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waardering en presentatie van kunst.
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Invoegen aanvulling 
Deze aanvulling is bestemd voor de Kunstgids 
‘Boxtel in Beeld’. Door de inkeping bij de 
perforatie is het mogelijk om pagina’s te 
wisselen en toe te voegen in het ringbandje. 
Pagina’s 17/18 en 26/27 kunnen worden 
vervangen en de pagina’s 55 t/m 73 kunnen 
worden toegevoegd. De bijgevoegde 
fiets- en wandelkaarten kunt u verwisselen 
met de kaarten die achter in het boekje zijn 
opgenomen. 

 



55 2003 Rioolgemaalhuisje  Rob Arendsen
56 1994/2006 Engel Hanneke de Munck
57 2007 Simeon Jean / Marianne Bremers
58 2007 De Mens Centraal Ton Verstraten
59 2007 Serafino Huub Thorissen
60 1988/2008 Objekt – Oven – Objekt Antonie Eikemans 
61 2008 Leesbare Biografie Huub Thorissen
  61a Boxtel en de Tommies
  61b Brouwerij Den Engel
  61c Kartuizerhoeve
 2009 61d Duits Lijntje
62  2008 De Maat der Dingen Karin Colen
63 2010 Papierschepper Jan Snellaars
64 2004/2010 Lonely Feeling on Landing Henk Visch
65 2012 Struifbakster Jan Snellaars
66 1955/2012 Zonnehoek anoniem
67 2013 Barbus Barbus Marten Groen
68 2013 Noster Domus Paul Simons
69 2013 Herinneringsmonument zuster JMJ Huub Thorissen
70 2013 Golfbeweging in Mozaïek Agnes Savelkouls
71 2013 Populier Katrien van Hettema
72 2013 Beeld op Hendrik Verhees  Marten Groen
73 2013 Oerbank Marten Groen

Aanvulling op PERIODE 1985 - NU

kunstopdracht Waterschap De Dommel (nr. 73)



Het is alweer zeven jaar geleden dat 
Kunststichting Boxtel (KSB) de kunstgids 
‘Boxtel in Beeld’ heeft uitgegeven. In deze 
periode zijn er maar liefst tweeëntwintig 
nieuwe kunstwerken in Boxtel geplaatst, 
vandaar deze aanvulling op de gids. Het 
betreft niet alleen kunstwerken die door 
de KSB tot stand zijn gebracht, maar ook 
beelden die door andere initiatiefnemers 
zijn ontstaan. Hoe u deze aanvulling 
toevoegt aan uw boekje, leest u onder het 
kopje ‘Invoegen aanvulling’ aan het einde 
van deze introductie en op de achterkant 
van het omslag.

Kunstvisie
De kern van onze kunstvisie is: “Het versterken 
van het culturele profiel van Boxtel”. Daarbij 
speelt de KSB in op het beleid van de 
gemeente. Boxtel profileert zich als groene 
gemeente waarin de fietser vrij baan krijgt. 
De KSB sluit hierbij aan met het kunstproject 
Langs het Rode Pad, dat al in 2004 van start 
ging (nr. 43, 52 en 59).
Het nieuwe bestuur begint in 2009 met 
het kunstproject Ontmoetingsplekken in 
het Groen, waarin kunstenaarsvereniging 
Kunstlicht 99, vanwege hun tienjarig bestaan, 
wordt uitgenodigd om kunst te realiseren in 
het buitengebied van Boxtel. Van de tien door 
de KSB bij de gemeente Boxtel ingebrachte 
plaatsen voor kunst worden door de 
gemeente eind 2011 uiteindelijk vijf locaties 
toegewezen die voor kunst in aanmerking 
kunnen komen. In 2012 kan gestart worden 
met de uitvoering van dit project. De leden 
van Kunstlicht 99 krijgen de opdracht een 

schetsontwerp te maken en deze anoniem in 
te leveren bij de KSB, waarna een vakkundige 
jury de anoniem ingeleverde ontwerpen 
beoordeelt. Van de acht ingeleverde werken 
worden er twee uitverkoren. Het zijn de 
kunstwerken ‘Golfbeweging in Mozaïek’ van 
Agnes Savelkouls (nr. 70) en de ‘Populier’ van 
Katrien van Hettema (nr. 71).
De gemeente wil zich sterk maken voor 
een mooi en bruisend centrum. Voor het 
kunstproject Centrumplan wordt eind 2010 
het beeld ‘Lonely Feelings on Landing’ 
van Henk Visch (nr. 64) aangeschaft, als 
tegenhanger van het in 1979 verworven beeld 
‘Aankomen’ van Henk Visch (periode 1970-
1995). Indien mogelijk wordt het geplaatst op 
het nog te renoveren bibliotheekplein. In 2011 
onderzoekt de KSB de mogelijkheid om het 
kunstwerk ‘Barbus Barbus’ van Marten Groen 
(nr. 67) te plaatsen in een waterpartij Langs 
het Rode Pad. De KSB krijgt in hetzelfde 
jaar het tweede verzoek van de Stichting 

kunstproject Langs het Rode Pad (nr. 59)



Cultuurgeschiedenis Boxtel-Meierij Hendrik 
Verhees om een kunstwerk te realiseren, 
dat in het teken staat van Hendrik Verhees. 
Hurks Projectontwikkeling Eindhoven heeft 
hiervoor subsidie beschikbaar gesteld vanuit 
het bouwfonds Princenlant. De KSB heeft het 
hele proces ondersteund en begeleid. Nadat 
de locatie door de gemeente is goedgekeurd 
en de opdrachtomschrijving is geformuleerd, 
worden drie Boxtelse kunstenaars uitgenodigd 
om een schetsontwerp te maken. Het ontwerp 
van Marten Groen wordt gekozen. Het 
kunstwerk ‘Beeld op Hendrik Verhees’ (nr. 72) 
wordt uiteindelijk in 2013 gerealiseerd in het 
tweehonderdste sterfjaar van Hendrik Verhees. 
Eerder is met behulp van deze stichting een 
kunstwerk verrezen op rotonde De Goor (nr. 
62). In 2012 vierde de Zusters JMJ (Jezus, 
Maria en Jozef) hun honderdvijftigjarig 
jubileum. Ter afsluiting van dit jubileumjaar 
hebben de inwoners van Boxtel de zusters 
een monument aangeboden uit dankbaarheid 

voor hun tomeloze inzet voor zorg en 
onderwijs. Het monument is geplaatst op 
Duinendaal, de thuisbasis van de Zusters JMJ 
(nr. 69).
De gemeente neemt soms nog zelf het 
initiatief tot een kunstproject, zoals de 
Leesbare Biografie (nr. 61). In andere gevallen 
geven een instelling, bouwvereniging of 
bouwbedrijf een kunstopdracht (nr. 55, 56, 57, 
58, 68 en 73).
 
Wederopbouwkunst
Diverse openbare gebouwen uit de tijd van de 
wederopbouw na de Tweede  Wereldoorlog 
zijn aan vervanging toe. Door de 
percentageregeling (zie periode 1945-1975) 
uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen 
geld werd vrijgemaakt voor kunst, zijn veel 
van deze gebouwen met ‘wederopbouwkunst’ 
uitgerust. De KSB bewaakt dit proces en zorgt 
ervoor dat de kunst uit slooppanden weer 
een nieuwe bestemming krijgt (nr. 17, 27 en 

66). Het glas-in-loodraam ‘Scheppingsverhaal’ 
van Toon Ninaber van Eyben uit het witte 
gebouw van de Oversteekschool te Liempde, 
is herplaatst in Jenaplanschool Molenwijk. 
Ondanks het wakend oog van de KSB zijn de 
reliëfs van de Gezondheidsdienst voor Dieren 
helaas verloren gegaan voor de Boxtelse 
gemeenschap (nr. 25). De projectontwikkelaar 
heeft de plaquettes verankerd aan zijn kasteel 
te Vught.

Aangeboden kunst
Soms krijgt de gemeente kunst aangeboden 
(nr. 63 en 65). Het zou goed zijn als de 
gemeente en de KSB hierover op tijd worden 
geïnformeerd. Dan kan de initiatiefnemer 
samen met de KSB een zorgvuldig 
geformuleerde kunstopdracht voorleggen aan 
de kunstenaars (nr. 62 en 72). Hierdoor wordt 
de creativiteit van de kunstenaar gestimuleerd. 
Op deze manier kunnen we samen bouwen 
aan een kunstklimaat met toekomst.

kunstproject Ontmoetingsplekken in het Groen (nr. 70)



Toekomst
Onze lang gekoesterde wens om 
rotondekunst te realiseren, gaat vanaf nu 
gestalte krijgen. De gemeente Boxtel heeft 
toegezegd dat de rotonde De La Salle 
hiervoor in aanmerking komt. De aanvraag 
voor rotonde De Dukaat wordt hopelijk ook 
gehonoreerd. 

In de notitie 2012 ‘Op weg naar een leefbaar 
en bruisend centrum’ wil de gemeente 
Boxtel zich onderscheidend profileren. Hierin 
is ook opgenomen ‘De beleving van de 
openbare ruimte’, waar we als Kunststichting 
graag een bijdrage aan willen leveren. 
De gemeente heeft toegezegd dat er vijf 
locaties in het centrum in aanmerking mogen 
komen voor het plaatsen van kunst. Met het 
oog op het punt van ‘recreatie & toerisme’ 
in bovengenoemde nota zullen we zeker 
aandacht blijven besteden aan de vele fiets- 
en wandelpaden die Boxtel rijk is.  

Invoegen aanvulling 
Deze aanvulling is bestemd voor de Kunstgids 
‘Boxtel in Beeld’. Door de inkeping bij de 
perforatie is het mogelijk om pagina’s te 
wisselen en toe te voegen in het ringbandje. 
Pagina’s 17/18 en 26/27 kunnen worden 
vervangen en de pagina’s 55 t/m 73 kunnen 
worden toegevoegd. De bijgevoegde 
fiets- en wandelkaarten kunt u verwisselen 
met de kaarten die achter in het boekje zijn 
opgenomen. 

wij wensen veel kijk-, fiets-, wandel-, en 
leesplezier.

 

kunstopdracht projectontwikkelaar (nr. 58)

samenwerking met initiatief vanuit de gemeenschap (nr. 62)



 
 

 
 

Voorwoord

‘Kijken naar Beelden’, dat is wat u met deze gids in de hand gaat doen. Gaandeweg zult u zelf de slag te pakken 
krijgen en met ‘andere ogen’ naar beelden gaan kijken. Want wat ziet u eigenlijk als u het paard van Spronken op 
de Markt bekijkt? (nr. 32)

In deze gids worden alle beelden van Boxtel beschreven, die gemaakt zijn door professioneel werkende 
kunstenaars. Het is een aanvulbare catalogus van de beelden in de openbare buitenruimte van Boxtel. Dat zijn 
uw beelden. Daarom brengt de Kunststichting Boxtel, ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan, deze catalogus 
voor u uit.

Deze gids met wandel- en fietsroutes is geschreven in enthousiaste samenwerking met Hannie Van Schijndel-
Verhoeven van de VVV Boxtel. We beschrijven wat er aan de beelden te zien valt en verweven dat op een 
toegankelijke manier met onze kunsthistorische en cultuurhistorische kennis. Zo leert u niet alleen elk beeld met 
zijn verhaal kennen, maar ook het bredere verband. Bij ons onderzoek naar de geschiedenis van de beelden in 
Boxtel hebben velen ons van informatie voorzien en hun archieven voor ons geopend: daarvoor onze dank!

U hoeft alleen maar op de fiets te stappen of uw wandelschoenen aan te trekken om te genieten van Boxtel in 
Beeld. Hoe u deze gids gebruikt, leest u in de Kijkwijzer hiernaast.

Marja Reitsma-Vrijling
voorzitter Kunststichting Boxtel

De Kunststichting Boxtel, in 1996 ingesteld door de gemeente Boxtel, is verantwoordelijk voor de visie en het beleid met 
betrekking tot de kunst in de openbare ruimte. Zij verzorgt de aankoop, de plaatsing en het beheer van kunstwerken. En zij 
bevordert de waardering en presentatie van kunst.



Boxtel in Beeld
catalogus van beelden in de 
gemeente Boxtel met wandel- en fietsroutes

Marja Reitsma-Vrijling / Hannie van Schijndel-Verhoeven



1. 1857 Wapen van de familie Mahie - Van Son Anoniem
2. 1888 Heilige Albertus    Anoniem
3. 1897 Maria-Onbevlekte-Ontvangenis  Anoniem
4. 1911 Sint-Ursula    Anoniem
5. 1925 Kruiswegstaties    Van Bokhoven & Jonkers
6. 1928 Portaalbeelden    Vic Sprenkels
7. 1932 Heilig-Hart van Koning Christus  Van Bokhoven & Jonkers
8. 1947 Kruisiging en Apocalyptische Ruiters Jo Uiterwaal
9. 1948 Heilige Theresia van Lisieux  Anoniem

PERIODE 1850 – 1950

Onderdrukking
De periode na 1850 wordt gekenmerkt door 
een opleving van het katholieke leven. Hier 
is een periode van onderdrukking aan vooraf 
gegaan. De reformatie en de beeldenstorm 
vormen een opmaat tot de Tachtigjarige 
Oorlog tegen de katholieke Spaanse 
overheersing. In 1648 wordt de Vrede van 
Munster getekend. Nederland is dan een 
protestantse republiek. Het katholicisme mag 
niet meer in het openbaar worden beleden. 
Dat heeft ook voor Boxtel ingrijpende 
gevolgen, zoals afschaffing van de Heilig-
Bloedprocessie, verval van kerken (nr. 6 en 7) 
en opheffing van het kapittel (nr. 53e). Ook de 
bevoegdheden van de katholieke adel worden 
ingeperkt. Daarom verblijven de heren van 

Boxtel vanaf 1648 nauwelijks meer op kasteel 
Stapelen (nr. 1).

Revolutie en Hervorming
Rond 1800, in de revolutionaire tijd met 
Napoleon, komt Nederland onder Franse 
invloed te staan. Dat brengt staatkundige 
hervormingen met zich mee. Allerlei rechten 
van de adel worden afgeschaft (nr. 1). En 
de katholieken krijgen hun geloofsvrijheid 
en hun kerken terug (nr. 6 en 7). Als in 1853 
ook nog de bisschoppelijke hiërarchie wordt 
hersteld, kan het katholicisme zich weer vrijuit 
ontplooien. Hieruit komt rond 1900 in het 
katholieke Zuiden het ‘Rijke Roomse Leven’ 
voort. Het totale dagelijkse leven komt in 
het teken te staan van het rooms-katholieke 

geloof. Beelden moeten hieraan uitdrukking 
geven (nr. 2, 3, 4, 7 en 9). Ook Boxtel is in 
de eerste helft van de twintigste eeuw een 
katholiek bolwerk met kloosters en kerken. 
Vanaf 1924 wordt hier jaarlijks weer de Heilig-
Bloedprocessie gehouden (nr. 5). De krachtige 
invloed van de katholieke kerk op het 
dagelijks leven duurt tot ongeveer 1960.

Beeldhouwateliers
De herwonnen geloofsvrijheid voor 
katholieken vormt de aanzet tot restauratie 
en nieuwbouw van kerken. Landelijk speelt 
architect Pierre Cuypers (1827-1921) daarbij 
een sleutelrol. Samen met zijn zoon en 
kleinzoon is hij in Boxtel verantwoordelijk 
voor de restauratie van de Sint-Petrus tussen 

Heilig-Bloedprocessie, 1932 



1918 en 1932 (nr. 6). In het verlengde van 
deze bouwactiviteit ontstaat een grote 
vraag naar kerkmeubilair, beelden en 
liturgisch vaatwerk. Dit gaat gepaard met 
de opkomst van ateliers, die in deze vraag 
kunnen voorzien. Cuypers heeft vanaf 1852 
een eigen kunstwerkplaats in Roermond 
en vanaf 1876 ook een in Amsterdam. In 
Brabant wordt Den Bosch hét centrum 
voor religieuze kunstnijverheid. Het eerste 
atelier voor kerkelijke kunst dat daar wordt 
opgericht, dateert van 1846 en is van J. 
Goossens en Zoon. In 1896 neemt Michiel 
van Bokhoven (1852-1929) de leiding ervan 
over. In 1914 treedt Henri Jonkers (1877-
1963) bij hem in dienst. In 1918 vormen zij 
samen het atelier Van Bokhoven & Jonkers, 
dat standhoudt tot 1934. Deze werkplaats 
levert aan Boxtel de kruiswegstaties 

(nr. 5) en aan Liempde het ‘Heilig-Hart van 
Koning Christus’ (nr. 7). Het atelier heeft 
beeldhouwers, timmerlieden, 
ornamentisten en polychromeurs in dienst, die 
elk een schakel in het arbeidsproces vormen. 
Hun individuele, creatieve vrijheid is niet 
groot en de meeste van deze ambachtslieden 
blijven dan ook anoniem. Het aandeel van 
de baas beperkt zich vaak tot de moeilijkste 
taken, zoals de vormgeving van handen en 
gezichten.

Een roomse stijl
Na de lange periode van onderdrukking van 
het geloof grijpt men nu terug op de laat-
middeleeuwse, gotische stijl. Deze hoorde 
bij de gloriedagen van het katholicisme ten 
tijde van de bouw van de grote kathedralen. 
Deze nieuwe of neogotische stijl wordt in 
de beeldhouwateliers toonaangevend en 
wordt in die tijd gekarakteriseerd als “een der 
belangrijkste media voor het uitdragen van de 
katholieke heilsleer in visuele vorm”. Vrijwel 
alle beelden in de gemeente Boxtel uit deze 
periode zijn in deze stijl gemaakt. Het werd 
de ‘roomse’ stijl genoemd. Kenmerkend voor 
deze stijl zijn natuurgetrouw weergegeven, 
heilige figuren in lange gewaden met 
soepel vallende plooien. We kunnen deze 
figuren herkennen aan de attributen die 
ze bij zich hebben. Deze vertellen iets 
over hun levensgeschiedenis. Ook in hun 
gezichtsuitdrukking, houding en gebaar 
‘spreken’ ze tot ons.

Twee werelden
Doordat beeldhouwers nog voornamelijk in 
opdracht werken, is er weinig oog voor de 

revolutionaire ontwikkelingen onder invloed 
van het kubisme, die zich begin twintigste 
eeuw afspelen in Parijs. Toch blijkt dat 
enkele in Boxtel werkzame kunstenaars 
zoals Jo Uiterwaal (nr. 8) en Leo Geurtjens 
(nr. 20) in beide werelden staan: die van de 
ateliers waarin aan religieuze opdrachten in 
neogotische stijl gewerkt wordt en die van 
kunstenaarskringen waarin geëxperimenteerd 
wordt met het kubisme en de abstract-
geometrische stijl die daaruit voortkomt.

neogotisch beeld (nr. 7)

detail bidprentje ‘Heilig-Bloedwonder’, 1924



1

Wapens en leeuwen
Op het wapenschild in stucreliëf boven de 
poort staan twee klimmende Brabantse 
leeuwen, die elk een schild en een banier 
vasthouden. Op het linkervaandel staat het 
wapen van Boxtel met acht eenden. Op het 
rechtervaandel staat het wapen van Liempde 
met in het eerste en vierde kwartier een 
Brabantse leeuw en in het tweede en derde 
kwartier een ploeg (nr. 10). Het linkerschild is 
van de familie Mahie. Rondom een ‘hartschild’ 
met een kruis staan in de vier kwartieren 
achtereenvolgens twee bijlen met een 
wassende maan; een roos; twee molenijzers 
boven dwarsbalken en een boogbrug met 
daarop een toren. Het rechterwapen van 
de familie Van Son heeft in het eerste en 
vierde kwartier een zon, het tweede en derde 
kwartier zijn niet meer goed ‘leesbaar’. Dit 
schild is ovaal als teken dat het een gehuwde 
vrouw betreft. Het geheel wordt bekroond 

door een gesloten vizier, aan weerszijden 
versierd met acanthusblad, met daarop een 
‘vlucht’ bestaande uit twee vleugels.
In het poortgebouw zijn ook nog geschilderde 
wapenschilden te zien. Dat van baron 
Ambrosius van Horne, heer van Boxtel 
van 1618-1656, is te herkennen aan de 
jachthoorns. Het andere is een fantasiewapen.
In 1965 is de houten ophaalbrug vervangen 
door een nieuwe brug van beton. Toen zijn 
waarschijnlijk, aan weerszijden, de decoratieve 
leeuwen geplaatst.

Beginpunt
De zoektocht naar het oudste beeldhouwwerk 
in de gemeente Boxtel komt uit bij dit 
wapenschild. We kunnen hier niet echt 
van beeldhouwkunst spreken, maar deze 
plaquette vormt, historisch gezien, toch 
een goed beginpunt voor een gids over (de 
geschiedenis van) de beelden van Boxtel. 

Het is het wapen van de familie van Johannes 
Henricus Mahie (1802-1871) en zijn vrouw 
Geertruida Antonia van Son (1809-1876). Zij 
kochten het kasteel in 1857. De familie voerde 
de eretitel Mahie van Boxtel en Liempde, 
maar bezat geen hierbij behorend recht. In 
1915 verkocht hun schoondochter het kasteel 
aan de Nederlandse congregatie van Paters 
Assumptionisten, die hier nog altijd gevestigd 
is (nr. 53f).

Het kasteel
Het oudste document dat betrekking heeft 
op kasteel Stapelen dateert van 1312. Dat 
het er al langer staat, blijkt uit de vondst 
van scherven uit de twaalfde en dertiende 
eeuw. Van het middeleeuwse bouwwerk is 
niets meer over. Vermoedelijk werd in de 
vijftiende eeuw een oud deel vervangen door 
nieuwbouw. Op de afgebeelde gravure is de 
situatie rond 1650 te zien. 

Locatie  poort kasteel Stapelen, Boxtel

Kunstenaar anoniem

Jaar  1857

Materiaal pleisterkalk

Techniek  plastiek

Wapen van de familie Mahie – Van Son



De huidige structuur is in grote lijnen daarmee 
vergelijkbaar. Dit ondanks de ingrijpende 
verbouwing van 1857 door architect Adriaan 
Goyaerts uit Tilburg. Die verbouwing gebeurt 
in de neogotische stijl, waarmee katholieken 
in die tijd hun herwonnen geloofsvrijheid tot 
uiting brengen. De middeleeuws aandoende 
kantelen met bijbehorende daktorentjes; 
de paviljoenachtige uitbouwen op de 
binnenplaats en de hekken dateren van die 
tijd. De tweedeling in de gebouwen lijkt 
van oudsher te hebben bestaan. Gezien 
vanonder de poort staan rechts de gebouwen 
die er sinds de vijftiende en zestiende eeuw 
bijgekomen zijn. Hier woonde de rentmeester. 
Van het poortgebouw zelf en de bouwdelen 
links daarvan stammen de oudste onderdelen 
uit diezelfde tijd, maar er zijn aanwijzingen dat
ze gebouwd zijn op oudere grondvesten. 

De kasteelheer woonde in dit Princekwartier 
met daarin de ridderzaal en kapel, waarvan de 
voorgevels vernieuwd zijn door Goyaerts.
De paters assumptionisten bouwen in 1932 
naast het kasteel een school en internaat, 
inmiddels zijn deze verbouwd tot een 
appartementencomplex. Het kasteel is 
voor het laatst gerestaureerd tussen 1963 
en1969 in overleg met de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg.

Heren van Boxtel en Stapelen
In het oudst bekende document uit 1144 
waarin verwezen wordt naar Boxtel, wordt 
een Harpern van Buekestella vernoemd. Het 
betreft Harpert II van Randerode uit Randerath 
bij Keulen. Zijn zoon krijgt Boxtel en noemt 
zich Willem van Boxtel, maar ook wel Willem 
van Stapelen, zoals uit een akte van 1167 
blijkt. De verwijzingen naar geslacht, leengoed 
of kasteel in de titulatuur worden kennelijk 
naar goeddunken, afwisselend gebruikt. Uit 
deze stukken wordt ook duidelijk dat Boxtel 
een leengoed is van het Roomse Duitse Rijk 
(nr. 53b). Dat duurt tot 1436, dan wordt Boxtel 
een Brabants leen. Stapelen neemt binnen 
het gebied van Boxtel een bijzondere positie 
in, omdat het al veel eerder een leen van de 
hertog van Brabant is. In 1391 wordt Liempde 
toegevoegd als hertogin Joanna van Brabant 
dit hertogdorp schenkt aan de Baron van 
Boxtel uit dank voor bewezen diensten (nr. 10 
en 53a).

Veranderende positie
Na de Tachtigjarige Oorlog komt in 1648 
een einde aan de katholieke Spaanse 
overheersing. Nederland wordt een 

protestantse republiek. De katholieke adel 
verkeert hierdoor in een moeilijke positie 
en haar bevoegdheden worden beperkt. 
Vanaf deze tijd verblijven de heren van 
Boxtel dan ook nauwelijks meer op kasteel 
Stapelen, ze verkiezen Brussel of Parijs. Rond 
1800 in de revolutionaire tijd met Napoleon 
staat Nederland onder Franse invloed. 
Allerlei heffingsrechten van de adel worden 
afgeschaft en dat betekent een enorm verlies 
aan inkomsten. Tijdens deze omwenteling 
belandt de laatste heer van Boxtel en 
Liempde in 1794 in Parijs onder de guillotine. 
Zijn zoon kan zich het bezit van kasteel 
Stapelen en de bijbehorende landerijen in 
Boxtel en Liempde niet meer veroorloven. 
Op verzoek van de schuldeisers worden alle 
bezittingen bij gerechtelijk vonnis verkocht. 
Binnen 40 jaar wisselt het kasteel vervolgens 
drie maal van eigenaar. In 1857 koopt de heer 
Mahie het en wordt het kasteel, na 200 jaar, 
weer echt bewoond door een kasteelheer.gravure door H. Causé naar J. van Croes, 1650
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Locatie  Kloosterhof, Dorpsstraat, Liempde

Kunstenaar anoniem

Jaar  1888

Materiaal natuursteen

Techniek  sculptuur

Heilige Albertus

Licht der wijsheid
Op een voetstuk dat gedragen wordt door 
een kroon van acanthusblad staat de Heilige 
Albertus onder een baldakijn. Hij kijkt 
vriendelijk op ons neer. De witte lelie in zijn 
hand staat symbool voor kuisheid, maar is 
ook een attribuut van de Heilige Dominicus. 
Hieraan kunnen we zien dat Albertus tot de 
bedelorde van de dominicanen behoort. De 
olielamp staat symbool voor het licht van zijn 
wijsheid. Op het gebrandschilderde glas-
in-lood raam rechts van Albertus is Maria-
Onbevlekte-Ontvangenis afgebeeld (nr. 3). 
Op het linkerraam staat de Heilige Vincentius 
a Paulo (1580-1660). Hij heeft een kind op 
zijn arm, ten teken dat hij onderwijzer is. 
De leefregels van de Zusters van Liefde van 
dit vroegere klooster zijn grotendeels aan 
zijn richtlijnen ontleend. Beide ramen zijn 
geplaatst in 1908, toen bevond zich in de 
achterliggende ruimte een kloosterkapel.

Albertus de Grote
Albertus (1206-1280) is een van de grootste 
geleerden uit de geschiedenis. Hij is vermaard 
als natuuronderzoeker, filosoof, theoloog, 
predikant, bisschop en politicus. Hij staat 
bekend als Albertus Magnus, oftewel de 
Grote. In 1931 is hij door paus Pius XI heilig 
verklaard en tot kerkleraar verheven.

