes bladgoud (23 3/4 karaat)
opgelegd en als alle delen zijn bedekt, ingewreven
opdat een goede en stabiele hechting ontstaat. Om-
dat deze laag erg fragiel is wordt deze meteen voor-
zien van een beschermlaag van schellak. Op afbeel-
ding 1 is het resultaat daarvan te zien.

Voor het schilderen wordt gebruikt gemaaktvan pig-
menten in poedervorm. Als bindmiddel wordt eigeel
gebruiktdatwordtvermengd meteen kleine hoeveel-
heid keukenazijn en water. Dat mengsel is een paar
dagen bruikbaar, daarna moet het opnieuw worden
aangemaakt.
Aan een paardru ppels eigeelmengsel wordt pigment
toegevoegd en verdund met water(meestal in de ver-
houding1 deel eigeel en 3 delen water). De verfdie
dan is ontstaan moet meteen worden gebruiktomdat
deze redelijk snel uitdroogt. ln het algemeen wordt
gebruiktgemaaktvan marterharen penselen (in feite
aquarelpenselen).
Men schildert van donker naar licht, dus als eerste
worden de donkerste kleuren opgebracht, waarna
de zogenaamde oplichtingen met een lichtere kleur
worden aangebracht. ln afbeelding 2 is de bovenkle-
ding van Maria na de basislaag al voorzien van een
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Afbeelding 1.
Tekening en
goud opgelegd.

Afbeelding z.
Bouenkleding. Que'



eerste oplichting. Het bovenkleed van het kind bevat
enkel de basislaag en moet nog worden opgelicht.
Oplichten kan in twee tot drie lagen plaatsvinden al
naargelang het inzichtvan de schilder.

ln afbeelding 3 is de bovenkleding van zowel moeder
als kind opgelicht. Bij het kleed van het kind is dat ge-
daan met goud. Ook al te zien is de basislaag van de
huiddelen. De zogenaamde sankir, ook wel grondin-
karnaatgenoemd, isqua mengsel afhankelijkvan de
school van het voorbeeld dat wordt geschilderd. Bij
deze icoon is dat een mengsel van gebrande sienna,
gele okeren een puntje zwart.
De sankirwordt in een dichte laag aangebracht en
moet goed droog zijn voordat men verder kan gaan
met het schilderen van gezichten ledematen.

De hoofdlijnen van het gezicht (de wenkbrauw, bo-
venste en onderste ooglid, neus en middenlijn van de
mond) worden met een donkere kleuraangebracht.
Vanuitdie basisworden devolgendeoplichtingen ge-
schilderd, waardoor het gezicht zijn definitieve vorm
gaat krijgen. Zie afbeelding 4.

De hoogste oplichtingen, de zogenaamde ozhiuki,
worden als laatste aangebracht.
De icoon is pas afals ook het opsch rift is aangebracht;
datverleent de icoon de geestelijke aanwezigheid van
de afgebeelde persoon ofpersonen.
ln deze icoon zijn de opschriften veelgebruikte afl<or-
tingen: bij de moederMR GY; dat betekent Moeder
Gods; bij het kind staat IC en XC en dat betekentje-
zus Christus. Zie afbeelding 5.

De wijding in de kerk tijdens een eucharistieviering
maakt de icoon tot een religieus gebruiksvoorwerp.

Afbeelding 3.
Oplichtingen
kleding.

Afbeelding 4.
1e en ze
oplichting
gezicht.

Versieringen

W

.37.
opschrift.
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Belangrijke iconen nadertoegelicht

ln de iconografie komt een aantal afbeeldingen en
voorstellingen steeds terug. De religieuze achter-
grond en betekenis daarvan is bij steeds minder
mensen bekend. Om daaraan enigszins tegemoet
te komen zijn van een aantal belangrijke iconen de
basisgegevens hierna bij elkaar gebracht.

Christus Pantocrator
Pantocrator is Grieks en betekent Al-beheerser. De
Christus Pantocrator is een afbeeldingvan Christus
in zijn hoedanigheid van Hij die alles heeft gescha-
pen en overde wereld, het universum heerst.
Christus is frontaal afgebeeld; hij maakt met zijn
rechterhand een zegenend gebaaren in zijn linker-
hand houdt hij een prachtigingebonden evangelie-
boek. Het bovenkleed (himation) is blauw en staat
symbool voor het menselijke, hetwereldse. Het on-
derkleed (chiton) is rood en staat symbool voor het
goddelijke. De oorspronkelijke icoon heeft de titel
Christus deVerlosseren Levensschenkeren werd ge-
schilderd doorde metropolietjohan nes Zographos
in1393/1394-

Moeder Gods Kykkotissa
Dit is een Maria-ikoon van het Hodegitria-type. De
legende verhaalt dat de oericoon zou zijn geschil-
derd doorde evangelist Lucas opeen houten paneel
dat uit het paradijs afkomstig was. Rond 980 zou
de icoon van Egypte naar Constantinopel naar het
keizerl ij k paleis zijn gebracht. De toenmalige keizer
zou haar in 1082 hebben geschonken aan het Kyk-
koskloosterop Cyprus.
Aan deze icoon worden vele wonderen toegeschre-
ven, zoals geslaagde oogsten, onvruchtbare vrou-
wen die toch kinderen kregen, genezingen van ziek-
te en kwalen en zelfs een opwekking uit de dood.
Het kindjejezus zit op de arm van zijn moeder, met
de rug naar haartoeged raaid. Maria houdt met haar
rechterhand de rechterhand van het kind vast dat
een gesloten boekrol vasthoudt.
Karakteristiek voor deze icoon is de spartelende
houding van het kind, een motiefdat kan worden
uitgelegd als een poging te ontkomen aan zijn lot.
De treurige blik van zowel moederals kind bevesti-
gen dateens te meer.
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Johannes de Theoloog (in stilzwijgen)
Op deze icoon wordtde evangelistJohannes (4Eevan-
gelie) afgebeeld in diepe concentratie. Zijn voor-
hoofd is gefronst en zijn ogen naar binnen gericht.
Johannes behoorde met Petrus en zijn broerJacobus
totde belangrijkste leerlingen vanJezus.Johannes en
Jacobus waren getuigen van de transfigu ratie op de
bergTaboren namen deel aan het laatste avondmaal.
Johannes stond als enige van de twaalf aposte-
len onder het kruis bij de kruisiging samen met
Maria.
Johannes werkte als zendeling in Klein-Azië en werd
door keizer Domitianus verbannen naar Patmos,
maar keerde later terug naar Efeze in West-Tu rkije,
waar hij een aantal nieuw-testamentische brieven
schreef. Erwordt gezegd dat hij hier ook zijn evan-
gelie schreef.

Anastasis
Hellevaart en verrijzenis van/door Christus. Deze
icoon wordt aan de vooravond van Pasen in een pro-
cessie in hetdonker rondom de kerkgedragen en ver-
volgens bij het binnengaan in de kerk helderverlicht
met heel veel kaarsen.
ln het orthodoxe geloof staat deze icoon voor de
opstanding DOOR Christus in tegenstelling tot de
westerse godsdiensten waar men het heeft over de
opstandingVAN Christus. ln de orthodoxie wordt de
focus gelegd op het geloofen de hoop dat alle men-
sen samen met Christus zullen verrijzen. Herverhaal
bij deze icoon is dat Christus, alvorens te verrijzen,
is afgedaald naar de Hades. Vanuit het machtige
au reool dat Hem omringt worden de poorten van de
Hades opgebroken en vallen kettingen, sleutels en
sloten op de grond. Alle gestorvenen die wachten op
deopstandingworden doorChristusomhooggetrok-
ken, op deze icoon gesymboliseerd doorAdam en Eva
(op de linkerzijde van de icoon) en koningen Salomo
en David (rechts). OokJohannes de Doperen de goe-
de moordenaarworden gered.
De voorstelling zoals afgebeeld kreeg pas in de 7e
eeuw haardefinitieve vorm.
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Annunciatie
De afbeelding is gebaseerd op de tekst uit het evan-
gelie van Lucas, waarin de engel Gabriël aan Maria
verschijnt met de woorden: “Vrees niet Maria, wantgij
zult een zoon baren en gij zult hemjezus noemen (,..) en hij
zal de zoon van Godgenoemd worden".
Er zijn veel varianten in de compositie. Deze ikoon is
gemaakt naar een voorbeeld uit het begin van de 14'E
eeuwvoor de St.-Klementkerk in Oh ríd, Macedonië.
De rode draad die Maria in haar hand heeft, verwijst
naar het voorhangsel in de tempel, hetzelfde voor-
hangsel dat zou scheuren op het moment datjezus
aan het kruis sterft.