Zusters van Liefde
Albertus is de beschermheilige van dit 
voormalige klooster met een bewaar- en 
meisjesschool van de Zusters van Liefde 
der Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw, 
Moeder-van-Barmhartigheid. Pastoor, later 
bisschop, Zwijsen sticht deze congregatie in 
Tilburg in 1834. Hij doet dit om te voorzien 
in de behoefte aan ziekenzorg en onderwijs 
aan arme kinderen. Onder de leuze ‘liefde 
zonder eigenliefde’ gaan de zusters aan het 
werk. In deze tijd van armoede en oplevend 

katholicisme is de bereidheid tot dit soort 
liefdewerk groot. De congregatie groeit uit tot 
ruim honderd kloosters. In 1888 komt, dankzij 
de jarenlange inzet van pastoor Raaymakers, 
het klooster met scholen in Liempde gereed. 
Sint-Albertus is tevens de naamheilige van 
deze pastoor. In 1983 zijn de laatste zusters 
vertrokken (nr.31). Het klooster is verbouwd 
tot een wooncomplex voor bejaarden.

Oudste beeld
De Heilige Albertus is direct bij de bouw van 
het klooster in 1888 geplaatst. Dat betekent 
dat dit het oudste beeld is in de gemeente 
Boxtel. Het beeld is mogelijk besteld bij J. 
Goossens en Zoon, het eerste atelier voor 
kerkelijke kunst in Den Bosch opgericht in 
1846. Het is gemaakt in de voor die tijd 
kenmerkende neogotische stijl. Hierin worden 
heiligen natuurgetrouw weergegeven in hun 
lange, soepel vallende gewaden.
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Locatie  binnenplaats kasteel Stapelen, Boxtel

Kunstenaar anoniem

Jaar  1897

Materiaal natuursteen met beschermlaag

Techniek s culptuur

Maria-Onbevlekte-Ontvangenis

Tweede Eva
Het Mariabeeld staat in een halfopen nis in 
de vorm van een torentje, dat nog dateert 
van de zeventiende eeuw of daarvoor (nr. 
1). Maria houdt haar armen zedig voor haar 
borst gekruist en wordt gedragen door 
de maansikkel, een klassiek symbool van 
kuisheid. Bovendien houdt zij de slang, met 
de appel tussen zijn kaken, onder haar voeten. 
Deze combinatie van symbolen staat voor 
Maria-Onbevlekte-Ontvangenis en verwijst 
naar haar rol om de mens te verlossen van 
de zonde van Eva. Zij wordt daarom wel de 
Tweede Eva genoemd. Met kroon en zonder 
kind symboliseert Maria ook de moederkerk.

Verhuisd
Dit beeld siert oorspronkelijk de voorgevel 
van het zusterhuis van het Ursulinenklooster 
in Bergeijk, dat in 1897 gereed komt. In 
1939 wordt dit klooster overgenomen door 
de paters assumptionisten (nr. 53f), die sinds 

1915 op kasteel Stapelen wonen. Zij vestigen 
in Bergeijk een opleidingscentrum voor hun 
novicen, het Augustinianum. In 1959 vindt 
daar een verbouwing plaats, waarbij op de 
plaats van het beeld een raam komt. Het 
beeld verhuist naar Boxtel en is in deze nis 
geplaatst. De kloostergebouwen in Bergeijk 
zijn inmiddels afgebroken.

Anoniem
Het beeld zal afkomstig zijn uit een 
beeldhouwatelier, maar welk is onbekend. Het 
is vormgegeven in de voor die werkplaatsen 
gangbare, vloeiende, neogotische stijl. 
Symboliek, in de vorm van attributen, speelt 
daarbij een belangrijke rol.



Palm en pijlen
Sint-Ursula staat hoog boven de ingang onder 
een baldakijn. Aan haar kroon is te zien, dat zij 
een prinses is. Haar blik is, in godsvertrouwen, 
op de hemel gericht. De palmtak in haar ene 
hand vertelt ons, dat zij als martelares voor 
haar geloof gestorven is. De twee pijlen in 
haar andere hand laten zien hoe zij aan haar 
einde is gekomen. Het voetstuk waarop ze 
staat, is met acanthusblad versierd. Uit het 
gebladerte komt een draak tevoorschijn, die 
als het ware door Sint-Ursula vertrapt wordt 
ten teken dat zij het kwaad heeft overwonnen.

Elfduizend maagden
Ursula is een legendarische heilige. Zij heeft 
de gelofte van maagdelijkheid afgelegd. Om 
aan een huwelijk met een heidense prins 
te ontkomen, scheept zij zich samen met 
elfduizend maagden in om een pelgrimsreis 
naar Rome te ondernemen. Via de Rijn 
bereiken ze Keulen, dat door de Hunnen 

belegerd wordt. Deze vergrijpen zich aan 
de maagden en vermoorden hen. Als Ursula 
weigert de bruid van hun aanvoerder te 
worden, wordt zij neergeschoten.

Meisjesonderwijs
Dit is een voormalig klooster van de zusters 
ursulinen. Sint-Ursula is hun beschermheilige. 
De Italiaanse Angela Merici sticht in 1535 de 
Compagnia di San Orsola, het eerste instituut 
binnen de rooms-katholieke kerk dat zich 
richt op de opvoeding van meisjes. Ook in 
Boxtel hebben de ursulinen een belangrijke 
rol gespeeld in de opvoeding van en het 
onderwijs aan meisjes. In 1987 krijgt het 
klooster een nieuwe bestemming (nr. 35).

Bevallig
Het klooster is gebouwd in 1910-1911. Het 
beeld is tegelijk geplaatst. Het is in de voor 
deze tijd gebruikelijke, bevallige neogotische 
stijl gemaakt. Hierin vertellen houding en 

attributen het verhaal. Waarschijnlijk is het 
beeld afkomstig uit een beeldhouwatelier.

4
Locatie  Baroniestraat 10, Boxtel

Kunstenaar anoniem

Jaar  1911

Materiaal natuursteen

Techniek  sculptuur 

Sint-Ursula
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Locatie  Processiepark, Koppel, Boxtel

Kunstenaar atelier Van Bokhoven & Jonkers, Den Bosch

Jaar  1924-1925

Materiaal reliëfs: kalksteen; nissen: natuursteen

Techniek  sculptuur

Kruiswegstaties

Acht staties over
Van de gebruikelijke veertien kruiswegstaties 
resten er nog acht. Elk heeft de vorm van een 
huis met daarin een nis met het beeldreliëf. 
Volgens kerkelijk voorschrift is elke statie 
voorzien van zijn nummer en een kruis.
De figuurgroepen hebben de kenmerken 
van de neogotische stijl. Zo zijn de 
halfnaakte lichamen van Christus en anderen 
natuurgetrouw weergegeven. Bij de figuren in 
lange gewaden accentueert de plooival hun 
houding en beweging. De gebeurtenissen 
worden duidelijk ten tonele gevoerd. De 
gezichtsuitdrukkingen zijn sprekend, maar zijn 
helaas grotendeels verloren gegaan.
De taferelen spelen zich af tegen de 
achtergrond van een stadsdecor. De niet-
christelijke figuren, zoals de Romeinse 
soldaten, zijn gekleed in korte wapenrok. Ze 
zijn gemakkelijk te onderscheiden van de 
christelijke figuren, zoals apostelen en heilige 

vrouwen, die lange gewaden dragen.
De acht overgebleven staties staan nog op 
hun oude plek in het zuidelijk deel van het 
park. Hoewel ze zwaar beschadigd zijn, zijn de 
voorstellingen nog ‘leesbaar’:
I. ‘Jezus ter dood veroordeeld’ 

Christus, geflankeerd door soldaten, 
staat voor Pilatus. Deze ‘wast zijn 
handen in onschuld’ met hulp van 
een bediende met waterkruik. 
Nieuwsgierigen kijken toe door het 
raam.

II. ‘Jezus neemt het kruis op’ 
Jezus krijgt enige hulp. Zijn drie 
belangrijkste discipelen kijken toe.

III. ‘Jezus valt de eerste maal’ 
Hij wordt omringd door soldaten en 
apostelen.

Vervolgens slingerde het pad door 
de noordwest-hoek van het park, dat 

deels opgeofferd is voor bebouwing en 
parkeergelegenheid en waar nu een vijver 
ligt. De staties die hier stonden zijn verloren 
gegaan. Het waren:
IV. ‘Ontmoeting met Maria’
V. ‘Simon van Cyrene’
VI. ‘Veronica’
VII. ‘Tweede val van Jezus’
VIII. ‘Wenende vrouwen’
IX. ‘Derde val van Jezus’

Het pad keerde terug in het zuidelijk deel van 
het park en liep langs de staties, die er ook nu 
nog staan:
X. ‘Jezus wordt ontkleed’ 

Een soldaat en een figurant 
ontkleden Jezus. Een apostel kijkt 
toe.

XI. ‘Kruisiging’ 
Er valt nog te lezen: Jezus aan het 
kruis gehecht 

Het processiepark, 1928



   

Aan Jezus’ hoofdeinde zit een Aan    
‘Jezus’ hoofdeinde zit een figuur op 
zijn knieën te nagelen. Daarachter 
ondersteunen Johannes en Maria 
elkaar.

XII. ‘Jezus sterft aan het kruis’ 
Links zoeken Maria en Johannes 
troost bij elkaar. Maria Magdalena is 
neergeknield bij het kruis.

XIII. ‘Jezus van het kruis genomen’ 
Om het kruis hangt de lijkwade. 
Hiervoor zit Maria met Christus 
op schoot. Maria Magdalena zit 
geknield aan zijn voeten.

XIV. ‘Jezus wordt begraven’ 
Terwijl Jezus in zijn graf 
gelegd wordt, kijken Maria en 
Johannessamen toe. Maria 
Magdalena is neergeknield, ze is te 

 herkennen aan haar zalfpot.

statie I ´Jezus ter dood veroordeeld´

Tuinarchitect
Het processiepark is gelegen aan de voet van 
de Sint-Petruskerk, die dateert uit het laatste 
kwart van de vijftiende eeuw. Het park is 
aangelegd in 1924-1925 naar ontwerp van de 
Boxtelse tuinarchitect Paul van Zogchel (1886-
1980). Aanleiding is de terugkeer in 1924 
van een van de twee Heilig-Bloeddoeken 
uit Hoogstraten in België (nr. 44 en 53c). 
De doeken zijn daar in 1652, vier jaar na 
het einde van de Tachtigjarige Oorlog, in 
veiligheid gebracht. Dit om te voorkomen dat 
de, toen protestantse, overheid ze in beslag 
zou nemen. Met de terugkeer van deze Heilig-
Bloeddoek wordt in 1924 de jaarlijkse Heilig-
Bloedprocessie hervat. Het processiepark 
wordt voorzien van kruiswegstaties, voor zover 
bekend op kosten van particulieren.
Na de bevrijding in 1945 ligt het park er 
troosteloos bij. In 1946 wordt het opgeknapt, 
maar in de jaren zestig en zeventig zet het 
verval in. Een gedeelte van het park aan de 
noordkant wordt afgestaan voor de bouw van 
de mavoschool. De kruiswegstaties worden 
doelwit van vandalisme. Van de bijzondere 
aanleg van het park is nu nauwelijks iets 
over. Voorheen startte het hoofdpad op min 
of meer dezelfde plaats als nu. De route 
slingerde langs de randen van het park. Vanaf 
dit hoofdpad leidden zijpaadjes in lussen 
langs de kruiswegstaties, die verscholen lagen 
in het groen. Pas na de laatste statie liep 
het pad naar binnen, naar een waaiervormig 
terrein, dat zicht bood op een overkoepeld 
rustaltaar.

Beeldhouwatelier
Deze kruiswegstaties zijn gemaakt in het 
atelier van Van Bokhoven & Jonkers. In 
dergelijke beeldhouwateliers beperkte 
het aandeel van de baas zich vaak tot de 
moeilijkste taken, zoals de vormgeving van 
handen en gezichten. In dit soort werkplaatsen 
was de, op de laat middeleeuwse 
beeldhouwkunst geïnspireerde, neogotische 
stijl toonaangevend.

Paul van Zogchel, ontwerp processiepark, 1924
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Locatie  Sint-Petrus, Boxtel

Kunstenaar Victor Sprenkels (Rotterdam 1878 – 1959 Roermond)

Jaar  1928 en 1930

Materiaal natuursteen

Techniek  sculptuur

Portaalbeelden

Petrus’ Stoel
In de nis in de gevel van het portaal zit de 
patroon van de kerk, de Heilige Petrus. 
Zoals altijd is hij afgebeeld als een oude, 
energieke man met een korte, krullende baard 
en kort, krullend haar dat begint te kalen. 
Verder is hij te herkennen aan de sleutels 
van de hemel en de hel in zijn hand, die 
Christus hem toevertrouwde. Petrus zit op 
een stoel, dat is een verwijzing naar Petrus’ 
Stoel te Antiochië, hiernaar is deze parochie 
vernoemd. In Antiochië (nu Antakya in Turkije), 
de bloeiende hoofdstad van de toenmalige 
provincie Syria van het Romeinse Rijk, stichtte 
Petrus de eerste kerk buiten Palestina. Dit 
beeld lijkt veel op een ouder, verloren gegaan 
beeld, waarvan alleen nog de afgedrukte 
foto rest. Dat oudere beeld sierde mogelijk 
vroeger deze gevel of die van een andere 
ingang. In deze oudere versie heeft Petrus in 
zijn andere hand de pauselijke bisschopsstaf 

met drie dwarsbalken. Petrus is namelijk de 
eerste paus oftewel plaatsvervanger van 
Christus op aarde. Tijdens de reformatie 
brengen de protestanten het pauselijk ambt 
in diskrediet. Als reactie herstelt paus Paulus 
IV in 1558 het oude feest van Petrus’ Stoel te 
Antiochië, dat op 22 februari gevierd wordt. 
Kunstenaars krijgen dan de opdracht, dit 
gegeven beeldend uit te dragen. Mogelijk is 
het oorspronkelijke beeld daar een uiting van, 
want het portaal is omstreeks 1550 gebouwd.

Jozef, Maria en Johannes
In het portaal zien we verder in het boogveld 
boven de deur Maria met Jezus op de 
arm, geflankeerd door Jozef en Johannes 
de Doper. Jozef is te herkennen aan zijn 
bloeiende staf. Maria’s huwelijkskandidaten 
brengen ieder een stok naar de hogepriester 
en leggen die op het altaar. Jozefs stok begint 
te bloeien ten teken dat hij is uitverkoren. De 

prediker Johannes de Doper is te herkennen 
aan zijn lange haar en baard, en aan zijn 
kameelharen onderkleed, deze kenmerken 
verwijzen naar zijn verblijf in de woestijn. 
Hij noemt Jezus: “Het lam van God, dat de 
zonde van de wereld wegneemt”. Het lam op 
Johannes’ arm herinnert daaraan. In houding 
en gebaar staan deze drie beelden in relatie 
tot elkaar. Ze staan op consoles versierd met 
acanthusblad.

Restauratie
Dit deels uit natuursteen opgetrokken 
zuidportaal dateert van omstreeks 1550. Op 
enige afstand kan je, in de erachter gelegen 
muurdelen, nog twee gemetselde bogen 
zien van eerdere constructies. De Sint-
Petruskerk is gebouwd in het laatste kwart 
van de vijftiende eeuw. Hij raakte ernstig in 
verval in de periode1648-1798. Nederland 
is dan een protestantse republiek, waarin 



het katholicisme niet meer in het openbaar 
beleden mag worden. Bij de restauratie 
van de torenhal in 1926 is de topgevel met 
golvende daklijn van dit portaal vervangen 
door de huidige strakke gevel. Evenals 
voorheen heeft deze gevel een nis. Enkele 
jaren na de restauratie zijn de beelden in de 
nis en het boogveld geplaatst.

Kunstwerkplaats Cuypers
Al in 1867 maakte dr. P.J.H. Cuypers een 
restauratieplan voor de Sint-Petrus. Dit plan 
komt in 1918 weer uit de kast. De restauratie 
duurt tot 1932 en staat onder leiding van zijn 
zoon Joseph, die geassisteerd wordt door 
zijn eigen zoon Pierre. De opdracht voor de 
portaalbeelden gaat naar Vic Sprenkels, die 
werkzaam is in het atelier van Cuypers in 
Roermond. 

Hij maakt de beelden in de gebruikelijke 
neogotische stijl.

anoniem, ´Petrus´ Stoel te Antiochië, mogelijk 1550
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Locatie  kerk Sint Jans Onthoofding, Dorpsstraat, Liempde

Kunstenaar atelier Van Bokhoven & Jonkers, Den Bosch

Jaar  1932

Materiaal kalksteen

Techniek  sculptuur

Heilig-Hart van Koning Christus

Hemel en aarde
In de vorm van een traditionele 
driehoekscompositie staan drie figuren op 
een voetstuk van rotsblokken. Centraal staat 
de verrezen Christus. Hij is te herkennen aan 
het brandende Heilig-Hart in reliëf, midden 
op zijn borst, dat symbool staat voor zijn 
grenzeloze liefde voor de mensen. Het hart 
is omgeven door een doornenkroon en een 
stralenkrans, symbolen voor Christus’ lijden, 
koningschap en triomf over de dood. Links 
knielt Johannes de Doper, de beschermheilige 
van de parochie. Hij is te herkennen aan zijn 
kameelharen mantel. Hij biedt Christus de 
koningskroon aan met daarop een wereldbol 
met kruis. Dat betekent dat de wereldlijke 
macht van de goddelijke is afgeleid en dat 
alleen Christus de wereld kan redden. Rechts 
knielt de beschermengel van Liempde met 
op een kussen de scepter. Kroon en scepter 
zijn de tekenen van het koninklijk recht, dat 
Christus zowel op aarde als in de hemel 

toekomt. 

Op de plaquette staat:

liempde zweert trouw

aan zijn koning christus

Voorheen stond op de achterzijde:

bemind zij overal het h. hart van jezus

Het beeld wordt tot 1968 geflankeerd 
door een hekwerk met op de vier pijlers 
heiligenbeelden. Dit geheel vormde een 
indrukwekkende entree tot de in 1867 
herbouwde kerk, waaraan pas in 1895 de 
toren toegevoegd is.

Koning Christus en Heilig-Hart
In 1925 stelt paus Pius XI een apart feest 
van Christus Koning in. Dit is een reactie 
op de ontkerkelijking van de maatschappij 

onder invloed van het socialisme en 
communisme. Het moet uitdrukking geven 
aan het geloof dat alle wereldlijke heersers 
in wezen ondergeschikt zijn aan Christus 
en zijn Kerk. Het feest komt voort uit de al 
bestaande verering van het Heilig-Hart van 
Koning Christus. In de beleving van het volk 
blijven beide nauw verbonden. Dat is in dit 
beeld te zien en vroeger kwam het ook in de 
opschriften op de voor- en achterzijde tot 
uiting.

Rijke Roomse Leven
Brabant wilde voor Christus en zijn Kerk 
bewaard blijven. Aan de oproep van de 
paus het geloof openlijker te belijden, wordt 
massaal gehoor gegeven. Zo verschijnen 
vanaf 1925 op vele Brabantse pleinen Koning 
Christus en Heilig-Hartbeelden of, zoals hier, 
een combinatie van beide. Deze devotie krijgt 
bovendien een belangrijke plek toebedeeld 
binnen het gezinsleven. Het Heilig-Hartbeeld 



krijgt een ereplaats in de huiskamer en wordt, 
in bijzijn van alle gezinsleden, door een 
priester plechtig ingewijd. Iedere dag wordt 
voor het ‘Heilig-Hart van Christus’ gebeden en 
raad en bescherming gevraagd. Van lieverlee 
wordt het hele dagelijkse leven doorspekt van 
het rooms-katholieke geloof. Van geboorte 
tot graf kan een beroep gedaan worden op 
rooms-katholieke organisaties. Deze situatie 
duurt tot ongeveer 1960. Dit beeld herinnert 
nog aan dat ‘Rijke Roomse Leven’. 

Behouden
Rond 1965 is in het katholieke Brabant sprake 
van modernisering van de Kerk en  het 
kerkgebouw, die resulteert in een ware

 ‘beeldenstorm’. In Liempde wordt de kerk 
in 1968 drastisch vernieuwd. Dat gaat ten 
koste van vele beelden. Het hekwerk en de 

beelden voor de kerk worden vervangen 
door parkeerplaatsen. Alleen het beeld van 
Koning Christus blijft behouden, omdat het 
wordt ingegraven naast de kerk. In 1989 is 
het opgegraven. De hoofden van Christus en 
Johannes en delen van de vleugels van de 
engel blijken te zijn afgebroken. Het beeld 
wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe 
sokkel. Vervolgens is het in ere hersteld op het 
daarvoor opnieuw gerenoveerde kerkplein.

Beeldhouwatelier
Dit beeld is afkomstig uit het atelier Van 
Bokhoven & Jonkers in Den Bosch, dat 
standhoudt tot 1934. Het is vormgegeven in 
de neogotische stijl. Deze stijl wordt in die tijd 
gekarakteriseerd als “een der belangrijkste 
media voor het uitdragen van de katholieke 
heilsleer in visuele vorm”.

herplaatsing in 1989
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Locatie  Heilig-Hartkerk, Baroniestraat, Boxtel

Kunstenaar Jo Uiterwaal (IJsselstein 1897 – 1972 Utrecht)

Jaar  1947

Materiaal tufsteen

Techniek  sculptuur

Kruisiging en Apocalyptische Ruiters

Goed over kwaad
Het benige lichaam van Christus aan het 
kruis staat in scherp contrast tot de figuren in 
deinende gewaden ernaast. Links staat Maria 
en rechts Johannes de Evangelist. Hij is te 
herkennen aan de boekrol in zijn hand, die 
verwijst naar het Nieuwe Testament. Daarin 
kunnen we niet alleen zijn evangelie lezen, 
maar ook zijn openbaring over de wederkomst 
van Christus aan het einde der tijden. In dat 
visioen verschijnen de vier ruiters van de 
apocalyps. We zien ze op de kleine plaquette 
onderaan. Zij zijn de instrumenten van Gods 
toorn en de voorbodes van het Laatste 
Oordeel, waarbij uiteindelijk het goede zal 
zegevieren over het kwaad. De voorste draagt 
een helm en symboliseert de oorlog. De 
tweede met doodskop en zeis verbeeldt de 
dood. De derde staat voor hongersnood. De 
vierde, hier met lang haar en blootsvoets, is 
de overwinnaar. Hij wordt wel vereenzelvigd 

met Christus. Bij het Laatste Oordeel zullen de 
goddelozen eeuwig worden verdoemd en de 
duivel omvergeworpen. Daarna zal Christus’ 
koninkrijk op aarde gevestigd worden.

Geen eenheid
In 1944 schenkt Henricus Jacobus van Buul, 
op zijn sterfbed, de Heilig-Hartkerk geld dat 
bedoeld is voor een reliëf van de kruisiging. 
In de stukken wordt over een reliëf van de 
ruiters niet gesproken. De combinatie van 
de kruisiging met de vier ruiters van de 
apocalyps is niet gebruikelijk. En de twee 
plaquettes horen qua afmeting ook niet als 
een twee-eenheid bij elkaar. Mogelijk zijn ze 
op een gegeven moment samengevoegd. 
Daarbij fungeert Johannes de Evangelist als 
verbindende schakel. Hij was aanwezig bij 
de kruisiging en hij had ook het visioen over 
de wederkomst van Christus, die ons nog te 
wachten staat.

Experiment
Jo Uiterwaal geniet een gedegen 
vakopleiding in Utrecht. Overdag leert hij 
de praktijk in ateliers voor beeldhouw- en 
edelsmeedkunst van naam, die veelal 
opdrachten uitvoeren voor de rooms-
katholieke kerk. ’s Avonds bezoekt hij de 
Kunstnijverheidsschool. Bovendien maakt hij 
deel uit van een progressieve kunstenaarskring 
in Utrecht. In de jaren twintig van de vorige 
eeuw experimenteert hij al met de nieuwste 
kunststijlen, zoals het kubisme. Hij is een van 
de weinigen in Nederland wiens vrije werk min 
of meer abstract is. Maar bij werk in opdracht 
kiest hij vaak voor expressionisme. Dat is hier 
te zien aan de ietwat hoekige vormgeving en 
uitgesproken ribbenkast van Christus. En aan 
de ruiters, die zijn wat grof van vorm en hun 
handen en voeten zijn benig en uitvergroot, 
daardoor hebben ze iets naargeestigs. De 
deinende gewaden van Maria en Johannes 



zijn eerder neogotisch van stijl.
Na de oorlog heeft Uiterwaal geregeld 
gewerkt voor Van Ravesteijn, in die tijd 
de vaste architect van de Nederlandse 
Spoorwegen. Naast het station in Nijmegen 
staat op een hoge pijler nog altijd een 
ruiterbeeld van hem. Ook werkte hij 
samen met architect Granpré Molière, 
hoogleraar in Delft en later een belangrijk 
vertegenwoordiger van de Bossche School. 
Deze gaf de voorkeur aan de sobere vroeg-
middeleeuwse, romaanse stijl van bouwen en 
de daarbij behorende, wat expressionistische 
vorm van beeldhouwen.
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Heilige Thérèsia

Locatie  De Orion, Lennisheuvel 56, Boxtel

Kunstenaar anoniem

Jaar  1948

Materiaal gietbeton

Techniek  plastiek

Rozenregen
In de nis van dit gemeenschapshuis staat een 
jonge vrouw in kloosterkledij, ze kijkt op naar 
de hemel. Aan haar blote voeten kun je zien 
dat zij tot de orde der karmelietessen behoort. 
In haar handen heeft ze een kruisbeeld en een 
guirlande van rozen. Hieruit is op te maken 
dat zij de Heilige Thérèsia van Lisieux is, de 
beschermheilige van deze parochie. Zij is 
geboren in 1873 en al op vierentwintigjarige 
leeftijd overleden aan tuberculose. 
Haar autobiografie is een wereldwijde 
inspiratiebron geworden. Haar eenvoudige 
leer maakt het christelijk ideaal realiseerbaar 
in ieders omstandigheden. Ze schrijft: “Ik 
wil mijn hemel doorbrengen met goed te 
doen op aarde… ik zal een rozenregen laten 
neerdalen”, vandaar de guirlande. In 1925 
wordt ze door paus Pius XI heilig verklaard. 
In 1997 wordt ze uitgeroepen tot kerkleraar. 
Ze is nog altijd populair. In Lisieux staat een 
enorme basiliek die aan haar is gewijd. 

De T in Orion
In 1922 richt paus Pius XI de Katholieke 
Actie op. Deze massaorganisatie heeft tot 
doel het rooms-katholieke gedachtegoed in 
individu, gezin en maatschappij te herstellen. 
In 1926 krijgt het buurtschap Lennisheuvel 
zijn eigen kerk. Deze wordt aan de net heilig 
verklaarde Thérèsia gewijd. Na de tweede 
wereldoorlog komt er ook in Lennisheuvel 
een Katholieke Actie. Grote stimulator 
is pastoor Manders. Om de band tussen 
bevolking en kerk te verstevigen, worden 
allerlei roomse verenigingen opgericht. Om 
deze onderdak te bieden, wordt in 1948 
dit parochiehuis gebouwd. De gevel wordt 
opgesierd met een beeld van de plaatselijke 
beschermheilige, zoals gebruikelijk is in deze 
periode van het  ‘Rijke Roomse Leven’. Het 
parochiehuis krijgt de naam Orion, naar het 
lievelingssterrenbeeld van de Heilige Thérèsia. 
Ze zag hierin als kind de letter T, de eerste 
letter van haar naam: “Kijk papa, mijn naam 

staat in de hemel geschreven”. Nog altijd 
leidt het gemeenschapsleven in Lennisheuvel 
een bloeiend bestaan.

Einde periode
Wie het beeld gemaakt heeft of waar het 
vandaan komt, is niet bekend. Het beeld 
is niet meer gemaakt in de tot dan toe 
gebruikelijke, neogotische stijl, waarin figuren 
worden weergegeven in soepel vallende 
gewaden. Het is wat betreft houding en 
plooival strakker van vormgeving. Wel is 
deze heilige nog te herkennen aan haar 
attributen. Dit beeld laat zien, dat er een eind 
is gekomen aan de periode, waarin katholieke 
kunst gemaakt wordt in beeldhouwateliers 
waarin volgens een welomschreven stijl 
ambachtelijk gewerkt wordt.



Modernisering
Tot de Tweede Wereldoorlog wordt de vrije 
ontwikkeling van de beeldhouwkunst in 
Noord-Brabant geremd door de brede en 
krachtige invloed van de katholieke kerk. 
Deze geeft bij opdrachten de voorkeur aan 
de neogotische stijl. Deze invloed ijlt nog 
na tot halverwege de jaren zestig. Na de 

oorlog komt er namelijk door restauratie 
en nieuwbouw van kerken, een stroom van 
opdrachten op gang. Deze opdrachten komen 
niet meer terecht bij beeldhouwateliers, 
maar bij individueel werkende kunstenaars. 
Deze kiezen ook in hun vrije werk vaak voor 
religieuze thematiek.
Religie staat bovendien centraal in een aantal 

grote tentoonstellingen in de jaren vijftig. 
Koreman, Geurtjens, en Verhaak, van wie 
sinds 1966-1967 beelden in Boxtel staan 
(nr. 18, 20 en 21), worden gevraagd hieraan 
deel te nemen. In 1951 organiseert het Van 
Abbemuseum in Eindhoven de tentoonstelling 
‘Franse religieuze Kunst’ om Noord-Brabant 
kennis te laten maken met een meer op het 

PERIODE 1945 – 1975

10. 1949 Wapen van Liempde  Toon Ninaber van Eyben
11. 1953 Kinderbedevaart   Luc van Hoek
12. 1954 Lezende en Spelende Kinderen Frans van der Burgt
13. 1956 David en Goliath   Hans Claesen
14. 1958 Sint-Jozef   Piet Schoenmakers
15. 1961 Moeders en Kinderen  Theo van Brunschot
16. 1963 Fluitspelend Meisje  Frans Peeters
17. 1964 Jaargetijden   Toon Ninaber van Eyben
18. 1966 Geliefden   Hein Koreman 
19. 1967 Werkplaats   Berend Hendriks
20. 1967 Groei    Leo Geurtjens
21. 1967 Wachter    Frans Verhaak
22. 1969 Lezende Meisjes   Willy Slegers van der Putt
23. 1971 Ontluiken   Anoniem
24. 1975 Fluisterende Kinderen  Frans van der Burgt
25. 1975 Dierenverhaal   Hans van Eerd

gemeenschapskunst (nr. 12)



kubisme en expressionisme geïnspireerde 
stijl. In 1955 schrijven de Missionarissen van 
het Heilig-Hart een prijsvraag uit om te komen 
tot een vernieuwing van de traditionele 
beeldtaal van het Heilig-Hart (nr. 7). ‘Onze’ 
Koreman wint de eerste prijs met een 
eenvoudig vormgegeven Christus in een lang, 
rechtvallend hemd. Hij kijkt nederig omhoog 
en opent zijn armen en daarmee zijn hart voor 
ons. Het beeld is vrijwel kruisvormig. En zo zet 
geleidelijk de modernisering in.

Figuratief en gesloten
Door de wederopbouw, stedelijke 
uitbreidingen en industrialisatie na de 
oorlog staat de provincie Noord-Brabant 
in algemene zin open voor veranderingen. 
Kunstenaars, opdrachtgevers en publiek 
kunnen de internationale verworvenheden 
in de beeldhouwkunst van de laatste vijftig 
jaar leren kennen via een nieuw fenomeen: 
beeldententoonstellingen in de openlucht. 
Kennelijk sluiten deze aan bij het herwonnen 
gevoel van vrijheid, want de toeloop is enorm.
Het begint in 1948 in Battersea Park in 
Londen. Organisator is de invloedrijke 
beeldhouwer Henry Moore, die sinds 1934 
zijn eigen buitenatelier annex beeldentuin 
heeft. Nederland volgt vanaf 1949 met 
tentoonstellingen in Park Sonsbeek in 
Arnhem. Nog altijd worden hier periodiek 
tentoonstellingen gehouden. In 1950 wordt 
in Antwerpen een expositie georganiseerd in 
Park Middelheim. Het succes is zo groot, dat 
hetzelfde jaar besloten wordt van het park 
een openluchtmuseum voor beeldhouwkunst 
te maken. Middelheim is nog altijd voor 
iedereen gratis toegankelijk. Jonge Brabantse 

kunstenaars kunnen op deze tentoonstellingen 
voor het eerst kennismaken met de 
moderne beeldhouwkunst van al wat oudere 
buitenlandse collega’s, waaronder Moore, 
Brancusi, Wotruba en Zadkine. In 1953 wordt 
in Middelheim en in het Van Abbemuseum 
speciale aandacht geschonken aan het nieuwe 
classicisme van Italianen als Marini, Manzù 
en Mascherini, dat zich kenmerkt door strak 
gestileerde mens- en dierfiguren. Sommige 
kunstenaars, waaronder Spronken (nr. 32 en 
34), zijn zo onder de indruk dat ze in Italië 
gaan studeren.
In 1954 organiseert het Van Abbemuseum 
de expositie ‘Brabantse schilders, grafici 
en beeldhouwers’. Geurtjens, Koreman en 
Verhaak worden genodigd hier te exposeren. 
Een jaar later mogen ze, evenals Van der Burgt 
(nr. 12 en 24) en Claesen (nr. 13), hun werk 
ook tonen op de tentoonstelling ‘Brabantse 
beeldhouwers’ in het gemeentehuis 
van Hilvarenbeek. De thematiek is nog 
overwegend religieus. Critici roemen het 
niveau van de inzendingen en bespeuren de 
invloed van het werk van bovengenoemde, 
buitenlandse kunstenaars. Dat betekent dat 
de Brabanders zich vooral hebben laten 
inspireren door figuratieve, gesloten beelden 
van de Italianen en nog niet zozeer door 
meer abstracte, open beelden van andere 
buitenlandse collega’s. Dat geldt overigens 
voor de meeste Nederlandse beeldhouwers.

Herdenken
Meteen na 1945 ontstaat een grote vraag 
naar herdenkingsmonumenten 1940-1945. 
Om wildgroei te voorkomen moeten de 
ontwerpen voorgelegd worden aan

provinciale commissies waarin beeldhouwers, 
architecten en letterkundigen zitting 
hebben. Het oorlogsmonument vormt een 
belangrijke factor in de opleving van de 
Nederlandse beeldhouwkunst. Een goed 
voorbeeld is het ingetogen beeld ‘David 
en Goliath’ van Hans Claesen in Liempde 
(nr. 13), dat duidelijk beïnvloed is door het 
bovengenoemde nieuwe classicisme van de 
Italianen. Langs deze weg raakt ook het brede 
publiek van lieverlee vertrouwd met moderne 
beeldhouwkunst. Het brengt bedrijven, 
ziekenhuizen, scholen en andere instellingen 
op het idee om kunstopdrachten te gaan 
verlenen.

Abstract en open
In 1961 opent Museum Kröller-Müller op de 
Hoge Veluwe haar beeldentuin. Sindsdien 
zijn daar, net zoals in Middelheim en 

herdenkingsmonument (nr. 13)



Sonsbeek, de ontwikkelingen in de eigentijdse 
beeldhouwkunst te volgen. Brabant blijft niet 
achter. In 1962 wordt in het Julianapark in 
Veghel de groots opgezette tentoonstelling 
‘Brabantse beeldhouwkunst’ gehouden en in 
1965 in en rondom kasteel Hoensbroek de 
expositie ‘Beelden uit Brabant’. Bij deze beide 
evenementen zijn voor het eerst ook meer 
open en abstracte ruimtelijke constructies 
van metaal en andere materialen te zien, 
geïnspireerd door het werk van internationaal 
gewaardeerde kunstenaars als Chillida, 
Penalba en Calder. In 1967 worden twee zulke 
beelden in Boxtel geplaatst. Ze zijn van de 
hand van Geurtjens (nr. 20) en Verhaak (nr. 21).

Percentageregeling
In 1951 stelt de regering een 
percentageregeling in. Dat betekent dat van 
elk door de overheid gefinancierd gebouw 1,5 
procent van de bouwsom besteed wordt aan 
de toepassing van kunst. In 1953 wordt voor 
scholen een 1 procentregeling van kracht. 
Veel gemeentes nemen deze regelingen 
over. Dit vormt een enorme stimulans voor 
de kunst in de openbare ruimte. Het ideaal 
daarbij is kunst en architectuur te verweven. 
Het leidt tot een heropleving van de 
zogenoemde ‘gemeenschapskunst’ (nr. 10 
t/m 12) oftewel kunst voor de gemeenschap 
in de traditie van de kunstnijverheid sinds 
het einde van de negentiende eeuw. Aan 
het eind van de jaren zestig ontwikkelt 
zich dat tot omgevingsvormgeving. De 
Academie in Arnhem speelt een belangrijke 
rol bij het formuleren van een visie daarop. 
Berend Hendriks (nr. 19) is daarbij een van 
de leidende figuren. Begin jaren zeventig 
formuleert het Rijk in verschillende kunstnota’s 
een beleid waarin deze visie benadrukt wordt. 
De al bestaande percentageregelingen 
worden zelfs aangepast, zodat een politiek 
en financieel draagvlak ontstaat voor de 
ontwikkeling van deze omgevingsvormgeving.
In de gemeente Boxtel hebben we veel 
gevelversieringen (nr. 14, 15, 17, 19 en 25) 
en beelden (nr. 16, 20 t/m 24) te danken 
aan de percentageregelingen. Soms geven 
architecten rechtstreeks de opdracht en dan is 
de vormgeving modern. Zelfs te modern voor 
het brede publiek, als het open, abstracte, 
ruimtelijke constructies betreft (nr. 20 en 21). 
In deze periode neemt ook de gemeente zelf 
voor het eerst initiatief tot het 

plaatsen van een beeld; dit ter gelegenheid 
van het gereedkomen van de nieuwbouwwijk 
Selissenwal. Zij kiest voor het gestileerde 
beeld ‘Geliefden’ van Koreman (nr. 18), in de 
meer behoudende figuratieve, gesloten stijl.

Impuls
Kennelijk vormt het idee om een percentage 
van de bouwsom te besteden aan kunst een 
impuls voor de burger. Want in de jaren zestig 
verfraaien meerdere huiseigenaren, met name 
in de nieuwbouwwijk Selissenwal, hun gevel 
met een reliëf.

abstract en open (nr. 20)

figuratief en gesloten (nr. 18)



Wapen van Liempde

Locatie  oude raadhuis, Keefheuvel / Dorpsstraat, Liempde

Kunstenaar  wapen: Toon Ninaber van Eyben (Scheveningen 1896 – 1977 Boxtel) 

  sierlijst: Thijs van der Helm (Sint Michielsgestel 1944)

Jaar  1949 en 1995

Materiaal  wapen: klei, geglazuurd en bladgoud; sierlijst: rood koper en brons

Techniek  wapen: plastiek; sierlijst: smeden
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Lakzegel uit 1355
Het azuurblauw met gouden wapenreliëf met 
enkele wijnrode accenten steekt prachtig 
af tegen de terracotta achtergrond. De 
vormgeving getuigt van vakmanschap. 
Volgens de officiële omschrijving is het een 
hemelsblauw schild, dat door een gouden 
kruis gevierendeeld wordt. In het eerste en 
vierde kwartier staat een gouden, klimmende, 
Brabantse leeuw en in het tweede en derde 
kwartier een gouden ploeg. De ploeg is een 
verwijzing naar de van origine overwegend 
agrarische achtergrond van de bevolking. 
Tijdens het carnaval worden de inwoners van 
Liempde nog altijd ‘ploegers’ genoemd.
Dit wapenschild komt al voor op het lakzegel 
van de schepenbank van Liempde aan 
een oorkonde uit 1355. In de beschrijving 
wordt niet vermeld dat het schild omkranst 
wordt door acanthusblad en bekroond 
door een gesloten vizier met kroon en 
klimmende leeuw. Dit zijn toevoegingen 

van later datum. Acanthusblad en gesloten 
vizier sieren van oudsher de wapenschilden 
van de Heren van Boxtel (nr. 1). Liempde 
wordt in 1391 geschonken aan de Heer 
van Boxtel. Aanvankelijk is deze schenking 
persoonsgebonden, maar in 1420 wordt de 
heerlijkheid Groot-Liempde in erfrecht aan het 
Boxtelse geslacht gegeven. Liempde is echter 
een zelfstandige bestuurlijke eenheid en blijft 
dat ook. Waar de kroon en leeuw precies 
vandaan komen is niet duidelijk.

Liempde 1420-1995
Het voormalige raadhuis van Liempde 
dateert van 1787. Maar pas na een grondige 
verbouwing in 1949-1950, wordt op de 
zijmuur dit wapenreliëf aangebracht.
Bij de gemeentelijke herindeling van 1 januari 
1996 wordt bepaald dat Liempde niet langer 
een zelfstandige gemeente is. Dat is een grote 
teleurstelling voor het gemeentebestuur. Om 
hieraan op een waardige wijze uiting te geven, 

wordt het wapen voorzien van een sierlijst met 
de tekst “het eigen schild van kracht ontdaan 
zal in de geest slechts voortbestaan” en de 
jaartallen 1420-1995. De lijst is ontworpen en 
uitgevoerd door siersmid Thijs van der Helm. 
Hij heeft het geheel de vorm gegeven van een 
oud document. Daarbij is hij uitgegaan van 
de gedachte aan een dorpsomroeper die zijn 
document ontrolt en het nieuws wereldkundig 
maakt.
De bevolking stelt daar een eigen daad 
tegenover en plaatst aan de overkant een 
gedenksteen met de tekst: “Als een blok 
voerde Liempde strijd tot behoud van zijn 
zelfstandigheid”. In de steen zit een cd-rom 
met foto’s van de ‘laatste Liempdenaartjes’, 
de 72 kinderen die in 1995 nog geboren of 
ingeschreven zijn in Liempde.

Gemeenschapskunst
Het geheel ambachtelijk vervaardigde wapen 
staat nog in de traditie van de heropleving 



van de kunstnijverheid sinds het einde van 
de negentiende eeuw. Hieruit komt een 
decoratieve sierkunst voort, die gekenmerkt 
wordt door met vakkennis ontworpen en 
uitgevoerde producten. Deze vindt zijn 
toepassing in en aan openbare gebouwen. 
In dat verband wordt gesproken van 
‘gemeenschapskunst’ oftewel kunst voor de 
gemeenschap.
Toon Ninaber van Eyben was een veelzijdig 
kunstenaar. Naast tegeltableaus (nr. 17), 
maakte hij ook gebrandschilderde ramen 
(nr. 12); hij was daarnaast schilder, tekenaar 
en graficus. Thijs van der Helm noemt zich 
uitdrukkelijk siersmid en geen kunstsmid, 
omdat hij traditionele vormen en een 
ambachtelijke werkwijze gebruikt (nr. 48).
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Locatie  Angelaschool, Baroniestraat / Prins Bernhardstraat, Boxtel

Kunstenaar Luc van Hoek (Tilburg 1910 – 1991 Goirle)

Jaar  1953

Materiaal klei

Techniek  plastiek

Kinderbedevaart

Boomkapelletje
Een groep kinderen heeft zich rond een boom 
verzameld. Ze zingen en maken muziek en 
komen met goede gaven, zoals een mand 
met fruit, bloemen en een konijntje. Het 
jongetje rechts zit te vissen. De middelste 
twee kinderen dragen een guirlande op 
aan Maria, die met het kindje Jezus in het 
boomkapelletje zit. Dit soort boomkapelletjes 
komt voor in Noord-Brabant; ze worden 
‘keskes’ genoemd.

Boerenschool
Dit reliëf sierde oorspronkelijk de Sint-
Aloysiusschool aan de Mijlstraat, die in de 
volksmond de ‘boerenschool’ werd genoemd. 
Dit gebouw werd in 1995 gesloopt. Gelukkig 
bleef de muurdecoratie niet alleen behouden, 
maar kreeg zij ook een nieuwe plek.

Veelzijdig
Luc van Hoek studeert Nederlands. Hij schrijft 
poëzie, proza en theaterteksten. Maar hij 
ontplooit zich ook op een ander vlak. Zo 
ontwerpt en brandschildert hij glas-in-lood 
vensters voor tal van kerken. Vooral in Tilburg 
maakt hij reliëfs van baksteen voor openbare 
gebouwen. Hij maakt ook kostuumontwerpen 
en ensceneringen voor processies. In 1949 
geeft hij de Bloedprocessie in Boxtel een 
heel nieuw aanzien (nr. 5, 44 en 53c). Hij 
beschouwt zichzelf, net als middeleeuwse 
kunstenaars, vooral als ambachtsman. 
Daarmee is hij een representant van het ideaal 
van ‘gemeenschapskunst’, zoals dat tot eind 
jaren zestig leeft.
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Lezende en Spelende Kinderen

Locatie  Jacob-Roelandslyceum, Grote Beemd 3, Boxtel

Kunstenaar Frans van der Burgt (Den Bosch 1915 – 1985 Den Bosch)

Jaar  1954

Materiaal natuursteen

Techniek  sculptuur

Op handen
De hoofdingang van dit sobere, rechthoekige, 
schoolgebouw wordt geflankeerd door twee 
oprijzende pilasters. Beide worden bekroond 
door een beeldengroep in natuursteen, 
die mooi contrasteert met de bruinrode 
muren, het grijze dak en de blauwe lucht. De 
figuurgroepen zijn opgebouwd uit afgeronde, 
gesloten en open vormen en sluiten de 
strakke kolommen op een natuurlijke manier 
af. Het schoolgebouw draagt zijn leerlingen 
als het ware op handen.
De twee groepjes van drie kinderen zijn 
elkaars tegenhanger in thematiek en vorm. 
Links een slinger van ‘spelende kinderen’ 
die elkaar omarmen. We zien ze deels van 
opzij en deels op de rug. De bolle kant van 
het beeld is naar ons toegekeerd. Rechts 
een zittend groepje ‘lezende kinderen’, die 
zich geconcentreerd over een boek buigen. 
Hier zien we de holle kant van het beeld (zie 
Periode 1945-1975)

Beide beelden zijn uit een rechthoekig blok 
natuursteen gehaald. Dit is niet alleen te zien 
aan de omtrek, maar ook aan de sokkels die 
deel uitmaken van het geheel. De sporen van 
het hakken zijn zichtbaar en verlevendigen 
het oppervlak. De figuurgroepen zijn globaal 
vormgegeven en daardoor op grote afstand 
nog ‘leesbaar’.

Ingangspartij
Bij de ingangspartij van het gebouw hoort ook 
het gebrandschilderde glas-in-lood raam van 
Toon Ninaber van Eyben (nr. 10 en 16). Hierop 
is Jacob Roelands (1633-1683) afgebeeld. Het 
lyceum is vernoemd naar deze daadkrachtige, 
gereformeerde domineeszoon uit Boxtel, 
die katholiek wordt en als missionaris naar 
Brazilië gaat. Bovendien bevindt zich in het 
raam boven de deur nog een siersmeedwerk 
met een jongen en een meisje van Harry van 
den Thillart. De beelden, het raam en het 
siersmeedwerk zijn direct bij de bouw van de 

school in 1954 geplaatst. Zo zijn architectuur 
en kunst, volgens het ideaal van die tijd, 
verweven tot een geheel.

Geliefd onderwerp
Naast beelden maakte Frans van der Burgt 
penningen. In de jaren vijftig en zestig 
wordt hij uitgenodigd om deel te nemen 
aan belangrijke tentoonstellingen van de 
beeldhouwkunst in Brabant. In 1957 neemt hij 
zelfs deel aan de tentoonstelling ‘Nederlandse 
Beeldhouwkunst’ in Museum Boymans-
Van Beuningen in Rotterdam. ‘Kinderen’ 
behoren tot zijn geliefde onderwerpen. Van 
der Burgt heeft ook het beeld ‘Fluisterende 
Kinderen’ gemaakt, dat op de speelplaats van 
basisschool De Vorsenpoel staat (nr. 24).



Kwetsbaar
De tengere, nog weinig gespierde jongen is 
gekleed in niet meer dan een lendenschort. 
Hij wijst naar zichzelf, leunt op zijn rechterbeen 
naar voren, richt zijn blik op de hemel en lijkt 
zich verwonderd af te vragen: “Ik?” Tussen zijn 
gespreide benen ligt het afgehouwen hoofd 
van een man in de kracht van zijn leven.
Dit beeld overtuigt door zijn eenvoud. Het 
oppervlak is glad. Borst, buik en rug zijn 
subtiel vormgegeven. Samen met de wat 
verlengde nek versterkt dat de kwetsbare 
uitstraling van David. De aan de bovenkant 
omgerolde lendendoek, waaraan een zijtasje 
hangt, accentueert de heuplijn. De omtrek 
van het beeld tekent zich helder af tegen 
de achtergrond. Er spreekt vakmanschap 
uit de wisselwerking tussen de ronde 
lichaamsvormen en -lijnen en de juist wat 
hoekige openingen. Hierdoor worden licht en 
ruimte onderdeel van het beeld.

Goed op kwaad
Op de hardstenen sokkel staat gegraveerd: 

jahweh is het die de strijd beslist

Hier wordt verwezen naar het verhaal over 
David en Goliath uit het Oude Testament. 
David is de uitverkoren herdersjongen, die 
later uitgeroepen wordt tot koning van heel 
Israël. Christus is een telg uit zijn geslacht. Als 
jongeling vecht David in het leger van koning 
Saul. David is de enige die, vertrouwend 
op God, het duel aandurft met de goed 
bewapende, reusachtige Filistijn Goliath. Met 
een steen uit zijn slinger treft hij Goliath op 
het voorhoofd, ontneemt hem zijn zwaard en 
hakt zijn hoofd af.
Met dit verhaal wordt de overwinning 
van goed op kwaad gesymboliseerd. De 
kunstenaar gebruikt deze thematiek voor dit 
herdenkingsmonument 1940-1945. Hij kiest 
voor een ingetogen manier van verbeelden. 

Van triomf, heldendom of gruwelijkheid is 
geen sprake. Juist daarom stemt dit beeld 
tot rustige overdenking en is het een waardig 
eerbetoon aan de inwoners van Liempde die 
in de Tweede Wereldoorlog het leven hebben 
gelaten.

Dorpsgenoten
Kort na de bevrijding richten oud-militairen 
uit Liempde op deze plek een gedenkteken 
op voor hun gesneuvelde dorpsgenoten. 
Het wordt afgekeurd door de rijksinstanties 
voor oorlogsmonumenten en dat maakt de 
plaatsing onwettig. Bovendien is er behoefte 
aan een meer algemeen monument, dat ook 
de slachtoffers onder de burgers en die in 
Nederlands-Indië gedenkt. Tien jaar na de 
bevrijding wordt besloten gezamenlijk naar 
een oplossing te zoeken. Deze wordt snel 
gevonden in de vorm van het gipsmodel 
van het huidige beeld, dat de provinciale 
monumentencommissie al goedgekeurd 

David en Goliath

Locatie  Concordiapark, Liempde

Kunstenaar Hans Claesen (Tilburg 1925 – 1995 Tilburg)

Jaar  1956

Materiaal beeld: brons; sokkel: muschelkalksteen

Techniek  plastiek

13



heeft. Besloten wordt het beeld in brons te 
laten  en de namen van alle slachtoffers in de 
sokkel te beitelen. De bevolking brengt ruim 
de helft van het benodigde bedrag bijeen. Op 
4 mei 1956 wordt dit bijzonder mooie, toen 
moderne beeld onthuld.

Gracieus
Vlak na zijn academietijd rond 1950 hakt 
Claesen abstract-organische beelden, maar 
later ook vormen. Daarnaast modelleert 
hij in gips of klei. In 1955 neemt Claesen 
deel aan de eerste belangrijke na-oorlogse 
Brabantse presentatie van beeldhouwkunst 
in Hilvarenbeek. Daar exposeert hij glad 
geschuurde, figuratieve vormen. In het beeld 
‘David en Goliath’, dat dateert uit deze tijd, 
is die stijl te herkennen. Het zijn gracieuze 
beelden, die contrasteren met zijn eerdere en 
latere werk. Claesen lijkt tijdelijk beinvloed te 
zijn door het nieuwe classicisme van Italianen 
als Manzù en Mascherini.



Sint-Jozef

Locatie  Sint Jozefstraat / Severusstraat, Boxtel

Kunstenaar Piet Schoenmakers (Roermond 1919)

Jaar  1958

Materiaal keramiek

Techniek  plastiek
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Timmerman
Aan het aureool rond het hoofd van deze al 
kalende man kunnen we zien dat we met een 
heilige te maken hebben. Met een hamer 
in zijn hand staat hij achter zijn werkbank 
met bankschroef. Aan de muur hangt nog 
een hamer en een nijptang. Dan hebben 
we te maken met Sint-Jozef, de pleegvader 
van Jezus, die timmerman is. De kunstenaar 
geeft hem weer in eenvoudige vlakken en 
zet hem met krachtige, donkere lijnen af 
tegen de hemelsblauwe achtergrond. Het lijkt 
wel de inktafdruk van een houtsnede. Jozef 
staakt zijn werk even, hij lijkt iets te horen 
en luistert daarnaar met een opgeheven en 
ernstig gezicht. Boven zijn hoofd overlapt 
een rechthoek zijn aureool. Hierin staan twee 
onderstreepte tekens: wat betekenen die?

Droom
Jozef van Nazaret wordt uitverkoren tot 
echtgenoot voor Maria (nr. 6). Wanneer hij 

merkt dat Maria al zwanger is, wil hij haar 
heimelijk verlaten. Dan verschijnt de engel 
Gabriël hem in een droom. Deze zegt tegen 
hem: “Jozef wees niet bang je vrouw Maria 
bij je te nemen, want het kind dat zij draagt 
is verwekt door de Heilige Geest.” Is de 
rechthoek een abstracte verbeelding van deze 
droom en verwijst het hemelsblauwe teken 
naar Maria en het bloedrode naar Jezus? De 
kunstenaar weet het niet meer.

Werkman en vader
In juni 1958 wordt dit Sint-Jozefreliëf onthuld 
en ingezegend. Het wordt aangeboden door 
de R.K. Woningbouwvereniging St. Joseph om 
de eentonige nieuwe woonwijk te verfraaien. 
Het reliëf moet ook de aandacht vestigen op 
het aandeel van de woningbouwvereniging in 
dit eerste, grote naoorlogse uitbreidingsplan 
van Boxtel. Met de opkomst van de 
christelijke arbeidersorganisaties in de 
negentiende eeuw komt de Heilige Jozef, 

als patroonheilige, in de belangstelling te 
staan. Men herkent in hem de bescheiden 
ambachtsman en toegewijde huisvader. De 
rooms-katholieke kerk stimuleert dit beeld. 
Paus Pius XII voert op 1 mei 1955 het feest 
van Jozef de Werkman in.

Veelzijdig
Piet Schoenmakers specialiseert zich in 
grafiek. In 1941 wint hij de prestigieuze Prix 
de Rome. Maar hij is een veelzijdige vakman 
en geniet ook erkenning als beeldhouwer, 
keramist en glazenier. Met zijn vrijwel 
abstracte schilderijen treedt hij pas na zijn 
pensioen in de openbaarheid. Hij is nog 
dagelijks in zijn atelier te vinden.