De Annunciatie is de eerste ikoon in de rij van de
feestdagikonen in de ikonostase; deze geeft de ge-
beu rtenissen uit het leven van Christus weer. Feest-
dagis 25 maart.

Uit Eijsden; Verleden nr. 125-126

Geboorte van Christus
De geboorte van Jezus werd beschreven in de evan-
geliën van Lucas en Mattheus. ln de oosterse religie
staat de grot metjezus in de kribbe in het midden.
Maria wendt haar hoofd af; dit verwijst naar de god-
delijke natuurvan Jezus. Op de ikoon zijn twee vrou-
wen te zien diejezus baden; ditverwijst naarde men-
selij ke natuurvanjezus. Verder staatjozeftwijfelend
afgebeeld, een asceet spreekt met hem over de door
profeten aangekondigde geboorte van het kind. De
engelen verkondigen de geboorte aan de herders en
de drie magiërs zijn onderweg naar Bethlehem.
Het voorbeeld voor deze ikoon is in 1475 gemaakt in
Novgorod, Noord-Rusland. De Geboorte van Chris-
tus is de tweede ikoon in de rij van de feestdagikonen.
Feestdagis 25 december.



Intocht inJeruzalem
De intochtvanjezus inJeruzalem wordt in alle vierde
evangeliën beschreven. Christuszit in amazonezit op
de ezel, de nieuwsgierige bevolking komt hem tege-
moet, kinderen klimmen in de bomen om hem te zien
en anderen leggen een tapijt voor hem neer. De stad
wordt in de religie gezien als het hemelseJeruzalem,
waardoorde intocht een symbool voorde triomfover
de dood wordt.
Het voorbeeld voordeze ikoon komt uit Novgorod en
is in de tweede helftvan de 15e eeuw gemaakt, moge-
lijk dooreen leerlingvan Andrej Rublev. De ikoon is
de zesde ikoon in de rij van de feestdagikonen. Feest-
dagis de zondagvoor Pasen, Palmzondag.

Transfiguratie op de berg Thabor
Christus bestijgt met zijn drie discipelen Petrus,Jo-
hannes en Jacobus de berg Thabor om daartussen
Mozes en Elia te veranderen in licht. De leerlingen
zien in de gedaanteverwisseling de verandering van
het aardse lichaam in het goddelijke, maar zij zijn
door sch rik bevangen en niet in staat de inhoud van
de boodschap te begrijpen. De voorstelling is geba-
seerd op teksten uit het NieuweTestament: “... en zijn
kleren werden licht als sneeuw....Mozes en Elia verschenen
hun En zie, een stem sprak: Deze is mijn geliefde zoon, ( ___.)
luistert naar hem". Toen de leerlingen dit hoorden, vielen zij op
hun aangezicht neer en werden zeer beureesd".
Hetvoorbeeld is gemaakt doorTheofanes deGriek in
Novgorod in 1403. De ikoon is de tiende in de rij van
de feestdagikonen. De feestdag is vastgesteld op 6
augustus.
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De Moeder Gods van de Passie
Deze icoon wordt zo genoemd omdat het Christus-
kind, dat op de linkerarm van zijn moeder zit, zich
omdraait naar de van rechts aanzwevende aartsen-
gel Gabriël, die hem het kruis voorhoudt. Vanafde
andere kant nadert de aartsengel Michaël met de
passietekenen; lans en hysopstaf. Het Christuskind
schrikt bijde aanblikvan devoortekenen van dedood
en houdt angstig de rechterhand van zijn moeder
vast. Door zijn geschrokken beweging is de sandaal
van zijn rechtervoet losgeraakt.