Moeders en Kinderen

Locatie  kruisgebouw, Dorpsstraat / Kerkstraat, Liempde

Kunstenaar Theo van Brunschot (Eindhoven 1937 – 1997 Eindhoven)

Jaar  1961

Materiaal kalksteen

Techniek  sculptuur
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Zorgeloos
Een zon, vogels, bloemen, moeders en 
kinderen roepen de associatie op met 
een zorgeloze kindertijd. De vormen zijn 
vereenvoudigd en gestileerd tot een 
sprekend samenspel van lijnen en vlakken. 
Het reliëf bestaat uit een compositie van 
rechthoeken.

Jeugdzorg
Dit tableau siert het kruisgebouw van meet 
af aan. Dit dankzij de regeling uit die tijd, 
dat een percentage van de bouwsom 
besteed moest worden aan kunst. 
Daardoor is tot vandaag aan de buitenkant 
te zien dat een goede jeugdzorg bijdraagt 
aan een gelukkige kindertijd.

Tekens
Theo van Brunschot wil met zijn beelden 
bij de kijker een gevoel van verbondenheid 
en verwondering oproepen, en wil niet 

imponeren met zijn beeldhouwkunst. Dit reliëf 
van hem oogt als een kindertekening. Brancusi, 
Wotruba en Moore zijn beeldhouwers die hem 
aanvankelijk beïnvloed hebben. Gaandeweg 
heeft hij zijn vormentaal steeds verder 
vereenvoudigd tot spannende, gepolijste en 
afgeronde, abstracte tekens in de ruimte.
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Frans Peeters, ‘Gespleten Bol’, 1968

Fluitspelend Meisje

Opgewekt
Een nog spichtig meisje gaat zorgeloos 
op in haar fluitspel. Haar ongedwongen, 
balancerende houding roept de vrolijke, 
luchtige tonen van haar spel op. Ze is in 
evenwicht met zichzelf. De kunstenaar speelt 
met openingen, restvormen en opwaartse 
lijnen. Daardoor wordt ze één met de ruimte 
en lijkt ze te zweven, zoals muziek.

Vrouwelijk
Oorspronkelijk wordt dit beeld geplaatst 
voor de Meisjes ULO aan de Vicaris Van 
Alphenlaan. Steeds verhuist het met de 
veranderende school mee. Nu staat het 
bij het VMBO-College. Ooit was dit een 
jongensschool, zoals nog te zien is aan 
het siermetselwerk (nr. 19) en het beeld 
(nr. 20), die bij de bouw geplaatst zijn. Dit 
fluitspelende meisje zorgt voor de 
vrouwelijke noot bij deze inmiddels al lang 
gemengde school.

Kern
Dit beeldje is met artistiek gevoel en 
ogenschijnlijk gemak gemaakt. Frans 
Peeters speelt met de beginselen van 
de beeldhouwkunst en probeert tot 
de kern te komen. Dat blijkt ook uit de 
geometrische beelden van polyester, die 
hij in de jaren zestig begint te maken. 
Veel daarvan zijn van de bol afgeleide 
vormen in gebroken wit. Drie van dit soort 
beelden staan in Eindhoven. Hij mag er 
Nederland mee vertegenwoordigen op de 
wereldtentoonstelling in Osaka in 1970. 
De VPRO maakte een documentaire over 
zijn werk met de titel ‘De ronde wereld van 
Frans Peeters’.

Locatie  VMBO-College, Van der Voortweg / Baanderherenweg, Boxtel

Kunstenaar Frans Peeters (Schinnen 1925)

Jaar  1963

Materiaal brons

Techniek  plastiek
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Locatie  basisschool De Oversteek, Dorpsstraat 28, Liempde

Kunstenaars Toon Ninaber van Eyben (Scheveningen 1896 – 1977 Boxtel)

Jaar  1964 / 2010

Materiaal klei, glazuur

Techniek  plastiek

Jaargetijden

Vijf puzzels
We zien vijf tableaus van keramiek, die 
ogen als puzzels. Door de vereenvoudigde 
vormgeving is zelfs de bovenste voorstelling 
goed ‘leesbaar’. Op het middelste paneel 
verwijzen zon, maan en sterren naar de loop 
van de hemellichamen. Het ritme van dag, 
nacht en seizoenen wordt hierdoor bepaald. 
Boven en onder deze centrale afbeelding 
staan de activiteiten, die bij de verschillende 
jaargetijden horen: een lammetje voeren; 
wandelen; druiven plukken en schaatsen.

Percentage
Ook dit reliëf is te danken aan de aanwending 
van een percentage van de bouwkosten voor 
kunst.

Oude bekende
Toon Ninaber van Eyben, een ‘oude bekende’ 
in Liempde, krijgt de opdracht.
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Locatie  Dommel / Smalwater, Molenstraat, Boxtel

Kunstenaar Hein Koreman (Lage Zwaluwe 1921 - 2012 Breda)

Jaar  1966

Materiaal brons

Techniek   plastiek

Geliefden

Lichaamstaal
Een ingetogen jeugdig paartje, een 
schuchtere twee-eenheid, waarvan de 
gesloten omtrek zich helder aftekent tegen 
de achtergrond van lucht, water en groen. De 
figuren zijn strak en sober gestileerd. Details 
zijn achterwege gelaten; zo kan iedereen 
zich erin herkennen. Het beeld ontleent zijn 
zeggingskracht aan de lichaamstaal van het 
stel: hij heeft voorzichtig zijn armen om haar 
middel geslagen, zij reageert positief en vleit 
zich met een lichte draaiende beweging tegen 
hem aan. Hij lijkt nog wat onzeker, maar de 
belofte van geborgenheid begint tot hem 
door te dringen. De ‘huid’ van het beeld 
laat vaag de sporen van het boetseren zien. 
Ook vallen de kerfjes op die de beeldhouwer 
bewust heeft aangebracht om vlakken en 
rondingen licht te accentueren. Het vrij gladde 
oppervlak, de afgeronde vormen en de smalle 
openingen in het beeld zorgen voor een 
subtiel spel van licht en schaduw.

Van oud naar nieuw
Dit beeld kom je tegen als je onderweg 
bent van het dorp naar de nieuwbouwwijk 
Selissenwal, die in 1966 gereed is gekomen. 
Het symboliseert de vernieuwing van Boxtel 
en de harmonieuze overgang van het oude 
centrum naar de nieuwe wijk.

Vernieuwer
In de jaren vijftig en zestig geniet Hein 
Koreman in Noord-Brabant erkenning als 
een gematigde vernieuwer. In 1957 mag 
hij deelnemen aan de tentoonstelling 
‘Nederlandse Beeldhouwkunst’ in Museum 
Boymans-Van Beuningen in Rotterdam. Hij laat 
zich inspireren door het nieuwe classicisme van 
Italianen als Manzù en Mascherini. Dat leidt 
tot een meer eigentijdse, sobere, gestileerde 
vormgeving van zijn beelden. Hij brengt 
karakteristieke eigenschappen van mens en dier 
tot uitdrukking. Daarbij suggereert hij beweging 
door middel van houding en gebaar.
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Locatie  VMBO-College, Baanderherenweg 2, Boxtel

Kunstenaar Berend Hendriks (Apeldoorn 1918 – 1997 Arnhem)

Jaar  1967

Materiaal baksteen, geglazuurd

Techniek  siermetselwerk

Werkplaats

Bouwvak
Dit wat beschadigde siermetselwerk is niet 
meer helemaal goed ‘leesbaar’. Op de 
achtergrond is een boom te zien. Op de 
voorgrond staan twee figuren die samen aan 
het werk zijn. Ze hebben ieder een uiteinde 
van iets vast. Is het wiel tussen hen in een 
cirkelzaag? Dan is dit de timmerwerkplaats 
van de school.
De kunstenaar heeft een techniek gebruikt die 
zich vanzelfsprekend voegt naar het gebouw 
en die bovendien op deze school onderwezen 
wordt. Hij heeft de natuurlijke kleuren van het 
materiaal aangehouden, zodat het kunstwerk 
en de muur in elkaar overlopen.
Door de afbeelding en de gebruikte techniek 
draagt deze muurversiering verschillende 
aspecten van het bouwvak in zich.

Technische school
Dit kunstwerk is direct bij de bouw van 
wat toen nog de technische school heette, 

uitgevoerd. Dit dankzij een toen van kracht 
zijnde regeling, die bepaalde dat een 
percentage van de bouwsom besteed moest 
worden aan een kunsttoepassing.

Omgevingsvormgeving
Berend Hendriks is vanaf het begin van zijn 
loopbaan actief in de toegepaste kunst, 
aanvankelijk als wandschilder. Hij maakte 
zich daarbij sterk voor het behoud van de 
figuratieve kunst.
Rond 1965 ontwikkelt hij met Peter Struycken, 
aan de kunstacademie in Arnhem, een nieuwe 
visie op kunst voor de openbare ruimte. Hun 
omgevingsvormgeving wordt een nieuw 
specialisme, dat landelijk ingang vindt. 
Hendriks en Struycken beogen een functionele 
samenhang tussen kunsttoepassing en 
gebouw of omgeving. Kunst moet niet alleen 
verfraaien, maar vooral een bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid van de plek. Daarbij moet 
rekening gehouden worden met de functie 

van de ruimte en de belevingswereld van de 
gebruiker. ‘Werkplaats’ is hiervan een pril en 
bescheiden voorbeeld.
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Locatie  VMBO-College, Baanderherenweg / Van der Voortweg, Boxtel

Kunstenaar Leo Geurtjens (Horst 1924)

Jaar  1967

Materiaal metaal, geverfd

Techniek  constructie

Groei

Raket
Wat stelt dit voor? Een abstracte boom, 
een uitkijktoren op palen, een klimtoestel? 
De constructie is opgebouwd uit vierkante 
balkjes en even dikke, maar dubbel brede 
rechthoekige elementen. De lengte varieert. 
Het geheel hangt aan twee staanders, maar 
deze lopen niet tot bovenaan door. Ze worden 
tweemaal onderbroken en verspringen een 
stukje. Dat geeft het kunstwerk een open 
‘hart’ en een zwevend effect. Het lijkt als een 
raket gelanceerd te worden. De vier staanders 
zijn onderling verbonden door rechthoekige 
elementen. Deze vormen het aangrijpingspunt 
voor de zich naar alle kanten uitbreidende, 
taps toelopende, compositie. Die is 
asymmetrisch, maar evenwichtig van opbouw; 
speels en luchtig. Het object ziet er vanuit 
elke gezichtshoek anders uit. De kunstenaar 
toont zich een meester in de beperking: de 
constructie is helemaal wit en bestaat uit een 

ritmische ordening van twee basiselementen 
in een beperkt aantal lengtes.

Opbouwend
Het kunstwerk is geplaatst in 1967 ter 
gelegenheid van de nieuwbouw van de 
Lagere Technische School. Het is een 
constructie, die opbouwend van karakter is 
en zich losmaakt van de basis. “Het is een 
verbeelding van ‘groei’”, zegt de kunstenaar. 
Techniek en thematiek passen bij het 
technisch beroepsonderwijs. Het beeld is van 
oorsprong donkerblauw, maar in een wit ‘jasje’ 
steekt het nu beter af tegen het gebouw.

Eenvoud
Leo Geurtjens begint zijn loopbaan eind 
jaren veertig op een atelier voor kerkelijke 
kunst, waar hij in de neogotische stijl moet 
werken. Ook bij andere opdrachten werkt 
hij aanvankelijk figuratief, maar daarbij 

vereenvoudigt hij de vormen. Dat is goed 
te zien aan zijn ‘Zoete Lieve Gerritje’ in 
Den Bosch uit 1958. In de jaren vijftig en 
zestig wordt hij uitgenodigd om deel te 
nemen aan belangrijke tentoonstellingen 
van beeldhouwkunst in Noord-Brabant. Al in 
begin jaren zestig maakt hij sterk gestileerde 
beelden en abstracte reliëfs en constructies, 
die van helderheid en eenvoud getuigen.



Wachter

Locatie  politiebureau, Bosscheweg 60, Boxtel

Kunstenaar Frans Verhaak (Dordrecht 1918 – 1998 Breda)

Jaar  1967

Materiaal metaal, gespoten

Techniek  constructie
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Geometrisch
We zien een langgerekte vorm, opgebouwd 
uit stroken en plaatjes zwart metaal. De 
belijning beperkt zich tot rechte hoeken, 
cirkelsegmenten en flauwe diagonalen. 
Het zijn tweedimensionale vormen, die 
haaks op elkaar staan en daardoor een 
driedimensionaal effect hebben. Daaraan 
dankt het beeld zijn - van opzij gezien - 
ruimtelijke werking. Bekijk je het van voren, 
dan ziet het eruit als een tweedimensionale 
compositie van vlakken en lijnen.
Op het eerste gezicht is het een abstract 
beeld. Zodra je ogen eraan gewend zijn, 
herken je een staande figuur. Zijn hoofd 
wordt gesuggereerd door een halve maan. 
Zijn armen zijn gebogen. Hij lijkt een soort 
schrijftafeltje voor zich te hebben. Is hij bezig 
met het opmaken van een proces-verbaal? 
In ieder geval houdt hij de wacht voor het 
politiebureau en symboliseert, zoals de 

kunstenaar zegt, “Het waken over en het 
beschermen van de wet”.

Constructie
Het beeld is in 1967 gemaakt voor het nieuwe 
politiebureau aan de Markt in Boxtel. Het is 
een, voor die tijd, moderne constructie. In 
de volksmond wordt het wel ‘de kapstok’ 
genoemd. In 1998 is het kunstwerk 
meeverhuisd naar het huidige politiebureau, 
dat een ontwerp is van Wiel Arets. De zwarte 
constructie steekt mooi af tegen de zeegroene 
glazen huid van dit gebouw. De ruimtelijke 
werking ervan komt, vanuit beide rijrichtingen 
gezien, goed tot zijn recht.

Vorm en ruimte
Frans Verhaak werkt aanvankelijk aan 
religieuze opdrachten. Zijn stijl is dan sober 
en geïnspireerd op vroeg middeleeuwse, 
romaanse kunst. In de jaren vijftig 

neemt hij deel aan meerdere belangrijke 
tentoonstellingen op dit vlak in binnen- en 
buitenland. Al vanaf eind jaren vijftig maakt 
hij metalen constructies. Daarin abstraheert 
hij de werkelijkheid, zodat de vormen en hun 
ruimtelijke werking een zelfstandige betekenis 
krijgen en een eigen taal gaan spreken. De 
opvattingen van Penalba en Chillida spreken 
hem aan. Ook valt er invloed van Calder in 
zijn werk te bespeuren. Het werk van deze 
beeldhouwers is nog steeds te zien in de 
collecties van de beeldenparken Middelheim 
in Antwerpen en Kröller-Müller op de Hoge 
Veluwe.
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Locatie  Prinses Amalia school, De Heerewaerde, Boxtel

Kunstenaar Willy Slegers-Van der Putt (Eindhoven 1925 - 1997 Eindhoven)

Jaar  1969

Materiaal natuursteen met beschermlaag

Techniek  culptuur

Lezende Meisjes

In een wolk
Genoeglijk samen lezen in een hoekje, op 
je knietjes, arm in arm. Alles om je heen 
vergeten. Samen opgaan in het verhaal. Eén 
zijn met elkaar en met het boek. Dat is wat dit 
beeldje uitdrukt. De wereld van de meisjes 
speelt zich af in boek en hoofd, al het overige 
is vaag gelaten. De kunstenaar laat hen 
opdoemen in een wolk van steen. De sporen 
van de beitel zijn zichtbaar; het is niet moeilijk 
het brok steen voor te stellen zoals het is 
geweest. Hier kun je zien wat beeldhouwen 
eigenlijk is.

Nieuwe plek
‘Lezende Meisjes’ wordt in 1969 geplaatst 
bij de rooms-katholieke meisjesschool Maria 
Koningin. Dit schoolgebouw wordt in 1996 
gesloopt. Van 1996-2004 staat het beeld op 
het Maria Reginaplein. Na de grootscheepse 
renovatie van de wijk Selissenwal zal het 

beeld herplaatst worden bij de nieuwe Prinses 
Amaliaschool.

Figuratief
In dit gesloten, dromerige, gehakte beeld is 
de steen grotendeels intact gelaten. Daaruit 
spreekt invloed van Brancusi en Wotruba op 
de kunstenares. Hun werk is al vanaf 1949 
op de grote openluchttentoonstellingen in 
Arnhem en Antwerpen te zien. Willy Slegers-
Van der Putt maakt in de jaren vijftig ook open 
beelden in brons, die een ruimtelijke werking 
hebben en beweging suggereren. Haar 
beelden blijven figuratief, maar daarbij gaat 
ze steeds meer schematisch te werk. In de 
regio Eindhoven, vooral rond haar woonplaats 
Weebosch-Bergeijk, zijn veel kunstwerken van 
haar te zien.
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Locatie  Liduina, Molenweide, Boxtel

Kunstenaar onbekend

Jaar  1971

Materiaal brons

Techniek  plastiek

Ontluiken

Spiraalsgewijs
Stengel en kiembladen vormen een dragend 
bekken waarin zich de bloemkelk ontvouwt; 
sokkel en beeld zijn in dit kunstwerk een. 
De schutbladen beschermen de knop, maar 
belemmeren hem niet in zijn ontwikkeling. In 
een spiraalsgewijze beweging ontrollen de 
bloembladen zich; het lijken wel uitstekende 
beentjes. In het hart van het beeld valt het 
licht op een vitale kern, het vruchtbeginsel. 
‘Ontluiken’ verbeeldt in een geabstraheerde, 
organische stijl de levenscyclus van een plant 
en is op te vatten als een metafoor voor 
geboorte.

Kinderafdeling
Het kunstwerk is direct bij de bouw geplaatst 
in de binnenhof van de kinderafdeling. 
Het is te danken aan een zogenoemde 
‘percentageregeling’. Jan Strik uit Boxtel 
is, als architect van het Sint-Liduina 
Ziekenhuis, mogelijk betrokken geweest bij 

het verstrekken van de kunstopdracht. In 
de zomer van 1971 is het complex stijlvol 
ingewijd en officieel geopend. Bij de 
uitbreiding van 2003 is het beeld verplaatst; 
het staat nu in de tuin van het bijbehorende 
verpleeghuis.

Speurwerk
Niemand weet meer wie de maker is van dit 
monumentale kunstwerk, dat de samenhang 
tussen bescherming en ontwikkeling zo mooi 
verbeeldt. Meerdere mensen hebben creatief 
speurwerk verricht om daar achter te komen. 
Bij het ter perse gaan van dit boekje was 
het raadsel nog niet opgelost. Wel leverde 
alle navraag nog een anekdote op: toen het 
kunstwerk geplaatst werd, kon het niet door 
de deur. Een van de uitstekende ‘beentjes’ is 
er afgezaagd en er vervolgens weer aangelast.
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Fluisterende Kinderen

Locatie  schoolplein De Vorsenpoel, Hendrik Verheeslaan 40, Boxtel

Kunstenaar Frans van der Burgt (Den Bosch 1915 – 1985 Den Bosch)

Jaar  1975

Materiaal lavasteen

Techniek  sculptuur

Onafscheidelijk
Twee robuuste figuren, die uit één blok steen 
zijn gehakt. Ze zijn letterlijk onafscheidelijk en 
daarmee wordt hun figuurlijke verbondenheid 
uitgedrukt. Ze hebben ‘de koppen bij elkaar 
gestoken’. Uit hun hele houding blijkt, dat 
ze hun geheimen delen. Hun lichamen 
zijn teruggebracht tot nauwelijks gelede 
grondvormen, die ten opzichte van elkaar 
iets verspringen. Tussen hen in zien we twee 
vrijwel symmetrische ‘lichtbellen’.

Nieuwbouw
Het beeld is geplaatst in 1975 vlak na de 
bouw van de school.

Kinderen
‘Kinderen’ behoren tot de favoriete 
onderwerpen van Frans van der Burgt. Van 
zijn hand is ook het beeldenpaar ‘Lezende 
en Spelende Kinderen’, dat de ingangspartij 
van het Jacob-Roelandslyceum siert (nr. 12). 

Uit de globale en ruwe stijl van dit gehakte 
beeld spreekt invloed van Wotruba op de 
kunstenaar.



25
Locatie  Verhuisd naar kasteel in Vught  

Kunstenaar Hans van Eerd (Eindhoven 1941)

Jaar  1975

Materiaal brons

Techniek  plastiek

Dierenverhaal

Karakteristiek
Deze reliëfs zijn aan weerszijden van de ramen 
geplaatst alsof het luiken zijn. De kunstenaar 
geeft de dieren weer in eenvoudige, krachtig 
belijnde vlakken; hetzelfde doet hij met de 
dierenarts. Daardoor zijn deze voorstellingen 
zelfs op grote afstand ‘sprekend’. Bij de 
kuddedieren worden de vormen op ritmische 
wijze herhaald. In die ritmische ordening 
weet de kunstenaar het karakteristieke van 
de dieren tot uiting te brengen. Zo zien we 
waardige paarden; op drift geraakte runderen; 
een rustige kudde ooien met een waakzame 
ram en vadsige varkens, waarvan er toch 
een de oren spitst. In het midden stapt een 
verwaande haan en daarboven buigt de 
dierenarts zich over een ree.

Gezondheidsdienst
Deze panelen zijn in opdracht gemaakt ter 
gelegenheid van de nieuwbouw van de 
Gezondheidsdienst voor Dieren. Inmiddels is 

deze vestiging van de Dienst gesloten. Eind 
2006 wordt het complex gesloopt en krijgen 
de reliëfs een nieuwe bestemming.

Marsepein
Als zoon van een bakker maakt Hans van Eerd 
zijn eerste beeldjes van marsepein. Bij de 
verkenners snijdt hij totempalen en medailles 
uit hout. Na zijn opleiding tot beeldhouwer 
maakt hij aanvankelijk figuratieve bronzen 
beelden. ‘Dierenverhaal’ behoort tot zijn 
eerste opdrachten. Hij heeft dan nog geen 
echt atelier en werkt op zolder. Om te 
beoordelen of de voorstellingen ook op 
afstand ‘werken’, draagt hij de loodzware 
kleitabletten naar de tuin en bekijkt ze vanuit 
het dakraam. Hij maakt deze panelen met in 
zijn achterhoofd romaanse kapitelen.
Later werk van Van Eerd is abstract-organisch 
van aard. Botten en schedels van dieren 
vormen daarbij een inspiratiebron. Zo 
ontstaan wezens met insectachtige dunne 

poten, een vogelachtige kop en een min of 
meer menselijk lijf. In Eindhoven zijn meerdere 
beelden van hem te zien.



Terugblik
In de jaren zestig komt de kunst in Noord-
Brabant los van de kerk. In de regio worden 
diverse tentoonstellingen op internationaal 
niveau gehouden. Deze prikkelen de 
belangstelling voor nieuwe artistieke 
ontwikkelingen. Dankzij zogenoemde 
‘percentageregelingen’ wordt een deel van de 
bouwsom van overheidsgebouwen besteed 
aan kunst. Hierdoor komt er steeds meer kunst 
in de openbare ruimte en gaan architecten 
en beeldhouwers denken in termen van 
‘omgevingsvormgeving’.
Met enige vertraging haakt Boxtel aan bij de 

landelijke ontwikkelingen. Deze zijn in de jaren 
zestig uitgesproken van aard: de kunst wordt 
abstract-geometrisch van vorm. Het uit steen 
hakken of in brons gieten van figuratieve 
beelden gebeurt nauwelijks meer. Beelden 
worden nu vaak geconstrueerd van industriële 
materialen, zoals metaal of cortenstaal. Met 
‘Groei’ van Geurtjens (nr. 20) en ‘Wachter’ 
van Verhaak (nr. 21) wordt deze stijl in 1967 in 
Boxtel geïntroduceerd.

Minimaal
Deze ontwikkeling in de richting van abstract-
geometrische constructies zet zich in de 
jaren zeventig in binnen- en buitenland 
door. Beelden worden vereenvoudigd tot 
basisvormen; men spreekt van Minimal 
Art. De vormgeving en betekenis van deze 
beelden is afgestemd op de plek waar ze 
staan. ‘De Poort’ van Michel Somers is zo’n 
beeld. Het is in 1982 bij Huize de la Salle 
(nu Saltho) geplaatst en verbeeldt de relatie 
tussen school en internaat. ‘Zonder Titel’ uit 
1997 

PERIODE 1970 - 1995

26. 1976 Hanne met de Moor  Niek van Leest
27. 1977 Bokje    Niek van Leest
28. 1982 In Gesprek   Marga Brey
29. 1983 Eenden    Antoinette Briët
30. 1984 Nillis de Klompenmaker  Pier van Leest
31. 1984 Zusters van Liefde  Niek van Leest
32. 1985 De Gedachte   Arthur Spronken
33. 1985 Keistamper   Hans van Brunschot
34. 1989 Stier    Arthur Spronken
36. 1990 Stop Voets   Hans van Brunschot
37. 1990 Beugelaar   Pier van Leest
39. 1994 Vrouw met Vlaswiek  Niek van Leest

Michel Somers, ‘De Poort’, 1982 - Minimal Art



(nr. 41), in de volksmond het ‘wasrek’, kan ook 
nog tot deze stroming gerekend worden.

Omgevingsvormgeving
In deze periode zijn ook andere 
ontwikkelingen gaande. Zo maakt de 
landschapskunst of Land Art opgang. Daarbij 
worden ruimtelijke ingrepen in het landschap 
gedaan en natuurlijke materialen gebruikt 
om de belevingswaarde van een plek te 
versterken. Ook de omgevingsvormgeving 
schrijdt voort. Hierbij is de artistiek ingerichte 
bebouwde omgeving het kunstwerk. Verder 
doen polyester, beton, roestvrij staal, glas en 
andere moderne materialen hun intrede in de 
beeldhouwkunst. Dit alles heeft inmiddels zijn 
sporen in de beeldende kunst verdiend.

Pas op de plaats
Van de hierboven omschreven ontwikkelingen 
zien we in Boxtel weinig tot niets terug. 
Sterker nog, in Boxtel wordt in de periode 
1975-1981 geen enkel kunstwerk gerealiseerd. 
En dat terwijl de gemeenteraad al in 1968 een 
Fonds voor Openbare Kunstvoorzieningen 
heeft ingesteld. Misschien verlopen de 
ontwikkelingen in de kunst te snel om deze op 
gemeentelijk niveau te kunnen bijbenen en 
maakt men daarom pas op de plaats. In 1981 
actualiseert de raad de verordening die ten 
grondslag ligt aan het Fonds voor Openbare 
Kunstvoorzieningen. Daarbij geeft ze het 
college van Burgemeester en Wethouders 
een taak en een zekere bewegingsvrijheid op 
dit vlak. Het resultaat is dat af en toe weer 
een kunstwerk wordt geplaatst. Maar zoals 
in het gemeentelijk Plan Maatschappelijk 
Welzijn 1990 wordt gesteld: “Er is geen 
samenhangend kunstbeleid gevoerd”.

Mens en dier
De drie beelden die tussen 1982 en 1985 
door de gemeente Boxtel zijn geplaatst, 
zijn verbeeldingen van mens en dier. De 
vormgeving is meestal geabstraheerd en de 
betekenis is symbolisch (nr. 28, 29 en 32). Het 
college van Burgemeester en Wethouders 
en vooral de secretaresse van het kabinet 
hebben hierin de hand. De keuze voor deze 
beelden valt min of meer toevallig samen 
met de heropleving van de figuratieve 
beeldhouwkunst als reactie op de abstract-
geometrische stijl uit de jaren zestig. Het is 
de tijd waarin beelden weer meer op zichzelf 
staan: het accent ligt minder op de integratie 
van kunst en omgeving. Het 

beeld verwijst eerder naar de staat van dienst 
van de kunstenaar dan naar de betreffende 
locatie. Hét voorbeeld hiervan in Boxtel is de 
paardentorso van Spronken, die in 1985 op de 
Markt geplaatst is (nr. 32).
Boxtel kiest voor kunstenaars die een positie 
innemen tussen traditie en experiment. De 
nieuwe, meer speelse uitingen van figuratie, 
gemaakt met moderne materialen en 
technieken, laat ze aan zich voorbij gaan. 
Boxtel beseft nog niet dat Henk Visch de 
voorman is van deze nieuwe richting. Hij 
woont en werkt van 1974-1981 in Boxtel 
en heeft in het kader van de Beeldende 
Kunstenaars Regeling een verplichting aan de 
gemeente. Zo wordt in 1979 zijn eikenhouten 
beeld ‘Aankomen’ verworven, een poëtisch 
mensbeeld dat de internationale carriëre van 
Visch inluidt. Het staat in het gemeentehuis.