De Geboorte van Christus
De icoon van de geboorte van Ch ristus verenigt meer-
dere gebeurtenissen die met het kerstverhaal samen-
hangen opeen icoon.
Het beeldvlakwordt ingedeeld dooreen stijl oprijzend,
gekloofd rotsmassief, dat hier en daar met struiken is
begroeid. De rotsen gaan in het centrum van het beeld
uiteen en geven een grot vrij, waarin de kribbe met de
omwikkelde pasgeborene te zien is. Overde rand van
de kribbe buigen de os en de ezel. Voorde grot ligt op
een rood kussen de MoederGods, gekleed in een map-
horion (bovenkleed). Zij steunt haar hoofd op haar
rechterarm en ziet toe op twee vroedvrouwen, die het
bad voor het kind voorbereiden. Het ronde waterbek-
ken doet niettoevallig aan een doopvont denken, want
het bad van het Christuskind na zijn geboorte wordt
uitgelegd als een verwijzing naarde doop. Metzijn rug
naar dit tafereel toegekeerd zitjozefop een steen en
leunt nadenkend met zijn hoofd op zijn hand. Voor
hem staat een jonge herderdie kan verwijzen naarde
profeetJesaja, die zijn profetie aan Jozef mededeelt.
Aan de rechterkant staat een oude herder, die soms
geïnterpreteerd wordt als verzoeker, die Jozefs twijfel
aan de maagdelijke geboorte probeert te versterken.
Rechtsboven verkondigt een engel de geboorte van
Christus aan een herder, terwijl links de drie wijzen op
hun paarden komen aanrijden. Ze worden geleid door
de stervan Bethlehem recht boven de grot. Ook de lof-
prijzende engelen linksboven richten zich daarnaar.
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Vlucht naar Egypte
Deze icoon toont de vlucht van de Heilige Familie
naarEgypte. Omjezus te redden van de kindermoord
door Herodes vluchtenjozef, Maria en hun pasgebo-
ren zoon naarEgypte.
Deze icoon is een Koptische icoon. Het lichtblauwe
maphorion (bovenkleed) van de Moeder Gods sym-
boliseert haar maagdelijkheíd. De ronde hoofden
met de grote donkere ogen, de ietwat ged rongen ge-
stalten zijn typische Koptische stijlkenmerken. De
kleuren zijn helderen eenvoudig, maar het gewaad
van Maria is sierlijk geplooid. Een engel volgt hen
op hun reis. Op deze icoon zijn de elementen water,
aarde en lucht en de symbolen van het leven hierin
verenigd.
In Cairo staat de oudste Koptische kerk en de overle-
veringwil datde Heilige Familie hiereen aantaljaren
gewoond heeft na hun vlucht.

Vl l. Oliesel (tot ziens)

Je lijfis op
je leven niet:
zo veel verhalen
nogvoorde boeg.

We nemen afscheid
voor heel even
hoe lang dat ook zal duren.

Hij streelt een kruisje
opje voorhoofd

de olijfboom sterkt
de olie glanst,
een naam, een teken en een anker

Je ogen worden rustig
je adem legt erzich bij neer

Het wachten is zo anders:

voorons de leegte
die moetwennen
voorjou een nieuwe plek,

te vroeg vergeten thuis.
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Overde Stichting
Eijsdens Verleden
De Stichting Eijsdens Verleden

werd in 1975 opgericht doorjeanne Theunissen, Louise
Reintjens-jacobs, SjefWarnier,jean Piters,JefReintjens,
Niek Eijck, René Huijnen, Paul Rutten, Rob Boersma,
John Wiersma en Henk Boersma. Het bestuuris thans als
volgt samengesteld: Bert Schutte,voorzitter(2o11),Annie
Aarts-Crousen, secretaris (2011), Theo Geurten, penning-
meester(2o1o), en de leden Pierre Theunissen (2007) en
Henk Boersma(1975).

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het histo-
risch onderzoek betreffende Eijsden, een en anderin de
ruimste zin deswoords. Zij trachtditdoel te bereiken door
het doen oflaten doen van onderzoekingen (historisch
en archeologisch), zich in te zetten voor het behoud van
zaken van cultuurhistorisch belang (gebouwen, straten,
pleinen, begraafplaatsen), het verzamelen en beheren
van zaken van cultuurhistorisch belang (kaarten, fotols,
films, documenten, bidprentjes) en door het openbaar
maken van onderzoeksresultaten.

Binnen de Stichtingzijn op dit momentzeven werkgroe-
pen actief:

Werkgroep Redactie
De Werkgroep Redactie is verantwoordelijk voor de uit-
gave van Uit Eijsdens Verleden. De bedoeling is dat 3 à4
keer perjaar een nummerverschijnt. Het eerste nummer
verscheen in 1977. Daarnaast assisteert de Werkgroep
Redactie bij het redigeren van boeken over Eijsden die
onder verantwoordelijkheid van de Stichting Eijsdens
Verleden worden uitgegeven. Momenteel bestaat de
Werkgroep Redactie uit: Guy Schroen, Treesjacobs, Ge-
rard Ven ner en Henk Boersma (voorzitter). Correctiewerk
wordt gedaan door Marie-Joséejeukens-Corsius en Peter
Schroen.