Henk Visch, detail ‘Aankomen’, 1979

Arthur Spronken, ‘De Gedachte’, 1985 (nr. 32)



In deze periode nemen particulieren het 
initiatief om de dorpsreus (nr. 33) en een 
dorpsfiguur (nr. 36) in brons te ‘vereeuwigen’. 
Doel daarbij is het levend houden van de 
plaatselijke folklore.

Liempde
Liempde is tot 1996 een zelfstandige 
gemeente. In de periode 1950-1964 
krijgen, dankzij de percentageregeling, 
ook hier nieuwe openbare gebouwen een 
gevelversiering (nr. 15 en 17). Daarna is er 
een vergelijkbare beeldenstop als in Boxtel, 
maar in Liempde duurt die van 1965-1975. 
Vanaf dat moment gaat Liempde een eigen 
kunstbeleid voeren. De stuwende krachten 
daarachter zijn Piet Smits, burgemeester van 
1968 tot 1986, en huisarts Roger van Laere, 
die van 1974 tot 1996 voorzitter is van de 
Stichting Heemkunde Kèk Liemt. Ze dragen 
locaties en bijbehorende thema’s voor de 
beelden aan. Ook zamelen ze geld in onder 
de bevolking en bij bedrijven. Waar nodig 
wordt de thematiek tot in detail en met 
voorbeelden aangereikt door de voorzitter 
van de heemkundekring (nr. 31 en nr. 39).
Niek van Leest uit Lage Zwaluwe wordt 
aangezocht als beeldhouwer. Burgemeester 
Smits, afkomstig uit hetzelfde dorp, kent 
zijn talent. Tijdens zijn burgemeesterschap 
in Esch geeft Smits Van Leest in 1966 zijn 
allereerste opdracht. Niek van Leest is dan 
nog bouwvakker van beroep. Maar na zijn 
debuut als beeldhouwer in Esch en Liempde 
maakt hij snel naam in de regio, waar 
inmiddels zo’n honderd beelden van hem 
staan. Omdat hij autodidact is, noemt hij zich 
geen kunstenaar maar beeldhouwer. Uit zijn 

beelden spreekt dan ook een ambachtelijke 
instelling. Ze getuigen van vaardigheid en 
observatievermogen. Hij heeft een goed oog 
voor zijn onderwerp en voor de ‘kneepjes van 
het vak’. In Liempde voelt hij zich wel eens 
in zijn vrijheid beknot als de aangedragen 
thematiek te precies omschreven is. Hij heeft 
dan het gevoel ”te moeten illustreren”. In 
zijn vrije werk experimenteert hij met een wat 
meer moderne figuratieve vormgeving. Maar 
bij opdrachten voor de openbare ruimte werkt 
hij in een ambachtelijke, historiserende stijl. 
Hij grijpt daarbij terug op de negentiende 
eeuw. Zijn beelden ademen de sfeer van de 
Brabantse ‘boerenarbeid-tekeningen’ van 
Vincent van Gogh (nr. 26). Vanaf 1984 voert 
ook zijn zoon Pier van Leest opdrachten uit 
in Liempde (nr. 30 en 37). Hij gaat daarbij in 
dezelfde trant te werk als zijn vader.
Liempde laat dus in deze periode de 
ontwikkelingen in de beeldhouwkunst, op het 
vlak van vormgeving, materiaal en techniek, 
aan zich voorbij gaan. Men grijpt er zelfs terug 
op het verleden. Maar locatie en thematiek 
zijn steeds goed op elkaar afgestemd en de 
beelden zijn met zorg geplaatst (nr. 37 en 39). 
Het gemeentelijk kunstbeleid werkt kennelijk 
aanstekelijk, want burgers voegen beelden 
van eigen makelij aan de collectie toe, zoals 
de ‘Ploeger’ en het ‘Boerenbruidspaar’ aan de 
kruising van de Barrierweg en de Roderweg.

met zorg geplaatst (nr. 37)
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Hanne met de Moor

Nostalgie
Deze al wat stramme vrouw gaat op in haar 
werk. Ze draagt klompen en een schort en ze 
heeft haar mouwen opgestroopt. Ze steunt 
met haar ene hand op haar knie. In haar 
andere hand heeft ze haar moor, een koperen 
ketel, waarmee ze kokend water over de 
stoep giet.
Ze is realistisch weergegeven. Als je om haar 
heen loopt ontdek je allerlei details, zoals 
haar kraagje en de strik en opwippende 
tippen van haar schort. Toch is het beeld 
zichtbaar opgezet in plakken klei en met 
ruwe toets geboetseerd. Daardoor is het 
oppervlak onregelmatig en vangt het licht en 
schaduw, wat een levendig effect geeft. Je 
ziet de omgeving door haar gespreide benen, 
armopeningen en het hengsel van de ketel. 
Hierdoor en omdat ze gewoon op een stoepje 
staat, wordt ze op een natuurlijke manier 
opgenomen in onze wereld.

Muurzeikers
Wat doet ze? Verdelgt ze het onkruid tussen 
de stoeptegels of mieren die overlast 
bezorgen? De aanleiding tot plaatsing 
van dit beeld is de verbouwing van het 
gemeentehuis. Het idee is dat Hanne het 
stoepje van het raadhuis schoonmaakt als 
dat door ‘muurzeikers’, oftewel criticasters, 
bevuild wordt. Als de kraan in het 
gemeentehuis open gaat, doet Hanne echt 
haar werk.

Ambachtelijk
Dit is het eerste beeld van Niek van Leest, 
dat in Liempde wordt geplaatst. Dat gebeurt 
op initiatief van de burgemeester, die de 
beeldhouwer kent. ‘Hanne met de Moor’ is 
gemaakt in de Van Leest eigen ambachtelijke, 
historiserende stijl. Deze grijpt terug op de 
negentiende eeuw en ademt de sfeer van 
de Brabantse ‘boerenarbeid-tekeningen’ 

van Vincent van Gogh. Er staan wel honderd 
van dit soort beelden van Niek van Leest in 
Noord-Brabant. Alleen al in Liempde staan er 
nog drie (nr. 27, 31 en 39).

Locatie  oude raadhuis, Keefheuvel / Dorpsstraat, Liempde

Kunstenaar Niek van Leest (Moerdijk 1930 - 2012 Lage Zwaluwe) 

Jaar  1976

Materiaal brons

Techniek  plastiek
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Uitdagend
Een bokkend bokje, dat je uitdaagt. Zeker 
als je nog klein bent en op gelijke hoogte 
staat. Zijn houding en de spanning in zijn 
hele lijf zijn treffend. Hij zet zijn poten schrap, 
kromt zijn krachtige rug en buigt zijn kop in 
je richting. Het is een knokig beest, maar zijn 
middenrif bolt op, je ziet hem als het ware 
hijgen. Dat maakt hem ook kwetsbaar. Het wat 
ruwe oppervlak maakt zijn borstelige vacht 
voelbaar. Aan zijn olijke staartje kun je zien, 
dat het allemaal niet kwaad bedoeld is. Hij is 
ook aaibaar en als kind kun je er onderdoor 
kruipen en erop gaan zitten.

Speelbeest
Dit voor kleine kinderen aansprekende 
speelbeest wordt in 1977 geplaatst 
wanneer kleuterschool ‘t Vunderke aan het 
Smidsepad zijn deuren opent. Als kleuter- en 
basisonderwijs samengaan, verhuist dit bokje 
met de kleuters naar De Oversteek.

Karakteristiek
Niek van Leest heeft overwegend 
dorpsfiguren en ambachten uitgebeeld. 
Maar zoals hier is te zien, weet hij ook het 
karakteristieke van dieren goed te verbeelden. 
In Uden staat zijn ‘Reiger’ uit 1978. Liempde 
bezit nog drie beelden van Niek van Leest (nr. 
26, 31 en 39).

Bokje

Locatie  schoolplein De Oversteek, Dorpsstraat 28, Liempde

Kunstenaar Niek van Leest (Moerdijk 1930 - 2012 Lage Zwaluwe)

Jaar  1977

Materiaal brons

Techniek  plastiek
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Twee-eenheid
Twee robuuste figuren zitten met opgetrokken 
knieën naast elkaar. Ze hebben hun armen om 
elkaar heen geslagen en zijn tot een twee-
eenheid versmolten. De lichaamsvormen 
zijn vertaald in heuvels en dalen. Het brons 
doet met zijn onregelmatige oppervlak 
aan droge aarde denken. Dit beeld straalt 
landschappelijke rust uit. Je kunt je er in 
neer vleien of er even naast gaan zitten op 
de lage sokkel. Kinderen kunnen erbij op 
schoot klimmen, er afglijden en door de 
armopeningen kruipen.

Bank
Deze menselijke bank verbeeldt op een 
uitnodigende manier de ontmoetingsfunctie 
van dit pleintje. Het beeld is geplaatst 
ter gelegenheid van de opening van het 
zwembad in 1982.

Communicatie
De beelden van Marga Brey zijn figuratief, 
maar Brey vereenvoudigt en abstraheert de 
vormen. Haar stijl kenmerkt zich door het 
afzetten van ronde vormen tegen strakke 
vlakken en van massa tegen leegte. Haar 
beelden hebben een positieve uitstraling; 
uit de titels spreekt een verlangen naar 
harmonie en communicatie. ‘In Gesprek’ 
met zijn achterover leunende figuren en 
vormenspel, lijkt geïnspireerd te zijn door 
de beeldhouwkunst van Moore. Deze heeft 
grote invloed in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog.

In Gesprek

Locatie   winkelcentrum Oosterhof, Boxtel

Kunstenaar  Marga Brey (Rotterdam 1932)

Jaar   1982

Materiaal  brons

Techniek   plastiek
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Eenden

Locatie  Frans Staelstraat, Boxtel

Kunstenaar Antoinette Briët (Amsterdam 1954)

Jaar  1983

Materiaal beeld: brons; sokkel: antraciet- en hardsteen

Techniek  plastiek

Vaart
Een eendenpaar strijkt neer. Hals en kop zijn 
nog uitgestrekt in het verlengde van hun 
lijf. Deze vooruitstrevende, gestroomlijnde 
houding geeft het beeld vaart. Het gladde, 
glanzende oppervlak versterkt dat idee. De 
eenden staan op het punt om hun uitgespreide 
vleugels in te vouwen; ook daardoor lijken ze 
te bewegen. Het contrast tussen de krachtige, 
gebogen lijven en de ruisende, uitgeslagen 
vleugels levert een mooi ruimtelijk schouwspel 
en een spannende slagschaduw op.

Logo
Het beeld is geplaatst ter gelegenheid van 
de renovatie van woonwijk De Jordaan. Het 
samenspel van de twee eenden herinnert 
eraan dat het Stationskwartier in twee fasen 
tot stand is gekomen. De bewoners gebruiken 
‘Eenden’ als logo voor hun wijk. Eenden horen 
bij Boxtel, dat er maar liefst acht in zijn wapen 
voert.

Instinct
Antoinette Briët verbeeldt graag dieren. Ze 
probeert hun instinct uit te drukken, evenals 
hun aardse gebondenheid of juist hun 
ogenschijnlijke gewichtloosheid. Hoewel Briët 
haar beelden soms verregaand stileert of 
abstraheert blijven ze min of meer herkenbaar. 
Met name in Eindhoven en omliggende 
dorpen staan veel kunstwerken van haar.
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Nillis de Klompenmaker

Locatie  Dorpsstraat / Kapelstraat, Liempde

Kunstenaar Pier van Leest (Zevenbergen 1958)

Jaar  1984

Materiaal brons

Techniek  plastiek

Levenswerk
In de voor klompenmakers karakteristieke 
houding houdt Nillis een klomp in wording 
tussen zijn benen geklemd. Voorover gebogen 
zet hij kracht om hem verder uit te hollen met 
de guts in zijn knuisten. Zijn kleding volgt op 
een natuurlijke manier zijn bewegingen; zo 
wipt aan de achterkant zijn hes op. Nillis van 
Toontjes is al stokoud als dit monumentje 
geplaatst wordt, ter ere van hem en zijn vele 
collega’s. Lange tijd verdient een groot deel 
van de inwoners van Liempde zijn brood als 
klompenmaker of in de landbouw.

Sinterklaas
In 1984 neemt Sinterklaas dit beeld mee 
voor “het braafste dorp van Nederland”. 
Financiële steun krijgt hij van de vijf 
klompenmakersbedrijven, die Liempde dan 
nog rijk is. Nu is er nog één zo’n bedrijf in dit 
dorp; het ligt vlakbij aan de Kapelstraat. Door 
deze nijverheid van weleer is Liempde nog 

altijd rijk aan populieren.

Voetsporen
In Liempde staat van Pier van Leest ook 
‘Beugelaar’ (nr. 37) en ‘Sint-Antonius’ in het 
aan hem gewijde wegkapelletje (VVV gids 
Kapellen&Wegkruisen). Met dit soort beelden, 
in een ambachtelijke, historiserende stijl, 
treedt hij in de voetsporen van zijn vader 
Niek van Leest (nr. 26, 27, 31 en 39). Pier van 
Leest maakt ook meer moderne beelden en 
penningen.
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Krom maar goed
Gebogen, ingetogen en plichtsgetrouw 
schuifelt deze zuster van liefde voorwaarts. 
Haar lange staat van dienst valt uit haar 
houding en gang af te lezen. “’n Krom, mèr 
verdimmes goei zuster”, zeggen de oudere 
inwoners van Liempde. Haar in zware plooien 
neerhangende kap en habijt maken van haar 
een sombere verschijning. Alleen tussen haar 
en de kinderen aan haar hand dringt wat licht 
door in dit massieve beeld. De jongen en het 
meisje brengen de compositie tot leven. Zij 
laten zich afleiden door wat ze zien en zonder 
de leiding van deze zuster waren ze zeker een 
‘andere kant’ opgelopen.

Kakzuster
De afgebeelde zuster van liefde is de 
legendarische zuster Charlotte Slot (1867-
1951). Ze is van 1891-1937 hoofd van de 
bewaarschool in Liempde. Deze wordt in 
de volksmond de ‘kakschool’ genoemd en 

zuster Slot de ‘kakzuster’. Met een budget 
van vijftien cent per kleuter per jaar draagt 
ze bij aan de ontwikkeling van generaties 
Liempdenaren. Haar standbeeld wordt 
geplaatst om de herinnering aan de hele 
Congregatie van de Zusters van Liefde levend 
te houden. De uit Voorschoten afkomstige 
zuster Slot woont tot haar dood in het vlakbij 
gelegen, voormalige klooster van deze 
‘nonnekes van Sint-Albertus’ (nr. 2).

Jeugdherinneringen
Niek van Leest weet dorpsfiguren goed te 
typeren. Zoals hij zelf zegt: “Dat komt omdat 
ik in mijn kinderjaren meer boeren dan 
burgemeesters heb gezien. Al boetserend aan 
dit beeld kwamen mijn jeugdherinneringen 
weer boven. Ik zou een van die kinderen 
kunnen zijn”.

onthulling 1984

Zusters van Liefde

Locatie  Dorpsstraat, Liempde

Kunstenaar Niek van Leest (Moerdijk 1930)

Jaar  1984

Materiaal beeld: brons; sokkel: hardsteen

Techniek  plastiek
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De Gedachte

Locatie  Markt 36, Boxtel

Kunstenaar Arthur Spronken (Beek 1930)

Jaar  1985

Materiaal beeld: brons; sokkel: graniet

Techniek  plastiek

Levenskracht
Een paard, dat zie je direct, maar dan wel een 
zonder benen en staart. De nek is te lang en 
te fors. Kennelijk moeten we verder kijken. 
Dit is niet zomaar een afbeelding van een 
paard. Het is een bonk energie, een volbloed. 
Het dier maakt een abrupte wending naar 
links. Daardoor zijn zowel zijn hoofd als zijn 
gespierde billen naar ons toe gekeerd en 
kunnen we zien dat het een hengst is. Het 
beest zweeft boven zijn roze, ruwe sokkel. 
Hij galoppeert, dat is duidelijk, hoewel zijn 
benen geknot zijn. Als een golfslag rolt het 
dier voort en buigt zijn hoofd terug richting 
lijf. Zo ontstaat een opening in het beeld, die 
de massa doorbreekt. Onder zijn glanzende 
huid zie je zijn botten, spieren en zenuwen en 
voel je als het ware zijn bloed kloppen. Het 
overwegend gladde lijf, dat hier en daar het 
licht weerkaatst, contrasteert met het heftige 
modelé van het hoofd. Hij lijkt te briesen. 
Het bit in zijn mond is aangegeven door een 

holte. Dit is niet een beeld van een paard. 
Dit is een verbeelding van het wezenlijke van 
een paard. Je zou kunnen zeggen: het is ‘de 
gedachte’ aan de levenskracht van een paard. 
De kunstenaar heeft de torso ontworpen voor 
zijn overleden vrouw en zegt erover: “In het 
beeld wordt de gedachte, de dag uitgedrukt 
dat men terugkeert in zichzelf”.

Paardenmarkt
Het thema ‘terugkeren in jezelf’ vond Arthur 
Spronken passen bij de Markt van Boxtel. 
Bij het gemeentebestuur leefde namelijk het 
idee de Markt in oude luister te herstellen. 
Bovendien werd hier vroeger twee maal per 
jaar een vee- en paardenmarkt gehouden. 
Het beeld is geplaatst ter gelegenheid 
van de uitbreiding van het gemeentehuis. 
De kunstenaar heeft zelf de plek gekozen: 
in de hoek met historische pandjes, daar 
waar de zichtlijnen van de Markt en de 
Rozemarijnstraat elkaar kruisen.

Samengebald
Arthur Spronken is gefascineerd door dieren 
als paarden en stieren. Wat hem boeit is hun 
beweging, levenskracht en warme uitstraling. 
Het zijn deze kwaliteiten die hij in een beeld 
wil vangen. Deze eigenschappen ballen zich 
samen in het lijf en dat komt extra sterk tot 
uiting, doordat hij de ledematen afkapt na de 
eerste aanzet. Een andere inspiratiebron van 
Spronken is de branding. De wijze waarop hij 
zijn dieren vorm geeft, roept vaak associaties 
op met de kracht van aanrollend water en 
de eeuwige wederkeer daarvan. In 1954-
1955 studeert Spronken in Milaan bij Marini, 
die gefascineerd is door het thema ‘ruiter 
te paard’. Beelden van Spronken zijn in vele 
steden en dorpen te zien. In Boxtel staat ook 
nog zijn ‘Stier’ (nr. 34).
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Geuzennaam
Hij staat in lichte spreidstand. Zo staat hij 
stevig en verdeelt hij zijn gewicht en kracht 
gelijk. Hij maakt zich klaar om aan zijn zware 
werk te beginnen, het stampen van keien. De 
cirkel van keien rondom de sokkel, is als het 
ware van zijn hand. De inwoners van Boxtel 
worden ook wel ‘keistampers’ genoemd, 
een eeuwenoude geuzennaam. Die danken 
ze aan het feit, dat de Rechterstraat al in 
1393 verhard is, als onderdeel van de route 
Den Bosch – Boxtel – Maastricht - Luik. 
Daarmee loopt Boxtel voorop in Noord-
Brabant en verstevigt het zijn positie als 
levendige marktplaats en bedevaartsoord (nr. 
5, 44 en 53c). Deze hardwerkende vakman 
verpersoonlijkt, ook in meer algemene zin, de 
trots van Boxtel.

Terracotta
Het idee om de eigen geuzennaam te 
verpersoonlijken ontstaat in de tijd van de 

wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 
Een plaatselijke reus, in de gedaante van 
een ‘keistamper’ en door mensen bezield, is 
een in het oog springende manier om Boxtel 
te promoten als streekcentrum in Midden- 
Brabant. Dit idee komt van de voorzitter van 
de evenementenorganisatie Boxtel Vooruit, 
die ook als VVV fungeert. En zo verschijnt 
op Koninginnedag 1949 de reus, Jás de 
Keistamper, voor het eerst op de Markt van 
Boxtel. Vanaf die dag duikt hij op bij allerlei 
gelegenheden. Hij blijkt van meet af aan goed 
ingevoerd te zijn in Boxtelse zaken. Tot op de 
dag van vandaag bespreekt hij deze op een 
kritische en humoristische manier.
Volgens opzet wordt hij vanaf het 
begin ook ingezet ten behoeve van de 
externe betrekkingen. Zo is hij in 1957 
ceremoniemeester bij de openstelling van 
het eerste traject van het Rijwielpadennet 
Midden-Brabant in Loon op Zand. Voor die 
gelegenheid krijgt de Boxtelse beeldhouwer 

Frans van Amelsvoort de opdracht om 
een klein beeldje van een ‘keistamper’ te 
boetseren, dat in serie afgegoten kan worden 
als geschenk voor de genodigden. Vervolgens 
biedt de VVV deze beeldjes van terracotta te 
koop aan. Ze vonden tot in 2009 nog gretig 
aftrek.

Brons
In 1966 houdt de studentenvereniging van 
‘schildersschool’ SintLucas een studentikoze 
actie op de Markt. Zij laten de burgemeester 
een gipsen kopie op middelgroot formaat van 
de ‘Keistamper’ onthullen. Daarbij spreken ze 
de hoop uit, dat dit de aanzet zal zijn tot een 
cultuurverbetering in Boxtel, waar op initiatief 
van de gemeente nog nooit een beeld is 
geplaatst.
In 1985, ter gelegenheid van haar zestig jarig 
bestaan, laat Boxtel Vooruit het originele 
ontwerp van Van Amelsvoort uitvergroten 
en in brons gieten. De kunstenaar is hier zelf 

Keistamper

Locatie  Rechterstraat / Dr. Van Helvoortstraat, Boxtel
Kunstenaar Hans van Brunschot (Moergestel 1950) 
  naar Frans van Amelsvoort (Boxtel 1919 – 2002 Waalwijk)
Jaar  1985
Materiaal brons
Techniek 



door ziekte niet meer toe in staat. Daarom 
krijgt Hans van Brunschot de opdracht om 
dit te doen. Het beeld krijgt een plek in de 
dorpskom.

Veelzijdig
Frans van Amelsvoort, een geboren Boxtelaar, 
wordt aan de Academie van Antwerpen 
opgeleid tot beeldhouwer. Hij voorziet 
kerkmeubilair van houtsnijwerk, maakt 
grafmonumenten, reliëfs in keramiek en 
vele portretbustes en plaquettes. Ook in het 
realistisch uitbeelden van dieren is hij sterk.
Hans van Brunschot wint in 2004 in de 
gemeente Oisterwijk de Musivo Cultuurprijs 
voor Vrijwilligers op grond van zijn vele en 
veelzijdige activiteiten op cultureel vlak. Van 
zijn hand is ook ‘Stop Voets’ (nr. 36).
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Gevleugeld
Boven de granieten zuil, op een roestvrijstalen 
pin zweeft een primitief aandoend organisme. 
Zijn visachtige lijf wordt in een krachtige 
kromming voortgestuwd door een staartvin. 
Aan de andere kant bot het lichaam uit in 
een kleine kop. Die wordt omkranst door een 
hoefijzerachtige vorm. Een vis? Dan wel een 
vliegende vis! De vinnen kunnen ook vleugels 
zijn. Maar de titel vertelt dat het een stier is. 
In het ‘hoefijzer’ kun je horens zien. Dan is het 
een gevleugeld wezen met horens. En dat is 
het evangelistensymbool van Sint-Lucas, de 
naamheilige van de school waar we voorstaan.

Sint-Lucas
In de zesde eeuw voor Christus heeft de 
profeet Ezechiël een visioen. Hij ziet God 
op zijn troon, omringd door vier wezens. Elk 
van deze wezens heeft vier paar vleugels en 
vier gezichten, dat van een stier, een leeuw, 
een mens en een adelaar. In het Nieuwe 

Testament in het boek Openbaringen staan 
ze beschreven als vier aparte, gevleugelde 
dieren met elk één gezicht. In de vierde 
eeuw na Christus zien de kerkvaders in 
deze vier aangezichten vier aspecten van 
de werkzaamheid van Gods Zoon. Omdat 
deze vooral via de vier evangelies bekend 
zijn, geven zij elk van de evangelisten een 
van deze symbolen mee. Sint-Lucas krijgt 
de stier toebedeeld. Sindsdien worden de 
evangelisten in de kunst meestal aangeduid 
met hun symbolen; vaak in combinatie 
met een boek, omdat zij het evangelie 
opgeschreven hebben. In dit beeld kun je in 
de gevleugelde staart ook een boek zien. Het 
lichaam van deze stier kan opgevat worden 
als een uitdrukking van mannelijkheid, terwijl 
de horens het aureool van de Heilige Lucas 
verbeelden.

Beschermheilige
Sint-Lucas is niet alleen evangelist, hij is 

ook schilder. Hij heeft als allereerste Maria 
met het kindje Jezus geschilderd. Daarom 
beschouwen schilders hem van oudsher als 
hun beschermheilige. Deze school wordt in 
1948 opgericht als ‘schildersschool’. De naam 
SintLucas ligt daarbij voor de hand. De naam 
is gebleven, maar deze MBO biedt inmiddels 
een breed en modern opleidingspakket. 
Dit beeld is geplaatst bij het veertigjarig 
bestaan van de school. Ter gelegenheid van 
het gouden jubileum in 1998 is er nog een 
kunstwerk bij de school geplaatst (nr. 45).

Scheppingskracht
Arthur Spronken is gefascineerd door 
groeikracht en vitaliteit van planten en dieren, 
vooral paarden en stieren. Die vitaliteit 
probeert hij uit te drukken in samengebalde, 
golvende lijven en in uitbottende knoppen 
en ontrollende of verrijzende vormen. Hij 
vereenzelvigt zich als het ware met de 
scheppingskracht. Eerst is er oermassa en 

Stier

Locatie  MBO SintLucas, Burgakker, Boxtel

Kunstenaar Arthur Spronken (Beek 1930)

Jaar  1989

Materiaal beeld: brons; sokkel: graniet en roestvrij staal

Techniek  plastiek



dan vorm. Door vormen af te knijpen of af 
te kappen maakt hij de spanning voelbaar. 
Ook in dit beeld is dat te zien. Uit de nog 
nauwelijks gevormde materie, die te zien 
is als vleugels, boek of Het Woord, schiet 
een lijf te voorschijn. Aan de ene kant is het 
open en abrupt afgekapt, aan de andere kant 
buigt het terug en sluit zich tot een knop vol 
levens- en geestkracht. Dit vitale beginsel 
wordt omlijst en zo afgezet tegen de lucht en 
het gebladerte. Dit beeld is een van de meer 
abstracte beelden van Spronken, waarin het 
organische en geometrische samengaan. Zijn 
‘Gevelplastiek’ aan het stadhuis in Eindhoven 
behoort ook tot deze groep. Op de Markt in 
Boxtel staat zijn paardentorso ‘De Gedachte’ 
(nr. 32).
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Uitnodigend
Speelse, architectonisch vormgegeven 
‘muurtjes’ nemen het op tegen de 
monumentale façade van het voormalige 
Sint-Ursulaklooster (nr. 4). Het rode, bakstenen 
gebouw is symmetrisch van opzet. Het is een 
langgerekt gebouw, dat geleed wordt door 
het terugspringen van de zijvleugels en het 
weer naar voren komen van de hoekpartijen. 
Het horizontale karakter wordt onderstreept 
door de natuurstenen omlijsting van de 
ramen, de doorlopende lijnen van gele 
baksteen, een sierstrook onder de dakgoot 
en balustrades. De vierkante en achthoekige 
torentjes op de hoekpunten en in de oksels 
van de bouwdelen geven een levendig, 
verticaal accent. In het kunstwerk keren deze 
karakteristieken en het materiaalgebruik in 
een vrije vertaling terug. Ook hier een min 
of meer spiegelbeeldige aaneenschakeling 
van vijf onderdelen, die ten opzichte van 

elkaar naar voren en naar achteren springen. 
De drie middelste, sobere muurtjes vormen 
de verbindende lijn. Ze laten het zicht op de 
gemoderniseerde ingang vrij. De frivoliteit 
wordt voor het laatst bewaard, net als bij 
het moedergebouw. Maar de kunstenares 
doet er een schepje bovenop: ze voegt 
gebogen, golvende en glooiende lijnen en 
trappetjes toe aan de torentjes en hardstenen 
horizontale accenten. Nu kun je niet alleen op 
de ‘muurtjes’ zitten, maar er ook opklimmen, 
afglijden en je erachter verstoppen. Ze zijn 
uitnodigend en speels van vormgeving en 
doen denken aan een kasteel van blokken 
en aan schaakstukken. Ze lokken het ernstige 
gebouw uit zijn tent, zoals een kind dat zijn 
moeder meetroont.

Samenleving
Medio 1987 krijgt het klooster een nieuwe 
bestemming. Een groot deel van het lokale 

welzijnswerk en de jeugdgezondheidszorg 
krijgen er onderdak. Al gauw wordt het 
gebouw ook centrum voor kunsteducatie. 
Het gemeentebestuur stelt bij het in gebruik 
nemen van het gebouw een bedrag voor 
kunst beschikbaar. Het kunstbudget wordt 
aangevuld met een provinciale subsidie. 
Voorwaarde is, dat gekozen wordt voor 
een kunstenaar uit Boxtel. Uiteindelijk 
wordt Antonie Eikemans geselecteerd voor 
de opdracht. Zij wil met haar kunstwerk 
de nieuwe relatie van het gebouw met 
de samenleving tot uitdrukking brengen. 
Daarbij wil zij de oorspronkelijke religieuze 
en cultuurhistorische waarde die het gebouw 
vertegenwoordigt, respecteren.

Aards
Voor Antonie Eikemans is het haar eerste 
opdracht voor een kunstwerk in de openbare 
ruimte en dat is een spannende ervaring. Het

Zonder Titel

Locatie  Baroniestraat 10, Boxtel

Kunstenaar Antonie Eikemans (Vught 1953)

Jaar  1989

Materiaal baksteen, hardsteen, beton

Techniek  schoonmetselwerk en betongieten



betekent dat ze haar artistieke ideeën af 
moet stemmen op een specifieke opdracht 
en te maken krijgt met verwachtingen van 
buitenaf.
“Aards” en “sober” zijn kernwoorden die 
ze met betrekking tot haar eigen beeldtaal 
hanteert. Haar materiaalkeuze hangt af van 
de vorm, afmeting, plaats en functie van 
het kunstwerk. Haar ‘muurtjes’ zijn hiervan 
een mooi voorbeeld. ‘Baken’ (nr. 48) en 
‘Gedeelde Herinneringen’ (nr 52 ) zijn ook 
door haar gemaakt.
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Stop Voets

Locatie   Markt / Clarissenstraat, Boxtel

Kunstenaar Hans van Brunschot (Moergestel 1950)

Jaar   1990

Materiaal beeld: brons; sokkel: hardsteen

Techniek plastiek

Standbeeld
Alsof hij met gepaste trots even voor een 
foto poseert, zo staat hij daar. Hij kijkt ons 
opgewekt en tevreden aan. Deze kleine man 
is in keurig werkmanstenue gestoken. In zijn 
ene hand rust zijn schep en in de andere zijn 
bezem. Op de plaquette op de sokkel staat 
een handkar afgebeeld en er staat: Stop Voets 
(1902-1976), gevolgd door het devies ‘Boxtel 
durf te leven’. Het is duidelijk, we hebben van 
doen met een echte, ouderwetse straatveger 
en kennelijk niet zomaar een.

Levenskunst
Decennialang is Willem Voets niet weg 
te denken uit het straatleven van Boxtel. 
Op aanstekelijke wijze brengt hij het 
gevleugelde refrein ‘Mens durf te leven’ 
van cabaretier Pisuisse in praktijk. Hij is ook 
dol op draaiorgelmuziek. Willem heeft een 
gedrongen postuur en haalt graag de stop 
van de fles. Hieraan dankt hij zijn bijnaam 

Stop Voets, in het Brabants kortweg Stupke. 
Onderweg heeft hij zo zijn adresjes om aan 
zijn trekken te komen. Men plaagt hem graag, 
maar hij heeft altijd een gevat weerwoord 
klaar. Met het politiebureau heeft hij een 
speciale band. Dat staat tot 1998 aan de 
Markt, op de plek waar ‘Stop Voets’ nu 
op uitkijkt. De agenten noemen hem de 
‘huisman’, want hij poetst de dienstauto’s, 
maakt de kantine en de cellen schoon en 
brengt de stemming erin. Bovendien tipt 
hij de politie als hij dat nodig vindt. Op hun 
beurt brengen de agenten Stupke thuis 
per dienstauto, als hij wat te diep in het 
glaasje heeft gekeken. Bij zijn pensionering 
zet Stupke met een getekende verklaring 
honderd gulden opzij, zodat het politiekorps 
direct na zijn begrafenis een borreltje van hem 
kan drinken.

Initiatief
Willem Voets weet in al zijn eenvoud bij 

menigeen een gevoelige snaar te raken. 
Vandaar dat men hem wel dat ‘manneke 
met z’n grote hart’ noemt, maar ook wel 
‘de contente mens’. Geen wonder dat 
twaalfeneenhalf jaar na zijn overlijden het 
particulier initiatief wordt genomen om een 
standbeeld voor hem op te richten. Hans van 
Brunschot krijgt de opdracht en baseert zich 
daarbij op een oude foto. Ook de bronzen 
uitvoering van de‘Keistamper’ (nr. 33) is van 
de hand van Van Brunschot.
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Beugelaar

Locatie  Oude Dijk / De Kleuskes, Liempde

Kunstenaar Pier van Leest (Zevenbergen 1958)

Jaar  1990

Materiaal brons

Techniek  plastiek

Dorus
Een oude man in werkkleding staat met 
opgestroopte mouwen klaar voor een spel. 
In zijn rechterhand heeft hij drie ballen en 
in zijn linkerhand een slaghout. Het is Dorus 
met de attributen voor het beugelspel, bollen 
en een sleger. Hij is een van de vijf Kleuskes. 
Dat zijn de kinderen van Klaas, vandaar hun 
bijnaam. Geen van hen is getrouwd. Tot hun 
dood blijven ze in het ouderlijk huis wonen, 
dat nu een museum is. In hun jeugd lag er 
achter het huis een beugelbaan. Beugelen 
was een oude Brabantse sport, die in Liempde 
in vergetelheid raakte. Totdat Dorus erover 
vertelt aan zijn huisarts en daarbij zijn sleger 
en bollen tevoorschijn haalt. De dokter neemt 
er een foto van. Inmiddels heeft Liempde 
weer een beugelclub, de baan ligt nu in de 
boerderij.

Cadeau
Bij zijn 25 jarig jubileum in 1990 belooft de 
dokter het geld dat hij krijgt, te besteden aan 
een beeld voor Liempde. Hij zoekt zijn foto 
van Dorus weer op en geeft Pier van Leest de 
opdracht daarnaar een beeld te maken. De 
gemeente zorgt ervoor dat het kunstwerk met 
zorg wordt opgesteld, in een grote cirkel van 
keitjes, omarmd door een heg.

Vader en zoon
Van Pier van Leest staat in Liempde ook nog 
‘Nillis de Klompenmaker’ (nr. 30). Van zijn 
vader staan vier beelden in Liempde (nr. 26, 
27, 31 en 39). Al deze beelden zijn in dezelfde 
stijl gemaakt.
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Piramide

Locatie  Markt, Boxtel

Kunstenaar Paul Strik (Mill 1944)

Jaar  1990

Materiaal graniet, roestvrijstaal

Techniek   sculptuur

Zeszijdig
We zien een piramide, maar dan wel een die 
zes zijden heeft. Ze is trapsgewijs opgebouwd. 
De treden zijn van lichtroze graniet. De 
ribben en de bovenste en onderste lagen 
zijn donkerroze; daardoor springen de 
lichte, trapeziumvormige zijvlakken eruit. 
Ze komen tot leven door het water dat er 
overheen kabbelt en dat glinstert in de zon. 
Het roestvrijstalen piramidion bovenop lijkt 
te zweven op het opborrelende water. Deze 
zeskantige piramide staat in een rond bassin.

Tijdloos
Op 3 mei 1990 wordt de gerenoveerde Markt 
symbolisch weer in gebruik genomen met het 
in werking stellen van deze fontein. Dit beeld 
is een tegenwicht voor zijn omgeving door zijn 
geometrische, tijdloze en symbolische vorm.

Helder
In 1991 wint architect Paul Strik uit Boxtel 
de gouden medaille van de International 
Academy of Architecture, onder meer voor 
deze fontein en zijn kiosk aan de andere kant 
van de Markt. Naar eigen zeggen is hij altijd 
op zoek naar eenvoud en heldere vormen.
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Vrouw met Vlaswiek

Locatie  verzorgingshuis De Vlaswiek, Keefheuvel 17, Liempde

Kunstenaar Niek van Leest (Moerdijk 1930)

Jaar  1994

Materiaal beeld: brons; sokkel: brons en beton

Techniek  plastiek

Behoedzaam
Even staat ze stil om de brandende pit van 
haar olielampje voor uitdoven te behoeden. 
Al haar aandacht is daarop gericht. De 
symboliek van dit beeld voor verzorgingshuis 
De Vlaswiek spreekt voor zich. Het is een heel 
verstild beeld met een gesloten omtrek. Toch 
speelt de kunstenaar een spel met beweging 
en ruimtelijkheid. De handen van de vrouw 
maken een spiraalvormige beweging, die 
overgenomen wordt door de diagonale tip 
en plooien van haar schort. Zo wordt je blik 
geleid en als vanzelf volg je, je ogen: het 
beeld staat stil, maar jij loopt eromheen. En 
dan ontdek je dat aan de achterkant de losjes 
opgebonden punt en de strikken van haar 
schort een levendig contrast vormen met de 
neerhangende plooien van haar jurk.
De sokkel is bovendien versierd met een 
rondlopend reliëf. Het bestaat uit vier 
identieke delen met daarop een impressie van 

vier stadia van de vlasteelt: zaaien, wieden, 
maaien en schoven binden.

Vlassprei
Van de middeleeuwen tot begin twintigste 
eeuw wordt in Liempde vlas geteeld. De buurt 
waarin dit beeld staat, heet de Vlassprei, 
naar zijn vroegere functie: de plek waar 
de vlasstengels uitgespreid worden om te 
drogen. Het vlas wordt daarbij in een cirkel 
gelegd, waarin twee elkaar kruisende paden 
worden vrijgehouden. In het centrum wordt 
een berkentak gezet. Dit plantsoentje is 
aangelegd als een vlassprei, maar in het 
midden staat nu het beeld.

Vlaswiek
Bij het zoeken naar een unieke naam voor het 
verzorgingshuis komt men uit bij een product 
van de vlasteelt met een bijbelse betekenis: 
een vlaswiek, een bundeltje ineengedraaid 

vlas, dat als lont gebruikt wordt in olielampjes. 
In de bijbel staat:
... het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlaswiek zal hij niet doven. ...
Hieruit valt te lezen dat we het kwetsbare 
moeten beschermen, zoals de vrouw de 
kwijnende vlam behoedt tegen de wind.

Vakkennis
Niek van Leest laat bij dit beeld zien, dat hij 
‘zijn klassieken kent’. Bij de opbouw van zijn 
compositie maakt hij vakkundig gebruik van 
kneepjes van de beeldhouwkunst om de blik 
van de kijker te leiden. In Liempde staan nog 
drie beelden van hem (nr. 26, 27 en 31).



 

PERIODE 1985 - NU

35. 1989 Zonder Titel   Antonie Eikemans
38. 1990 Piramide    Paul Strik
40. 1996 Eenden op een Kei  Jaap Hartman
41. 1997 Zonder Titel   Jan Snellaars en Paul Strik
42. 1998 Drie Vrouwen   Ton Verstraten
43. 1998 Kringloop   Ron van de Ven
44. 1998 Eligius van den Aker  Hanneke de Munck
45. 1999 Vorming    Ron van de Ven
46. 2000 Zonder Titel   Sietske Miedema
47. 2000 Lichtbaken   Gerard Hali
48. 2000 Baken    Antonie Eikemans
49. 2001 Vrijwilligerswerk   Ton Verstraten
50. 2002 Ontmoeting   Ton Verstraten
51. 2003 Samen Sterk   Hans Goddefroy
52. 2004 Gedeelde Herinneringen  Antonie Eikemans
53. 2005 Gedenkstenen   Leo Disch
  53 a. Baronie van Boxtel 
  53 b. Keizer Karel IV 
  53 c. Heilig-Bloedwonder 
  53 d. Schependomszegel 
  53 e. Kapittel van Boxtel 
  53 f. Paters Assumptionisten
54. 2005 Zorgaanbieder en Zorgvrager Jean en Marianne Bremers

Hanneke de Munck, ‘Eligius van den Aker’, 1998 (nr. 44)



Terugblik
In de jaren 1960-1980 doen zich in de 
beeldende kunst stormachtige ontwikkelingen 
voor. De beeldhouwkunst in de openbare 
ruimte wordt overwegend abstract en er 
wordt gewerkt met moderne materialen 
en technieken. We zien zelfs nieuwe 
verschijnselen als omgevingsvormgeving 
en Land Art. Deze vernieuwingen zijn op 
gemeentelijk niveau moeilijk bij te benen. 
Mogelijk is dat er mede de oorzaak van, dat 
in Liempde van 1965-1975 en in Boxtel van 
1975-1981 pas op de plaats wordt gemaakt. 
De tot 1996 zelfstandige gemeente Liempde 
lost het probleem op met een geheel eigen 
kunstbeleid (Periode 1970-1995).
In Boxtel actualiseert de gemeenteraad 
in 1981 het Fonds voor Openbare 
Kunstvoorzieningen, dat al sinds 1968 bestaat. 

Daarbij geeft ze het college van Burgemeester 
en Wethouders een taak en een zekere 
bewegingsvrijheid om kunst aan te kopen. 
Het resultaat is dat in 1982-1985 in Boxtel 
drie beelden worden geplaatst. Het zijn 
verbeeldingen van mens en dier, meestal 
geabstraheerd en met een symbolische 
betekenis (nr. 28, 29 en 32). Vervolgens treedt 
tot 1988 weer een luwte in.

Impasse
In 1989 en 1990 worden twee moderne 
kunstwerken geplaatst. Volgens de nieuwe 
trend zijn beide architecturaal van vorm en 
hebben ze een functioneel karakter. Het ene 
is een fontein (nr. 38) en het andere bestaat 
uit ‘muurtjes’, waarop je kan zitten en spelen 
(nr.35). Deze ‘muurtjes’ van Antonie Eikemans 
zijn bovendien afgestemd op de vormgeving 
en functie van de bebouwde omgeving. 
Daarmee haakt het kunstwerk aan bij de 
landelijke ontwikkelingen.
Toch verkeert het beleid voor kunst in de 
openbare buitenruimte in Boxtel in een 
impasse. 
Zoals in het gemeentelijk Plan Maatschappelijk 
Welzijn 1990 wordt gesteld: “Er is geen 
samenhangend kunstbeleid gevoerd”. En dat 
terwijl men vindt dat beeldende kunst een 
basisvoorziening is, gezien haar bijdrage aan 
het woon- en leefklimaat.
In 1991 wordt in de gemeentelijke notitie 
Beeldend Kunstbeleid aangegeven hoe 
een actief en structureel beleid gevoerd 
kan worden. De gemeente moet zelf 
opdrachten verstrekken voor beeldende 
kunst in woonwijken en langs wegen, om de 
bebouwde omgeving vorm te geven dan 

wel te accentueren. Verder kan zij proberen 
instellingen en bedrijven te interesseren 
voor het tot stand brengen van kunst in 
de openbare ruimte. Daaraan draagt de 
gemeente dan een percentage van de 
kosten bij. Om tot uitvoering van dit beleid 
te komen, wordt in de notitie voorgesteld 
een Fonds Beeldende Kunst in te stellen, 
evenals een kunstadviescommissie, bestaande 
uit deskundigen en belangstellenden. Deze 
commissie moet jaarlijks een plan maken. Op 
basis daarvan wordt een budget toegewezen. 
Daarna kan de commissie zelfstandig tot 
uitvoering overgaan. In 1993 wordt de notitie 
terzijde geschoven, vanwege gebrek aan 
financiële middelen. Geen wonder dat op 
initiatief van de gemeente van 1991 tot 1998 
opnieuw vrijwel geen kunst in de openbare 
buitenruimte van Boxtel wordt gerealiseerd 
(Liempde is tot 1996 zelfstandig). Toch blijft 
het College van Burgemeester en Wethouders 
voorstander van een actief kunstbeleid. 
Daarom wordt in 1995 een werkgroep 
geformeerd van bij het onderwerp betrokken 
inwoners, die advies moet uitbrengen aan 
de gemeente. Dat resulteert in het rapport 
Werken aan Boxtelse Kunst. Geadviseerd 
wordt een Kunststichting in het leven te 
roepen, die verregaande bevoegdheden krijgt 
om zelfstandig uitvoering te geven aan de in 
het rapport uitgezette richtlijnen.

Kunststichting Boxtel
Dit keer komt het er wel van en in december 
1996 is de Kunststichting Boxtel (KSB) een 
feit. Het bestuur bestaat uit deskundige en 
geïnteresseerde vrijwilligers. De Kunststichting 
krijgt een jaarlijkse subsidie van de gemeente. 

architecturaal en functioneel (nr. 35)



In 1997 formuleert de KSB haar eerste visie 
en haar aankoopcriteria. Gestreefd wordt 
naar de realisering van kunstwerken die een 
betekenis hebben voor de doelgroep en die 
een karakteristieke ruimtelijke relatie aangaan 
met de omgeving (nr. 44 t/m 47 en 51). In haar 
Visie Kunststichting Boxtel 2004-2010 trekt de 
KSB dit beleid in een breder verband. Zij wil 
de beeldende kunst in de openbare ruimte 
een rol toekennen in de versterking van het 
culturele profiel van Boxtel. Dat betekent 
dat de sociaal-maatschappelijke en culturele 
betekenis van de kunstlocatie centraal komt 
te staan in een zorgvuldig geformuleerde 
kunstopdracht. De aftrap van dit beleid wordt 
gevormd door het kunstproject Langs het 
Rode Pad. Dit project dankt zijn naam aan 
het veelal rode plaveisel van het netwerk van 
fietspaden voor woon-werkverkeer. Boxtel 
profileert zich als groene gemeente, die ruim 
baan geeft aan de fiets. Daarom wil de KSB 
deze fietspaden accentueren met beeldende 
kunst. Ze schrijft een wedstrijd uit voor de 
kunstenaars van Boxtel. Ze mogen zelf een 
locatie kiezen, waaraan ze een ‘beeldende 
uitspraak’ willen verbinden. ‘Gedeelde 
Herinneringen’ van Antonie Eikemans (nr. 
52) is een van de twee winnende ontwerpen. 
‘Serafino’, een beschermengel voor fietsers, 
van Huub Thorissen, zal pas eind 2006 
uitgevoerd worden in verband met de 
bouwvergunning. Toen ‘Kringloop’ van Ron 
van de Ven (nr. 43) in 2004 verplaatst moest 
worden, is gekozen voor een nieuwe locatie 
langs de fietsroutes. In de toekomst zal er 
meer kunst langs de fietspaden geplaatst 
worden.
Soms neemt de gemeente ook zelf het 

initiatief tot een kunstopdracht. Zoals tot 
plaatsing van de Gedenkstenen (nr. 53) 
langs de cultuurhistorische as tussen kasteel 
Stapelen (nr. 1) en de Sint-Petruskerk (nr. 
6). In andere gevallen geven instellingen, 
een bouwvereniging of bouwbedrijven een 
kunstopdracht (nr. 42, 50 en 54).

Toekomst
Het beleid van de KSB, dat zich richt op 
versterking van de culturele identiteit van de 
bebouwde en landschappelijke omgeving 
door kunst, vraagt om samenwerking. Er 
is planontwikkeling voor nodig, gericht op 
integratie van architectuur, vormgeving, 
natuur, cultuurhistorie en beeldende kunst. 
Dat betekent dat de gemeente de KSB 
op tijd moet betrekken bij ruimtelijke 
ontwikkelingsprojecten. Daarmee is 
een begin gemaakt in het kader van de 
duurzame nieuwbouwwijk In Goede Aarde. 
Afgestemd op het bestemmingsplan en 
het landschapsplan voor de wijk, en met 
‘duurzaamheid’ als centrale thematiek, 
heeft de KSB voor deze wijk een kunstplan 
ontwikkeld. De eerste fase hiervan zal in 2007 
uitgevoerd worden.

Verder is de KSB door De Stichting 
Cultuurgeschiedenis Boxtel–Meierij Hendrik 
Verhees betrokken bij het project Hendrik 
Verhees. Binnen dit project zal de KSB in 
2007 zorgdragen voor een kunstwerk op 
rotonde De Goor, dat het landmeterschap 
en de innovatieve ‘ingenieurskwaliteiten’ van 
Hendrik Verhees (1744-1813) tot uitdrukking 
brengt in een driedimensionaal kunstwerk met 
een krachtige, ruimtelijke werking.

Samen met Waterschap De Dommel zal de 
KSB mogelijk een kunstwerk realiseren op 
rotonde De Dukaat, waarbij het thema ‘water’ 
zal zijn.

Hopelijk is de kunst in Boxtel voorgoed de 
impasse voorbij en gaat zij een veelbelovende 
toekomst tegemoet.

kunstproject Langs het Rode Pad (nr. 52)
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Gevlogen
Oorspronkelijk bestond dit beeld uit de 
combinatie van een bijzondere, door de 
natuur gevormde, kei met daarop drie 
eenden. Helaas zijn de drie eenden ‘gevlogen’ 
en met nog twee soortgenoten neergestreken 
in de vijver bij het gemeentehuis. De kei staat 
verlaten op de oorspronkelijke locatie.

Beeldmerk
De inwoners van Boxtel worden sinds eeuwen 
‘keistampers’ genoemd (nr. 33). De enorme 
kei verwijst hiernaar. Drie eenden vormen 
samen met een B het logo dat de gemeente 
Boxtel sinds 1994 voert. De drie eenden zijn 
ontleend aan het gemeentewapen dat acht 
eenden telt. Eenden komen al sinds het einde 
van de dertiende eeuw voor in de wapens van 
de Heren van Boxtel (nr. 1).
De gemeente heeft het initiatief genomen tot 
de plaatsing van dit beeld. Het is onthuld in 
april 1996 bij de opening van het vernieuwde 

traject Den Bosch–Eindhoven van de Rijksweg 
A2 en van de Keulsebaan, de ontsluitingsweg 
tussen de A2 en het industrieterrein.
De ‘Eenden op een Kei’ hebben geen 
gelukkig leven. Ze worden al snel ontvreemd. 
Als grap bevestigen enkele inwoners van 
Liempde tijdelijk klompen op de kei. Liempde 
is van oudsher een klompenmakersdorp 
(nr. 30). Het is op dat moment net bij de 
gemeente Boxtel gevoegd (nr. 10), begrijpelijk 
dat de Liempdenaren zich nog onvoldoende 
in dit wel erg Boxtelse beeldmerk herkennen.
De gemeente heeft een nieuw, vergelijkbaar 
beeld besteld bij de kunstenaar. Deze vlucht 
van vijf eenden staat nu midden in de vijver, 
zodat niemand er meer bij kan.

Handwerk
Jaap Hartman studeerde aan de Academie 
voor Beeldende Kunst in Rotterdam en de  
Rijksacademie in Amsterdam. Hij is opgeleid 
in de figuratieve traditie en die vormt nog 

steeds zijn uitgangspunt. Hij is gehecht aan de 
ambachtelijke kant van zijn werk: het met de 
hand vormgeven van de klei of was. Hij wil dat 
de sporen van het boetseren zichtbaar blijven 
in het uiteindelijke bronzen beeld. Daarin 
kun je de overwegingen van de beeldhouwer 
‘lezen’ en het beeld behoudt zo zijn spontane 
karakter. ‘Mens’ en ‘dier’ zijn Hartmans 
favoriete onderwerpen.

Eenden op een Kei

Locatie  beeld: vijver gemeentehuis, Mgr. Bekkersstraat, Boxtel  
  kei: goederenspoorlijn / Keulsebaan, Boxtel
Kunstenaar Jaap Hartman (Woudrichem 1950)
Jaar  1996
Materiaal brons en natuursteen
Techniek  plastiek
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Wisselwerking
Als je naar en rond de rotonde rijdt, biedt 
dit lichtgrijze kunstwerk steeds een ander 
aanzien. Het is opgebouwd uit twee palen 
van ongelijke lengte. Beide staan schuin, 
maar elk onder een andere hoek en in een 
andere richting. Tussen deze staanders zijn 
drie rechthoeken opgehangen, die in grootte 
verschillen en lijken te zweven. Elk raam 
hangt op een andere hoogte, onder een 
andere hoek en in een andere richting. Het 
uiteindelijke effect van dit kustwerk wordt 
bepaald door de wisselwerking tussen deze 
ruimtelijke constructie en onze veranderende 
blikrichting, wanneer we eromheen bewegen.

Wasrek
Dit kunstwerk is een schenking van de Rotary 
Boxtel, ter gelegenheid van haar vierde 
lustrum als serviceclub. De kunstenaars 
kiezen rotonde Munsel als locatie. Hier 
komen vijf wegen samen, waardoor de 

werking van het kunstwerk ten volle tot zijn 
recht komt. Bovendien vormt het hier vanuit 
vele richtingen een herkenningspunt. Ze 
geven het kunstwerk geen titel mee, in de 
veronderstelling dat die in de volksmond 
vanzelf ontstaat. Dat gebeurt vrijwel direct 
en het kunstwerk staat nu bekend als het 
‘wasrek’.

Samenwerking
Het ontwerp voor deze constructie is het 
resultaat van een samenwerking tussen 
beeldhouwer / schilder Jan Snellaars en 
architect / schilder Paul Strik. Van Strik heeft 
Boxtel ook een fontein in de vorm van een 
piramide (nr. 38). Van Snellaars staan beelden 
in Haaren en Oirschot.

carnavalsgrap 2003

Zonder titel

Locatie  rotonde Munsel, Bosscheweg, Boxtel

Kunstenaar Jan Snellaars (Den Haag 1946) en Paul Strik (Mill 1944)

Jaar  1997

Materiaal metaal, geschilderd

Techniek  constructie
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Lijfelijk
Drie nieuwsgierige vrouwen, elk met een 
eigen karakter en postuur. De brutaalste staat 
voorop, de middelste is iets terughoudend, 
de achterste staat op veilige afstand, maar 
wil vooral niks missen. Dat alles wordt lijfelijk 
uitgedrukt in houding en beweging en die 
zie je door de kleding heen. De onderlinge 
wisselwerking maakt ze tot een groep. Het is 
een levensecht tafereel.