Werkgroep Collecties
De Werkgroep Collecties beheert en ontsluit de collec-
ties van de Stichting Eijsdens Verleden. De collecties
bestaan met name uit boeken, tijdschriften, artikelen,
archieven van derden, bidprentjes, fotois en historische
voorwerpen. De Werkgroep streefternaarde collecties uit
te breiden. Op dit moment omvatten de diverse collec-
ties enige duizenden voorwerpen. Momenteel bestaat de
Werkgroep Collecties uit: BèrPachen en Pierre Theunis-
sen (voorzitter).
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De Werkgroep Beheer Fotocollectie
De Werkgroep Beheer Fotocollectie digitaliseert en ont-
sluit de collectie foto's van de Stichting Eijsdens Verle-
den. De collectie omvat inmiddels enige duizenden foto's
die met name gebruiktworden voor het illustreren van Uit
Eijsdens Verleden en voor het inrichten van tentoonstel-
lingen. Momenteel bestaatdewerkgroep uit; PierreTheu-
nissen (voorzitter), Bèr Pachen, Annie Aarts-Crousen,
Marie-An ne van der Cru ijs, Bert Schutte, Miep Claessen
en Theo Geurten.

Werkgroep Toponiemen
De Werkgroep Toponiemen legt de benamingen vast die
door de eeuwen heen voor huizen, wegen en landerijen
werden gebruikt en lokaliseert deze op (kadaster)kaar-
ten. Het is de bedoeling dat op termijn hierover een pu-
blicatie verschijnt. Momenteel bestaat de werkgroep uit:
Tonnie Spauwen (voorzitter), Pierre Theunissen,jacques
Warnieren Pierrejeukens.

Werkgroep Bidprentjes
De Werkgroep Bidprentjes verzamelt en inventariseert
bidprentjes van met name in Eijsden overleden personen
en van Eijsdenaren die elders overleden zijn. De gegevens
op de bidprentjes worden gebruikt voor genealogisch
onderzoek. Momenteel bestaat de werkgroep uit: Miep
Claessen en Margriet Schroen-Rutten.

Werkgroep Website en PR
De Werkgroep Website en PR onderhoudt de website van
de Stichting Eijsdens Verleden en de contacten met de
pers en personen die geinteresseerd zijn in de geschie-
denis van Eijsden. Momenteel bestaat de werkgroep uit:
Guy Schroen, Miep Claessen en Bert Schutte.

Werkgroep Onderzoek- en publicatie-
begeleiding
De Werkgroep Onderzoek- en publicatiebegeleiding
helpt personen op weg die geïnteresseerd zijn in onder-
zoek naar het rijke verleden van Eijsden en helpt hen bij
hetvastleggen van hun resultaten. Momenteel bestaat de
werkgroep alleen uit: Henk Boersma.

De werkgroepen komen meestal op woensdagavond
van 19.30-22.00 uur in de even weken bij elkaar in de
ruimten van de Stichting EijsdensVerleden in hetvoor-
malige gemeentehuis (Ursulinenklooster) te Eijsden.
Interesse vooreen van de activiteiten?Weverwelkomen
u graag!





ln dit nummer:

Aan den lezer

Henk Boersma, La Sainte Crèche

l. Efïeta (doop)

Desirée Duijkers,]ackiejanssen, gepassioneerd kunstenaar

ll. Ecclesia (eucharistie)

llll.Confi rmatio (vormsel)

Victor Spauwen, Doodsprentjes

lV. Sigi llum (boete en veizoening)

Miep Claessen, De collectie doodsprentjes van
de Stichting Eijsdens Verleden

Desirée Duijkers, Jaap Westerbeelcd) en Gerard Buren,
veizamelaars van religieuze kunst

Leonjoosten, Iconen schilderen. De kunstvan het schilderen
van afbeeldingen van Christus ofheiligen op `hout

V. Tweezaam (huwelijk)

Vl. Prim us inter pares? (priesterschap)

Vll. Oliesel (tot ziens)
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