Naadje van de kous
Het beeld is geplaatst ter gelegenheid van de 
oplevering van de nieuwe woonvoorziening 
voor ouderen Ten Brueckelen. Dit 
appartementencomplex is in de plaats 
gekomen van de sigarenfabriek Elisabeth Bas. 
De vrouwen willen het ‘naadje van de kous’ 
weten. Volgens de kunstenaar wijst de voorste 
vrouw naar de plek waar vroeger Elisabeth 
Bas stond. De tweede zegt: “O ja, stond die 

daar?” En de derde vraagt: “Waar stond die 
nou precies?”

Lichaamstaal
Thema’s als ‘ontmoeting’ en ‘communicatie’ 
spelen een belangrijke rol in het werk van 
beeldhouwer en schilder Ton Verstraten. Hij 
weet het algemeen menselijke, het individuele 
en het medemenselijke te treffen. Houding, 
blik en gebaar spreken daarbij hun eigen taal. 
In dit beeld heeft hij dat op een naturalistische 
manier uitgewerkt. Vaak volstaat hij met 
suggestie, zoals in ‘Vrijwilligerswerk’ (nr. 49) en 
‘Ontmoeting’ (nr. 50).

Drie Vrouwen

Locatie  wooncomplex Ten Brueckelen, Van Hornstraat, Boxtel

Kunstenaar Ton Verstraten (Roosendaal 1946)

Jaar  1998

Materiaal brons

Techniek  plastiek
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Steeds anders
Als je over het Staartsepad fietst, doemt 
dit kunstwerk al in de verte op. (zie kaft) 
De diagonale opstelling doorbreekt het 
horizontale karakter van het landschap en 
vormt een contrast met de verticale lijnen van 
de bomen. Bovendien heeft de kunstenaar 
het beeld ten opzichte van het fietspad schuin 
geplaatst. Bij het langsrijden krijg je daardoor 
een steeds wisselende aanblik. Bekijk je het 
beeld van zijn kopse kant, dan lijkt het wel een 
kringloop van twee grote tulpenbladen. Van 
opzij zie je, dat de constructie is opgebouwd 
uit twee overlappende segmenten van een 
ellips. Het ene segment heeft een aardse, 
terracotta rode kleur en het andere is 
ultramarijnblauw, wat doet denken aan lucht 
en water. De getande assen van deze beide 
segmenten grijpen ineen en zorgen voor 
evenwicht. Het beeld leunt over de grote, 
lage sokkel, die te gebruiken is als zitplaats.

Samenwerking
Zoals uit de titel, vormgeving en kleurstelling 
blijkt, verbeeldt het kunstwerk de kringloop. 
Deze is essentieel voor het voortbestaan 
van plant, mens en dier. Het beeld is van 
Openbare Werken. De getande assen die 
ineen haken verwijzen naar de vijf taken van 
deze gemeentelijke dienst, die in onderlinge 
samenhang vervuiling voorkomen en 
leefbaarheid bevorderen. ‘Kringloop’ is in 
1998 geplaatst bij de hoofdingang van de 
nieuwbouw van deze dienst aan de Mijlstraat. 
Het is moeilijk voor te stellen dat het beeld 
daar horizontaal en half verzonken in de grond 
lag. In 2004 maakt aanleg van parkeerplaatsen 
herplaatsing van het kunstwerk noodzakelijk. 
Op deze nieuwe plek kun je de ingang van 
de Milieustraat nog zien. De kunstenaar 
paste de positie van het beeld aan om het 
zeggingskracht te geven op deze nieuwe 
landelijke locatie.

Samenspel
Voor Ron van de Ven staat het beeld symbool 
voor: “Het proces van loutering, dat duurzaam 
leefbaar maakt”. Hij heeft in meerdere steden 
en dorpen kunstwerken voor de openbare 
ruimte gemaakt. In Boxtel staat ook nog zijn 
beeld ‘Vorming’ (nr. 45). Het streven naar 
evenwicht en harmonie speelt een belangrijke 
rol in zijn werk. In zijn beelden komt dat onder 
meer tot uiting in een ruimtelijk samenspel 
van elkaar aanvullende vormen, zoals in 
‘Kringloop’.

beeld in half verzonken positie

Kringloop

Locatie  Staartsepad / Kruisbroeksestraat, Boxtel

Kunstenaar Ron van de Ven (Maastricht 1956)

Jaar  1998

Materiaal beeld: metaal, gespoten; sokkel: beton

Techniek  constructie



44

Eligius van den Aker

Locatie  Sint-Petruskerk, Oude Kerkstraat, Boxtel

Kunstenaar Hanneke de Munck (Rijswijk 1951)

Jaar  1998

Materiaal beeld: brons; sokkel: hardsteen

Techniek  plastiek

Religieuze beleving
Terwijl Eligius een stap voorwaarts doet, maakt 
hij met zijn rechterhand een verkondigend 
gebaar, richt zijn blik ten hemel en drukt 
met zijn linkerhand iets tegen zijn hart. Zijn 
vloeiende beweging en gebaren lijken een 
religieuze beleving uit te drukken. Zijn handen 
zijn voor dit doel wat vergroot. De suggestie 
van zijn licht opwaartse beweging wordt 
versterkt, doordat wij tegen hem opkijken en 
door de vorm van zijn markante kop. Er gaat 
een zucht van bezieling door dit beeld. Het is 
zichtbaar opgebouwd uit stevige vegen, repen 
en lappen was; dat geeft een levendig effect 
aan de omtrek en het oppervlak. Daardoor 
wordt het spel van licht en schaduw op het 
beeld versterkt.
Uit het opschrift op de gebutste sokkel en de 
tekstring daaromheen is op te maken dat het 
hier om een bloedwonder gaat.

Bloedwonder

Het zijn de Heilig-Bloeddoeken die Eligius 
tegen zijn hart drukt. Deze priester morst 
witte miswijn op de altaardoeken, waarbij 
rode vlekken achterblijven. Hij probeert ze 
uit te wassen, maar dat lukt niet. Jarenlang 
houdt hij de doeken verborgen. Vlak voor 
zijn sterven in 1380 biecht hij het wonder op. 
Sindsdien worden de doeken meegedragen in 
de kleurrijke, jaarlijkse Heilig-Bloedprocessie 
in Boxtel op de eerste zondag na Pinksteren 
(nr. 5 en 53c).
In de bestrating rondom de sokkel is een 
hardstenen cirkel opgenomen met de tekst: 
wordt allen aangeraakt door het rode bloed van 
jezus christus en bemint elkander. 
Deze tekst wordt tijdens de processie als 
nawoord uitgesproken.

Bloemenhulde
Het beeld is in 1998 geplaatst in de 
Rechterstraat in Boxtel. In 2003 is het 
verplaatst naar de Sint-Petruskerk, waar het 

wonder zich heeft voltrokken en waar een 
van de twee altaardoeken wordt bewaard in 
de bloedkapel. Op de dag van de processie 
brengen de dragers van het schrijn met de 
Heilig-Bloeddoek ‘Eligius van den Aker’ een 
bloemenhulde.

Beweging
Kunstenares Hanneke de Munck heeft bewust 
gekozen voor de figuratieve traditie. Ze werkt 
met een model, dat ze laat bewegen op 
muziek. De inzet van een beweging probeert 
ze te ‘vangen’ in een beeld. Lichtvoetigheid 
en contact met de aarde, beweging en 
lijfelijkheid worden melodieus gecombineerd. 
Details beperkt ze tot het noodzakelijke. In 
‘Eligius van den Aker’ zijn al deze kenmerken 
te zien.
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Vorming

Locatie  MBO SintLucas, Burgakker, Boxtel

Kunstenaar Ron van de Ven (Maastricht 1956)

Jaar  1999

Materiaal roestvrij staal

Techniek  constructie

Transformatie
Een gestroomlijnde, golvende vleugel verheft 
zich als een boek. In de vleugel kan je ook 
een kiem zien. De golvende vlakken en 
welvende lijnen van deze lange, zwevende 
kiem buigen af tot op de grond, om zich 
dan met een knik, via scheve en afgeronde 
vlakken, te transformeren tot het schuin 
oprijzende, uitwaaierende boek. Daarin 
is, regel na regel, de naam van de school 
SintLucas gestanst. Het licht speelt door de 
tekst heen en reflecteert op de parelgrijze 
facetten van het beeld. Zo ontstaat op de 
sculptuur en op de grond een spel van licht en 
schaduw. Het is een spannend beeld door de 
contrasten tussen open en gesloten vormen; 
tussen rechte en gebogen lijnen en strakke en 
gewelfde vlakken.

Groei
In 1998 viert MBO SintLucas haar gouden 
jubileum. Daarbij krijgt Ron van de Ven de 

opdracht om de identiteit van de school te 
verbeelden. Hij schrijft over dit beeld:

“Vanuit de kiem groeiend,
een balancerend verheffen,

zoeken naar houvast.
De jonge menselijke blik voorwaarts,

openen tot geluk.”

In dit beeld kan je ook het symbool van de 
naamheilige van de school zien, de evangelist 
Lucas. Sint-Lucas wordt volgens de traditie 
gesymboliseerd door een gevleugelde stier 
met een boek (nr. 34). In ‘Vorming’ herken 
je een vleugel en een boek, maar de stier is 
vervangen door de naam van de heilige en 
dat is de naam van deze school.

Tegengesteld
Ron van de Ven, leraar aan SintLucas, heeft 
meerdere kunstwerken voor de openbare 
ruimte gemaakt. In Boxtel staat ook zijn beeld 

‘Kringloop’ (nr. 43). Het streven naar evenwicht 
en harmonie speelt een belangrijke rol in zijn 
werk. In zijn beelden komt dat onder andere 
tot uiting in een ruimtelijk samenspel van 
tegengestelde vormen, zoals ook in ‘Vorming’ 
is te zien.
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Zonder Titel

Locatie  park Molenwijk, Molenwijkseweg, Boxtel

Kunstenaar Sietske Miedema (Drachten 1962)

Jaar  2000

Materiaal beton, gepigmenteerd

Techniek  plastiek

Voorwaarts
We zien een meer dan levensgroot, roze 
mensbeeld, dat met het rechterbeen 
voorzichtig voorwaarts tast. Houding 
en beweging drukken een mengeling 
van gevoelens uit. Nieuwsgierigheid en 
terughoudendheid houden elkaar letterlijk 
in evenwicht. Maar zonder elkaar te 
verlammen, want de stap naar ‘buiten’ wordt 
toch gezet. Dat spreekt uit de richting van 
het hoofd en de lange vooruitstrevende 
lichaamslijn. De compositie bestaat uit deze 
geknikte diagonaal en een zigzaglijn. De 
zigzaglijn begint ook bij het hoofd en loopt 
door tot in het gebogen standbeen. Deze 
twee, deels samenvallende lijnen met hun 
restvormen resulteren in een ruimtelijk spel 
van driehoeken: de gebogen nek en knie, de 
rugholte en de opening tussen de benen. Het 
beeld tekent zich zo prachtig af in de ruimte, 
maar wordt er tegelijkertijd onderdeel van. 
De oudroze kleur en het levendige oppervlak 

voegen zich op een vanzelfsprekende manier 
in de natuur.

Zeggingskracht
Dit beeld is niet geplaatst naar aanleiding van 
een bepaalde gebeurtenis. Het is gekozen 
op grond van zijn zeggingskracht. Inhoud en 
vorm vallen in dit beeld prachtig samen. Een 
titel is niet nodig en armen evenmin. Het is 
een monumentaal beeld, dat goed tot zijn 
recht komt in dit park. De kunstenares koos 
voor deze locatie aan het Leysenven.

Eindexamen
Sietske Miedema doet als kind niets liever 
dan kleien. Ze wordt activiteitenbegeleidster 
bij bejaarden. Maar het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan en ze gaat, op haar 
dertigste, alsnog een avondopleiding volgen 
aan de kunstacademie. Dit beeld is haar 
eindexamenwerkstuk en het grootste dat ze 
tot dan toe maakt. Ze heeft een voorkeur 

voor mensbeelden. Die hebben meestal iets 
onderzoekends en zijn op een aarzelende 
manier zelfverzekerd, zoals dit beeld.
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Lichtbaken

Locatie  liftschacht station, Parallelweg Zuid / Stationsplein, Boxtel

Kunstenaar Gerard Hali (Amsterdam 1956)

Jaar  2000

Materiaal roestvrij staal, gespoten

Techniek  constructie

Spoorwegboom
Dit baken is al vanuit de verte te zien, zoals 
het hoort. Het staat precies in de as van 
de Stationsstraat. Maar eigenlijk maakt het 
niet uit van welke kant je komt. Met zijn 
rode toplicht zet het, zelfs vanuit de lucht, 
het station van Boxtel ‘op de kaart’. Deze 
constructie heeft iets van een openstaande 
spoorwegboom, maar dan wel een 
uitschuifbare. Dit ijle, omhoog strevende, 
rood en zilveren lichtbaken sluit aan bij de 
kleurstelling en het transparante karakter 
van het station. Tegelijk contrasteert het 
subtiel met het horizontale gebouw en met 
de diagonale trapleuningen in hetzelfde 
rood. Deze ‘aanwijsstok’ staat sierlijk op 
een puntvoet. Hij lijkt los te staan. Maar de 
ellipsvormige ‘handgreep’ is onopvallend 
verbonden met de liftschacht en verstevigt 
de hele constructie. Ondergronds is dit baken 
veilig verankerd.

Knooppunt
Sinds de aanleg van de spoorlijn in 1865 
is Boxtel een knooppunt van spoorwegen. 
Dat betekende veel voor de industriële 
ontwikkeling. Het maakte Boxtel ook tot 
centrum van communicatie. In 1902 wordt 
in de stationsrestauratie de Katholieke 
Nederlandse Journalisten Kring opgericht. 
De samenkomsten blijven doorgaan tot 1967, 
dan gaat de Kring op in de Nederlandse 
Vereniging van Journalisten. Een plaquette 
in de stationshal herinnert nog aan deze 
periode.
Het oorspronkelijke traject Boxtel – Wesel is 
bovendien een verbindingsschakel in de route 
Londen - Vlissingen – Berlijn – Petersburg. 
Via dit ‘Duitse lijntje’ kunnen rond 1900 de 
belangrijkste Europese machthebbers elkaar 
bereiken, zoals de koning van Engeland, 
de keizer van Duitsland en de tsaar van 
Rusland en hun gezanten. Fier markeert 

dit hoge lichtbaken deze ‘wissel’ in de 
ontwikkelingsgeschiedenis van Boxtel.

Deel van de omgeving
Aanleiding voor het kunstwerk is de 
nieuwbouw van het station. De opdracht 
is een kunstwerk te creëren dat past bij de 
architectuur van het station; opgaat in de 
omgeving en uitstraling heeft richting de 
dorpskern. Het ontwerp van Gerard Hali 
wordt gekozen. Hij voldoet in alle opzichten 
ruimschoots aan deze opdracht.
Onderweg met de auto kun je meerdere grote 
artistieke constructies van Hali tegenkomen, 
zoals bij Zwolle en Hoorn. Ze zijn als familie 
van dit lichtbaken te herkennen.
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Baken

Locatie  naast gemeentehuis, Markt 1, Boxtel

Kunstenaar Antonie Eikemans (Vught 1953)

Jaar  2000

Materiaal cortenstaal

Techniek  constructie

Drinkfontein
De stabiele oervorm van dit kunstwerk 
herinnert aan de oudste piramides en aan 
obelisken, maar heeft een menselijke maat. 
Materiaalgebruik en kleur dragen bij aan de 
onverzettelijke uitstraling die het heeft. Maar 
het onopvallende, afgeplatte ‘dakje’ sluit deze 
robuuste, architecturale vorm juist luchtig 
af. Het oppervlak wordt verlevendigd door 
noppen in dobbelsteenpatroon. Aan twee 
kanten blijkt een daarvan een drukknop te zijn, 
die een andere nop laat spuiten: het is een 
drinkfontein.

Wedstrijd
Met haar maquette wint Antonie Eikemans 
in 1998 de publieksprijsvraag van de Bond 
van Nederlandse Architecten in de kring Den 
Bosch. De opdracht is een drinkfontein te 
ontwerpen, die goed past in de omgeving 
van het gemeentehuis. Ze sluit aan bij het 
ontwerp en het materiaal van de nieuwe 

deuren, die Thijs van der Helm (nr. 10) voor 
dit gebouw maakte. Haar ‘Baken’ past ook 
bij de piramidevormige fontein voor het 
gemeentehuis (nr. 38). De jury is unaniem in 
haar oordeel: “Een tijdloos teken, helder van 
vorm en goed van verhouding”.

Sober
“Aards” en “sober” zijn kernwoorden die 
Antonie Eikemans met betrekking tot haar 
eigen beeldtaal hanteert. Ze stemt haar 
materiaalkeuze niet alleen af op de vorm, 
afmeting en functie van het kunstwerk, maar 
ook op de omgeving, zoals hier te zien is. 
Van haar hand zijn ook de ‘muurtjes’ voor 
het voormalige Sint-Ursulaklooster (nr. 35) en 
‘Gedeelde Herinneringen’ (nr 52).
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Vrijwilligerswerk

Locatie  gemeentehuis, Magdalena van der Stappenpad, Boxtel

Kunstenaar Ton Verstraten (Roosendaal 1946)

Jaar  2001

Materiaal cortenstaal

Techniek  constructie

Verbondenheid
Twee melodieus deinende groepen 
ontmoeten elkaar en geven elkaar de hand. 
De individuen zijn goed te onderscheiden, 
maar er is ook sprake van een sterke 
onderlinge verbondenheid. Deze compositie 
van silhouetten is uit één stuk cortenstaal 
gesneden en met enige tussenruimte op 
een onderplaat bevestigd. Deze plaat, 
waarin een tekst is gestanst, is met een 
duimbreedte afstand op een grote grondplaat 
geplaatst. Door deze gelaagdheid ontstaat 
dieptewerking en kan het licht door de letters 
spelen. Er staat:

2001 JAAR VAN DE VRIJWILLIGER
“VRIJWILLIGERSWERK WERKT ALTIJD”

Herinnering
Deze plaquette is in opdracht van de 
gemeente gemaakt en onthuld bij de 
afsluiting van het Internationale Jaar van de 

Vrijwilliger 2001. Dit als blijvende herinnering 
aan het belang van vrijwilligerswerk.

Rode draad
Vrijwilligerswerk gaat over ontmoeting en 
communicatie. Juist die thematiek is de 
rode draad in het werk van Ton Verstraten. 
Dat komt zowel in zijn schilderijen als in zijn 
beelden tot uiting (nr. 42 en 50). Hij werkt 
graag op muziek en dat is aan zijn composities 
te zien.
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Ontmoeting

Locatie  Molenhof, Boxtel

Kunstenaar Ton Verstraten (Roosendaal 1946)

Jaar  2002

Materiaal brons

Techniek  plastiek

Schouder aan schouder
Negen mensfiguren staan schouder aan 
schouder. Ze zijn gelijk van opzet, maar 
toch verschillend. Negen individuen, die 
elkaar ontmoeten en zich verbonden weten 
qua levensfase en woonomgeving. Ze zijn 
saamhorig, maar staan ieder afzonderlijk fier 
en hoog op eigen benen. Daar tussendoor 
zie je de omgeving. Ze staan samen op een 
boogsegment en weerspiegelen zo de vorm 
van het appartementencomplex.

Zorgwoningen
Dit beeld is geplaatst bij het in gebruik 
nemen van het zorgappartementencomplex 
Molenhof.

Medemenselijk
Thema’s als ‘ontmoeting’ en ‘communicatie’ 
spelen een belangrijke rol in het werk van 
beeldhouwer en schilder Ton Verstraten. Hij 
weet het algemeen menselijke, het individuele 

en het medemenselijke te treffen. Houding, 
blik en gebaar spreken daarbij hun eigen taal. 
Hier volstaat Verstraten met suggestie, soms 
werkt hij zijn beelden op een naturalistische 
manier uit. Dat is te zien bij zijn Drie Vrouwen 
(nr. 42).
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Samen Sterk

Locatie  dorpsplein, Lennisheuvel, Boxtel

Kunstenaar Hans Goddefroy (Medan 1933)

Jaar  2003

Materiaal beeld: brons; sokkel: straatstenen

Techniek  plastiek

Totempaal
Uit een heuveltje verrijst een ‘stam’, waaraan 
vier figuren ontspruiten: twee muzikanten, een 
boer en een ambachtsman. Daarop staat een 
fantasievogel met vier poten. Bovenop torent 
een mannetje. Zijn afdruk komt terug op het 
zegel op de zuil, met daaromheen de tekst 
lennisheuvel samen sterk. De vormgeving van dit 
beeld lijkt van een kinderlijke eenvoud. Maar 
als je goed kijkt, zie je dat de grondvormen 
ritmisch herhaald en gevarieerd worden. Zo 
keert de zuil terug in de poten van de vogel 
en de benen van het mannetje. De steek van 
dit mannetje herken je op zijn beurt in zijn lijf 
en min of meer in de vleugels van de vogel. 
Het rondlopend reliëf met de gestileerde 
figuren is heel melodieus van belijning. Het 
hier en daar uitsteken van een neus, vinger 
of staart maakt de omtrek van dit beeld 
speels en zelfs op afstand ‘sprekend’. Deze 
‘totempaal’ heeft geen voor- of achterkant, er 
is altijd wel iemand die je aankijkt.

Ontstaan
Het beeld is onderdeel van het dorpsplein, 
dat op initiatief en naar ontwerp van een 
bewonerscommissie tot stand is gekomen. 
Aangepaste bestrating, nieuw straatmeubilair, 
een kiosk en dit beeld maken deel uit van dit 
centrumplan. In deze ‘totempaal’ wordt het 
ontstaan van Lennisheuvel gesymboliseerd. 
Het heuveltje verwijst naar de plek, waar dit 
kerkdorp ontstond. De vier figuren verbeelden 
de bevolking sinds de oudste tijden. De 
vogel is, in de ogen van de kunstenaar, een 
verre voorvader van de kerkuilen die hier 
huizen. Hij vertegenwoordigt het kwaad en 
daarom heet hij Ongetoef. Het mannetje 
is door de kunstenaar gekscherend Lennis 
van den Heuvel genoemd. Hij overwint het 
kwaad en verpersoonlijkt het ‘samen sterk’, de 
constructieve kracht die karakteristiek is voor 
de bevolking van Lennisheuvel.

Voetbalpaal
Het pleintje is een ontmoetingsplek voor de 
inwoners, een rustplek voor voorbijgangers 
en bovendien een speelplaats voor kinderen. 
Daarom heeft de kunstenaar het beeld 
een spelfunctie meegegeven. Er kan een 
voetbalspel omheen gespeeld worden. De 
paal moet met de bal geraakt worden. De 
tegenpartij probeert dat te verhinderen. Kom 
je met je voet op de heuvel dan sta je buiten 
spel en krijgt het andere team een vrije trap. 
Dit spel is afkomstig van de Maori uit Nieuw 
Zeeland.

Kapiteel
De Brabantse cultuur is beeldhouwer en 
straatmuzikant Hans Goddefroy uit Helmond 
eigen. Maar hij heeft ook affiniteit met andere 
volksculturen, zoals die van de Maori. Artistiek



voelt hij zich geworteld in de romaanse stijl 
van de vroege middeleeuwen. Zo herinnert dit 
beeld aan de gebeeldhouwde kapitelen van 
de zuilen in kerken uit die periode.

onthulling met de beeldhouwer en zijn Minimuziektheater
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Zacht geloei
Je bent lekker buiten en geniet samen met 
de koeien van het groen rondom Kasteel 
Stapelen en dan word je ineens een donkere 
tunnel ingeleid. Tot je verrassing kom je de 
koeien in de tunnel weer tegen. Nu staan 
ze op vier handbeschilderde, delftsblauwe 
tegeltableaus. Ze grazen rustig door en 
kijken je goedmoedig aan. Bij nadere 
beschouwing zijn er ook ossen bij. We zijn 
in de Ossenpadtunnel! Plotseling hoor je 
zacht geloei en fluitende vogels. Terwijl je 
je afvraagt waar dat geluid vandaan komt, 
ontdek je op de lichtbakken teksten als 
“Ik ga naar ons moeder toe”; “op reis in 
gedachten”; “Ja fietsen met oma”.

Groene gemeente
Boxtel profileert zich als groene gemeente, 
die ruim baan geeft aan de fiets. De 
Kunststichting Boxtel wil dat met beeldende 
kunst accentueren. Daarom worden er sinds 

2004 bewust kunstwerken langs de fietsroutes 
voor woon-werkverkeer geplaatst. De 
Ossenpadtunnel is een belangrijke schakel 
tussen het dorp en het industrieterrein, 
waar veel mensen dagelijks gebruik van 
maken. Reden voor de kunstenares om 
deze wat naargeestige locatie te kiezen 
en op te vrolijken met tekst, beeld en 
geluid. Ze vraagt voorbijgangers naar hun 
gedachten, gevoelens en herinneringen, 
verbonden met de fietsroutes. Gezien de vele 
overeenkomsten kun je spreken van ‘gedeelde 
herinneringen’, deze zet ze op de lichtbakken. 
Ze voegt er de koeien en geluiden aan toe. 
En zo creëert ze een omgeving met een 
geruststellende Oudhollandse sfeer met 
Brabants accent.

Onderzoek
Antonie Eikemans is een veelzijdige 
kunstenares. Dat blijkt alleen al uit haar 
kunstwerken in de buitenruimte van Boxtel. 

Ze zegt: “Je moet onderzoek doen om tot 
een goede inhoudelijke vertaling van de 
kunstopdracht te komen”. Ze stemt haar 
kunstwerken af op de locatie. Zo verbetert 
ze niet alleen het aanzien van de omgeving, 
maar versterkt ze ook de belevingswaarde 
van de plek. Dat geldt voor ‘Gedeelde 
Herinneringen’, maar ook voor haar ‘muurtjes’ 
voor Sint-Ursula (nr. 35) en haar drinkfontein 
naast het gemeentehuis (nr. 48).

Gedeelde Herinneringen

Locatie  Ossenpadtunnel, Prins Hendrikstraat, Boxtel

Kunstenaar Antonie Eikemans (Vught 1953)

Jaar  2004

Materiaal keramische tegels, geglazuurd; tekst en geluid

Techniek  schilderen, beletteren, elektrotechniek
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Gedenkstenen

Locatie  tussen kasteel Stapelen en de Sint-Petruskerk, Boxtel

Kunstenaar Leo Disch (Maastricht 1954)

Jaar  2005

Materiaal Belgisch hardsteen

Techniek  sculptuur

Eend en sleutel
Langs de eeuwenoude route tussen kasteel 
Stapelen en de Sint-Petruskerk liggen zes 
ronde, cultuurhistorische gedenkstenen. Alle 
stenen zijn gelijk van opzet. Op een gebutste 
en daardoor lichtgrijze ondergrond ligt een 
gepolijst, antracietgrijs figuratief reliëf. Dit 
wordt omsloten door een ring met tekst. 
Daarin staan midden onder een eend en een 
sleutel. Deze verwijzen naar de historische 
band tussen kasteel en kerk. De eend komt 
acht maal voor in het wapen van Boxtel (nr. 
40). De sleutel is het attribuut van Sint-Petrus 
(nr. 6), patroonheilige van de kerk, maar ook 
drager van het wapenschild van Boxtel.

Letterontwerp
Voor de teksten is gebruik gemaakt van het 
bijzondere letterontwerp van de Benedictijner 
monnik Dom Hans van der Laan (1904-1991). 
Als architect is hij de centrale figuur van de 

Bossche School (1945-1970), die staat voor 
soberheid en een consequent doorgevoerde 
verhoudingsleer. Hij ontwerpt een alfabet, 
dat past binnen die vormgevingsprincipes. 
Dit in de overtuiging dat ‘de letter’ misschien 
wel het belangrijkste kunstwerk aller tijden is. 
Zijn ontwerp voldoet aan zeer strenge regels. 
Hij laat zich inspireren door de volmaakte 
kapitalen van het Oud-Romeinse schrift, 
dat nog altijd de basis vormt voor onze 
hoofdletters. Een geometrische compositie 
van zijn alfabet, in steen gebeiteld, hangt 
op de Technische Universiteit Eindhoven als 
kunstwerk aan de muur.

Reliëf
De afbeeldingen, tekst en jaartallen in reliëf 
herinneren aan bijzondere gebeurtenissen uit 
de plaatselijke geschiedenis.
a. Gedenksteen ‘Baronie van Boxtel’ 

Locatie: Burgakker / Rechterstraat, het 

kruispunt van de twee oudste bestrate 
wegen in Boxtel (nr. 33). 
De gekruiste sleutels van Sint-Petrus 
staan voor de inwoners van Boxtel en 
de ploeg staat voor de inwoners van 
Liempde, tezamen waren zij de bewoners 
van de Baronie van Boxtel. Het oudste 
document waarin sprake is van de 
Baronie van Boxtel en haar bestuurlijke 
organisatie, dateert van 1293. Genoemd 
worden: een Heer en schepenbank van 
Boxtel; een Boxtels leenhof; een kerk 
en een protocol met voorschriften en 
regels. In 1391 wordt Liempde aan de 
Heer van Boxtel geschonken. In 1795, 
met de komst van de Fransen, komt er 
een einde aan deze organisatie en de 
verbondenheid tussen beide dorpen. 
Bij de gemeentelijke herindeling in 
1996 worden Liempde en Boxtel weer 
samengevoegd (nr. 10). De tekst vat deze 



compositie letterontwerp van Dom Hans van der Laan

geschiedenis samen: 
baronie van boxtel 1293 – 1391 – 1795 
gemeente boxtel 1996

b. Gedenksteen ‘Keizer Karel IV’ 
Locatie: kruising Raaphof / Burgakker / 
Grote Beemd. 
Deze steen met de Duitse, keizerlijke 
adelaar herinnert aan het feit dat keizer 
Karel IV in 1356 de heerlijkheid Boxtel in 
leen geeft aan Theodricus van Merheim 
en Maria van Boxtel. Hieraan ontlenen 
we het oudste schriftelijke bewijs dat 
Boxtel direct onder de keizer viel, in 
plaats van onder de hertog van Brabant. 
Boxtel kan zich daarom onafhankelijk 
opstellen binnen het hertogdom. 
Bovendien geniet ze privileges van de 
keizer, maar ook vrijheid omdat hij op 
grote afstand zit. Boxtel vormt dus een 

 gunstige uitzondering. Deze situatie 
duurt tot 1436; in dat jaar wordt Boxtel 
een Brabants leen. Het opschrift van de 
steen luidt: 
karel iv rooms keizer schenkt boxtel in leen 
aan theodricus en maria • 29 iv 1356

c. Gedenksteen ‘Heilig-Bloedwonder’ 
Locatie: Oude Kerkstraat / Duinendaal. 
Afgebeeld is Priester Eligius. Hij wijst op 
de omgevallen miskelk waaruit witte wijn 
vloeit, die rode vlekken achterlaat op de 
altaardoeken. Dit is het bloedwonder van 
Boxtel (nr. 44). Vanaf 1380 mogen deze 
Heilig-Bloeddoeken, na toestemming 
van een pauselijke gezant, jaarlijks aan 
het volk getoond worden. Sindsdien 
worden ze op Drievuldigheidszondag 
meegedragen in de Heilig-
Bloedprocessie en vervolgens in de kerk 
getoond. Boxtel wordt een pelgrimsoord 
en daaraan heeft ze een belangrijk deel 
van haar welvaart te danken. Een eeuw 
later is er een grotere kerk nodig om de 
stroom bedevaartgangers op te vangen 
en dat is de huidige Sint-Petruskerk. 
Op de plek waar deze steen ligt, breekt 
tijdens de processie in 1540, een brand 
uit die een groot deel van het centrum in 
de as legt. Na de Tachtigjarige Oorlog is 
Nederland een protestantse republiek. 
De Heilig-Bloeddoeken worden in 
Hoogstraten in de katholieke Zuidelijke 
Nederlanden in veiligheid gebracht. Dat 
gebeurt in 1652, in 1924 komt een van 
de twee doeken weer terug naar Boxtel 
en wordt de Heilig-Bloedprocessie hervat 
(nr. 5). In de tekstring staat: 
het tonen van de heilige bloeddoeken 1380

d. Gedenksteen ‘Schependomszegel’ 
Locatie: Markt, waar van oudsher het 
dorpsbestuur vergadert. Aanvankelijk 
in herbergen en sinds 1843 in een echt 
raadhuis. 
Tot de Franse Revolutie worden 
afspraken en besluiten van de 
schepenbank officieel bekrachtigd 
door het schependomszegel in lak af 
te drukken op de akte. Het oudste 
gave schependomszegel dat bewaard 
is, hangt aan een document van 8 mei 
1430. Het is hier afgebeeld. Het zegel 
is amandelvormig. Centraal staat Sint-
Petrus (nr. 6) als schildhouder van het 
wapen van Boxtel. De inscriptie luidt: 
s•scabinorv m•in•boxtel en dat betekent: 
schependomszegel te Boxtel. In de 
tekstring staat: 

 schependomszegel van boxtel 8•v•1430
e. Gedenksteen ‘Kapittel van Boxtel’ 

Locatie: Clarissenstraat / Oude 
Kerkstraat. 
Deze steen met negen paar biddende 
handen verwijst naar de stichting van 
het kapittel van negen kanunniken in de 
Sint-Petruskerk door de Heer van Boxtel 
in 1492. Dat versterkt het aanzien van 
Boxtel. Het kapittel wordt opgeheven in 
1648 aan het einde van de Tachtigjarige 
Oorlog, als Nederland een protestantse 
republiek is geworden. Middenboven 
in de steen zijn een paar aanbiddende 
handen afgebeeld; daaronder drie paar 
open, dankende handen en daaronder 
vijf paar in gebed gevouwen handen. 
Rondom staat: 
oprichting van het kapittel 26 xii 1492



f. Gedenksteen ‘Paters Assumptionisten’ 
Locatie: Park Stapelen. 
De op de maatschappij gerichte 
Paters Assumptionisten noemen zich 
Augustijnen van de Maria Assumptie, 
oftewel Onze-Lieve-Vrouw-ten-
Hemelopneming. Hun priesterorde is 
gesticht in 1850 in Nîmes in Frankrijk. 
Ze nemen de regel van kerkvader 
Augustinus aan. In Nederland is de 
congregatie sinds 1915 gevestigd 
in Kasteel Stapelen in Boxtel (nr. 1). 
Na de oorlog hebben enkele paters 
assumptionisten een aantal jaren in een 
klooster in Noord-West Frankrijk 

 gewoond. Het hier afgebeelde kruis 
sierde daar de kapel. Dit kruis bestaat 
uit vier gestileerde harten, die door een 
doorlopende, gebogen lijn worden

 gevormd. Het centrum is omcirkeld met 
als resultaat een mooi mozaïekje. Dit 

kruis sierde het briefpapier dat de orde 
gebruikte ter gelegenheid van haar 
honderdvijftigjarig bestaan in het jaar 
2000. In de tekstring staat: 
wie mij volgt dwaalt niet rond in de 
duisternis

Historische besef
De nederzetting Boxtel wordt vanaf ongeveer 
1100 in bronnen vernoemd, kerk en kasteel 
zijn daarin van oudsher de bouwkundige 
zwaartepunten. Langs de route tussen beide 
komt de historisch gegroeide identiteit 
van Boxtel nog altijd het meest tot uiting. 
Het gemeentebestuur wil met een nieuwe 
inrichting dit culturele erfgoed blijvend tot zijn 
recht laten komen. Door deze gedenkstenen 
wil zij de beleving van deze cultuurhistorische 
as versterken.

Frater en pater
Frater Leo Disch heeft in de Abdij 
St. Benedictusberg bij Vaals een 
steenhouwerij. Hij maakt grafstenen, 
gevelstenen en beelden. De theorieën van 
Dom Hans van der Laan kent hij uit de eerste 
hand. Het hakken van diens alfabet heeft hij 
geleerd van beeldhouwer Niel Steenbergen. 
Verder is hij autodidact. Frater Disch heeft de 
gedenkstenen voor Boxtel zowel ontworpen 
als gebeiteld. Zijn monogram staat in het 
beeldvlak van elke steen. Het zijn een elkaar 
overlappende L en D. Daaronder staat in 
een halve boog O. S. B., van Ordo Sancti 
Benedicti, als verwijzing naar de Benedictijner 
orde waartoe hij behoort. 

Pater Hans de Visser uit Tilburg, die goed 
ingevoerd is in de geschiedenis van Boxtel, 
koos de historische thema’s.
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Zorgaanbieder en Zorgvrager

Locatie  Molenweide, Achterberghstraat 18, Boxtel

Kunstenaar Jean en Marianne Bremers (Maastricht 1935; Oldenzaal1943)

Jaar  2005

Materiaal beeld: brons; sokkel: brons

Techniek  plastiek

Vangnet
Dit kunstwerk heeft iets weg van 
siersmeedwerk; het zou een broche kunnen 
zijn. Een jonge man en vrouw, in de bloei van 
hun leven, zijn verwikkeld in een wervelend 
waterballet. Hun gestroomlijnde lichamen 
tekenen zich af tegen de turbulente golven en 
flarden zeewier. Ze weten zich gedragen door 
het water, maar kennen ook de vernietigende 
kracht ervan. Als trapezewerkers gaan ze 
tot het uiterste, ze vertrouwen op elkaar, ze 
hebben samen een vangnet gesponnen dat 
hun bewegingen volgt. Het zijn natuurlijk de 
kunstenaars die dit kunstige netwerk hebben 
gemaakt; het doet de dansers zweven en 
houdt ze in evenwicht. Inhoud, vorm en 
ambachtskunst, klinken hier samen.

Ruimte
Dit kunstwerk is geplaatst ter gelegenheid van 
de renovatie van Zorgcentrum Molenweide. 
“Het kunstwerk beeldt uit dat de ene mens 

de ander helpt, zonder de ander in diens 
ruimte onnodig te beperken”, zeggen de 
kunstenaars.

Echtpaar
Jean en Marianne Bremers zijn een 
kunstenaarsechtpaar dat als een twee-
eenheid samenwerkt. Hun beelden zijn op 
een klassieke manier figuratief en spelen een 
spel met ruimte en zwaartekracht. Daarin 
herinneren ze aan beelden uit het einde 
van de negentiende eeuw, bijvoorbeeld 
van Camille Claudel. Er staat veel werk van 
hen in de regio, maar ze kunnen zich ook 
hofleverancier noemen.
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Rioolgemaalhuisje

Locatie  Smaldersestraat, Dommelsteegje, Liempde 

Kunstenaar Bob Arendsen (Amsterdam 1934)

Jaar  2003

Materiaal beton, wandtegels en metalen deuren 

Techniek  prefab

Zandloper
Aan de rand van het dorp Liempde, met een 
mooi vergezicht over de landerijen, staat 
een klein opvallend huisje. Wat zou dit voor 
een huisje zijn? Het is bekleed met kleine, 
vierkante tegeltjes in pasteltinten en staat 
te glanzen in het landschap. Op een blauwe 
achtergrond vormen groene tegels een 
patroon van een zandloper, met in het midden 
een rood tegeltje. Verticale, smalle, bijna witte 
lijnen maken het geheel nog vrolijker. Eén 
wand bestaat uit twee donkergrijze metalen 
deuren, versiert met een cirkel in pasteltinten. 
Maar waarom staat dit huisje hier en wat 
betekent dat opvallende rode tegeltje?

Cadeautjes
Het blijkt een huisje van Waterschap De 
Dommel te zijn. Het is een rioolgemaalhuisje, 
dat het rioolwater van het dorp Liempde 
verpompt naar de rioolwaterzuivering in 

Boxtel. Voorheen werd een rioolgemaal 
verdekt opgesteld achter dikke groene hagen, 
vanwege de geur die niet zo aangenaam was. 
Nu dit probleem is opgelost kunnen deze 
huisjes als cadeautjes in het landschap staan. 
Het opvallende rode tegeltje geeft de hoogte 
van de pomp aan. Bij de meeste gemalen 
staan perspeil en maaiveld ten opzichte van 
NAP vermeld op een stikker of aluminium 
plaatje op de deur. In de regio staan meer 
rioolgemalen van het Waterschap in sobere, 
maar ook hele fraaie uitvoeringen.

Ontwerpbureau
Architect/kunstfilosoof Bob Arendsen werkt 
voor Archon Specifiek Ontwerpbureau BNA 
te Wijchen. Hij werkt veel voor Waterschap 
en Rijkswaterstaat. Voorbeelden van zijn 
werk zijn het rioolgemaal te Eersel aan 
de Schadewijkstraat en het kunstwerk 
‘Beeld’ op Waterpark Groote Beerze, op de 

rioolwaterzuivering te Hapert.
Het gemaal in Liempde is in prefab gemaakt 
en er zijn vier varianten van deze soort.
 



56

Engel

Locatie  MBO SintLucas, Burgakker, Boxtel

Kunstenaar Hanneke de Munck (Rijswijk 1951)

Jaar  1994/2006

Materiaal Beeld: brons; sokkel: hardsteen

Techniek  plastiek

Ruisen
Voor een witte muur rijst een bronzen engel 
op. Dit wezen heeft zowel de heupen van een 
vrouw als de torso van een man. Staand op 
de tenen en met de vleugels nog uitgeklapt 
lijkt deze engel net geland te zijn op de hoge 
sokkel. De grote ietwat gebogen vleugels 
reiken van hoog boven het hoofd tot aan de 
hiel. Hun rafelige contour en rulle oppervlak 
suggereren lichtheid en beweging. Het is alsof 
je de vleugels hoort ruisen.

Schaduwen
Dit beeld is een geschenk ter gelegenheid 
van het 100 jarig bestaan van de Rabobank 
(1998). Het is door de Rabobank aangeboden 
aan het SintLucas en kreeg een plaats in 
de binnenruimte van het college. Na de 
spectaculaire verbouwing van het SintLucas 
is de Engel in 2006 naar buiten verplaatst. Bij 
deze witte muur, waarop de schaduwen voor 
een beweeglijk effect zorgen, heeft het beeld 

een mooie plek gekregen. De engel lijkt ons 
de weg te willen wijzen, in dit geval naar de 
gebouwen van het SintLucas verder op het 
plein. De witte gevel is van het herenhuis uit 
ca 1850 van Jhr. A.E.M. van Rijckevorsel van 
Kessel burgemeester van Boxtel 1891-1895, 
later werd het de procure van de Witte Paters 
(1917-1960), nu onderdeel van de school.

Vangen van beweging
Hanneke de Munck gaat bewust figuratief te 
werk. Ze probeert de inzet van een beweging 
te vangen in het beeld. In 1994 is de Oude 
Kerk in Amsterdam haar tijdelijke werkplaats 
en daar maakt ze deze engel. Ook van De 
Munck is ‘Eligius van den Aker’ (nr. 44). 
Voor beide beelden heeft dezelfde danser 
geposeerd.
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Simeon

Locatie  Zorggroep Elde Verzorgingstehuis Simeonshof,   
Annastraat 5, Boxtel

Kunstenaar  Jean en Marianne Bremers (Maastricht 1935; Oldenzaal 1943)
Jaar 2007
Materiaal Beeld: brons; sokkel: rotssteen
Techniek plastiek

Kind en duiven
Een naturalistisch vormgegeven man en vrouw 
staan in balletpose elk op een rotsblok. De 
man houdt in zijn omhoog gestrekte armen 
een wereldbol. Op deze wereldbol zit een 
kind dat met uitgestrekte armpjes kijkt naar de 
duif op het hoofd van de vrouw. De duif vliegt 
al op in zijn richting. Een eerste duif is reeds 
bij hem aanbeland. De man en vrouw staan, 
op een verheven manier, in dienst van wat hier 
gebeurt.

Openbaring
Dit kunstwerk is geplaatst ter gelegenheid 
van de opening van het Woonzorgcentrum 
Simeonshof. Het toont Simeon, de 
patroonheilige van dit zorgcentrum. Simeon 
was een gelovig man aan wie door de 
Heilige Geest was geopenbaard dat hij 
niet zou sterven voordat hij de Messias 
zou hebben gezien. Hij staat naast Maria, 

moeder van Jezus. De duiven zijn het offer 
dat indertijd door joden werd gebracht bij 
elke eerstgeboren zoon. Bij de Presentatie 
van Christus in de Tempel openbaart het 
Jezuskind zich aan Simeon als de Messias. 
Hier komt dat tot uiting in de interactie 
tussen Jezus en de duiven, symbool van de 
Heilige Geest. De Presentatie van Christus 
in de Tempel wordt op 2 februari gevierd en 
valt samen met Maria Lichtmis, het rituele 
reinigingsfeest van de kraamvrouw. 
Het beeld is tijdens de viering van Maria 
Lichtmis op 2 februari 2007 ingezegend. 
Voor het kunstwerk staat de eerste steen, 
die op 2 februari 1958 werd geplaatst in de 
toenmalige nieuwbouw van bejaardenhuis 
Simeonshof. Deze eerste steen is destijds voor 
de sloop, op Maria Lichtmis verwijderd. En zo 
is de relatie tussen het gebouw en het beeld 
compleet.

Kunstenaarsduo
De waardering voor de naturalistische en 
dansante beelden van het kunstenaarsduo 
en echtpaar Bremers is groot bij het 
Woonzorgcentrum. Meer over dit echtpaar 
vindt u bij ‘Zorgaanbieder en Zorgvrager’ 
(nr. 54). 
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De Mens Centraal

Locatie  Baronije, Prins Hendrikstraat 32, Boxtel

Kunstenaar Ton Verstraten (Roosendaal 1946)

Jaar  2007

Materiaal Beeld: brons; sokkel: hardsteen

Techniek  plastiek

Bescheiden 
Midden op het plein omringd door 
appartementen van de Baronije zit een vrouw-
figuur op een hoge sokkel. Hoewel ze geen 
armen, onderbenen en gezicht heeft, herken 
je het beeld door de vormen en houding 
direct als een vrouw. Toch wordt haar houding 
pas bij een tweede blik duidelijk, ze zit met 
haar benen over elkaar, draait zich om en 
kijkt bescheiden naar de grond. Ze heeft 
iets innemends en er gaat rust van haar uit. 
Een opvallende gewaarwording dat je dit zo 
ervaart, terwijl het beeld geabstraheerd is tot 
een spel van volumes gedraaid ten opzichte 
van elkaar. Het oppervlak is wat ruw gelaten 
en bewerkt met een structuur van lijnen, die 
de vormen licht accentueren.

Locatie
Het beeld is onthuld tijdens de opening 
van het wooncomplex Baronije aan de Prins 

Hendrikstraat en de Stationsstraat op zaterdag 
16 juni 2007. Dit complex met woningen 
is vooral gericht op 60-plussers. Op de 
sokkel van het kunstwerk staat het volgende 
opschrift: ‘De mens centraal in verleden, 
heden en toekomst. Aangeboden door Blanca 
Beheer B.V.’ De Baronije is gebouwd op 
het voormalige terrein van Wasserij Blanca, 
die van 1926 tot 2003 in bedrijf is geweest. 
Grondeigenaar en oud-directeur Vekemans 
heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van 
dit wooncomplex en heeft dit kunstwerk 
aangeboden.

Ontmoetingsplek
Dit plein vormt het hart van de Baronije. Het is 
een ontmoetingsplek.
Volgens de kunstenaar Ton Verstraten is deze 
zittende vrouw een inspiratiebron voor velen: 
“De mens staat hier centraal en dat heb ik 
ook met dit beeld willen uitdrukken.” Andere 

werken van Verstraten zijn ‘Drie Vrouwen’ (nr. 
42), ‘Vrijwilligerswerk’ (nr. 49) en ‘Ontmoeting’ 
(nr. 50).
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Serafino

Locatie  Dommelbrug, Weiksepad, Boxtel

Kunstenaar Huub Thorissen (Amstenrade 1943)

Jaar  2007

Materiaal staal, verzinkt, geschilderd

Techniek  constructie

Zeer fijn
In de verte verschijnt een metershoge, ijle 
constructie. Op zijn lange benen lijkt hij mee 
te veren met de wind om dan in een krachtige 
curve schuin omhoog weg te vliegen. Zijn 
transparante vleugels bollen. Deze haast 
immateriële, rijzige, zeer fijne gestalte heet 
Serafino. Een serafijn is een engel met zes 
vleugels en dit beeld is opgebouwd uit zes 
glanzende gebogen buizen. Deze buizen zijn 
onderling opgespannen door staven en dat 
resulteert in een strak geometrisch lijnenspel 
tussen de cirkelsegmenten. Doordat de staven 
steeds iets ‘doorschieten’ ogen ze als stralen. 
Bovendien schittert dit zilvergrijze kunstwerk 
in de zon. Seraf betekent in het Hebreeuws 
brandend. Als hij ’s avonds aangelicht wordt, 
is deze ‘brandende’ engel tot in de wijde 
omtrek te zien.

Beschermengel
Boxtel profileert zich als groene gemeente, 
die ruim baan geeft aan de fiets. De 
Kunststichting Boxtel wil dat met beeldende 
kunst accentueren. Daarom worden er sinds 
2004 bewust kunstwerken langs de fietsroutes 
voor woon-werkverkeer geplaatst. De 
kunstenaar heeft een beschermengel voor 
fietsers gemaakt. Als locatie heeft hij gekozen 
voor de natuurlijk begroeide Dommeloever 
bij de brug, die de wijken Selissen en Munsel 
verbindt. Hier is het kunstwerk niet alleen 
vanuit beide rijrichtingen te zien maar, via 
het Dommeldal, ook vanaf de brug in de 
Bosscheweg en zelfs vanaf de A2.

Hijskranen
Als kind doet Huub Thorissen niets liever dan 
met latjes, touwtjes en katrolletjes hijskranen 

bouwen. Later krijgt hij meccano. Van jongs 
af aan heeft hij dus al een fascinatie voor de 
techniek van ruimtelijk bouwen. Al snel komt 
daar het artistieke aspect bij. Hij wordt leraar 
handvaardigheid, maar blijft daarnaast de 
kunst trouw. Nu zijn leraarschap erop zit, is hij 
full-time beeldend kunstenaar. Hij maakt zowel 
kleine als grote transparante constructies 
waarin het gaat om het spel van lijn, vlak en 
tussenruimte en de suggestie van beweging, 
zoals in Serafino.
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Objekt/Oven/Objekt

Locatie  De Kleine Aarde, Het Klaverblad 1, Boxtel

Kunstenaar Antonie Eikemans (Vught 1953)

Jaar  1985-2007

Materiaal keramiek, koper

Techniek  modelleren

Boomstam
Als je door de tuin van de voormalige Kleine 
Aarde wandelt, valt dit kunstwerk niet meteen 
op. Het voegt zich door zijn vorm, kleur 
en oppervlaktestructuur vanzelfsprekend 
in de natuurlijke omgeving. Het lijkt een 
boomstam te zijn. Pas in tweede instantie 
wordt het duidelijk dat het een geboetseerd 
‘objekt’ is, dat uit gestapelde, onregelmatig 
gevormde segmenten is opgebouwd. De 
taps toelopende, min of meer ovale ringen 
sluiten zich niet, maar stulpen middenvoor 
naar binnen. De verticale naad die hierdoor 
ontstaat, is gedicht met glinsterend, gestold 
koper. Deze schacht heeft iets van een 
primitieve schoorsteen.

Ovenbeeld
Dit uit klei opgetrokken oerbeeld is zijn eigen 
schoorsteenoven geweest. De menselijke 
hand is hier de enige schakel tussen aarde 
en beeld. Vervolgens heeft dit ‘objekt’ van 

klei zichzelf gestookt tot steengoed, zoals de 
titel ‘objekt/oven/objekt’ vertelt. Dit is een 
‘ovenbeeld’. Het is tot stand gekomen in 
1984-1985, tijdens een aan Antonie Eikemans 
toegekende werkperiode in het Keramisch 
Werkcentrum in Heusden, bedoeld voor 
onderzoek en experiment. Antonie zocht 
naar de essentie van haar kunstambacht: de 
synthese van klei, vorm en vuur. De ritmiek 
van cultuurlandschap, zoals geploegde voren 
en houtstapels, diende als inspiratiebron voor 
de vormgeving en de bewerking van het 
oppervlak.
Antonie zocht naar de essentie van klei, vorm, 
aarde en vuur. Het ritme van het gecultiveerde 
land – zoals geploegd land en houtstapels – 
diende als inspiratiebron voor de vormgeving 
en de bewerking van het oppervlak.
De kunstenares heeft dit beeld in 2007 
aan Boxtel geschonken. Het heeft een 
plek gekregen op De Kleine Aarde, omdat 
het zo mooi aansloot bij de visie van deze 

instelling. Voor de vorstbestendigheid is nu de 
bovenkant en de gleuf met koper gedicht, dat 
slaat in de loop der tijd groen uit, net als het 
beeld zelf, dat bemost raakt.

Schaarste
In Heusden stelde Antonie Eikemans zich 
de uitdaging om tot beelden te komen met 
als uitgangspunt schaarste van materiaal en 
techniek. Nog altijd gebruikt ze de begrippen 
‘aards’, ‘sober’ en ‘onderzoek’ wanneer ze 
het over haar werk heeft. Het resultaat van 
dit streven komt in Boxtel ook tot uiting in 
haar ‘muurtjes’ voor het voormalige Sint-
Ursulaklooster (nr. 35), in ‘Baken’ (nr. 48) en in 
‘Gedeelde Herinneringen’ (nr. 52).
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Leesbare Biografie

Locatie   verschillende locaties in het buitengebied van Boxtel, 
Liempde en Lennisheuvel

Kunstenaar Huub Thorissen (Amstenrade 1943)
Jaar  2008
Materiaal cortenstaal / metaal, gespoten
Techniek  constructie

Plaatsen van Herinnering
Met het project ‘Leesbare Biografie’ wil 
Boxtel aandacht vragen voor haar ‘Plaatsen 
van Herinnering’. In een tijd van globalisering 
wordt de belangstelling voor de directe 
omgeving sterker. Door aandacht te vestigen 
op bijzondere gebeurtenissen uit het verleden 
wordt de beleving van de leefomgeving 
verdiept, waardoor het identiteitsgehalte 
wordt verhoogd. De Franse historicus Pierre 
Nora (1931) heeft hier in zijn werk ‘Lieux de 
Mémoire’ (1989) de aandacht op gevestigd. 
Naar aanleiding van dit werk start Nederland 
in 2005 het project ‘Plaatsen van Herinnering’. 
Boxtel selecteert hiertoe tien verhalen uit het 
boek van Jean Coenen, ‘Baanderheren, 
Boeren en Burgers’. Deze verhalen spelen zich 
af in het Boxtelse buitengebied. Uiteindelijk 
zijn vier verhalen gekozen die een ‘plek van 
herinnering’ kunstzinnig verbeelden en daar-
mee de biografie van Boxtel ‘leesbaar’ maken.

61a Boxtel en de Tommies
In het gehucht Luissel, aan het eind van het 
zandpad Sint-Jorishoef in de richting van 
de Kapelweg staat een monumentje van 
cortenstaal. Het draagt een roestvrijstalen 
plaat met een daarin gestanst tafereel van 
een stervende soldaat ondersteund door 
zijn makkers en gadegeslagen door een 
generaal te paard. Het landschap, waarin deze 
gebeurtenis zich afspeelde, schemert door de 
gestileerde, transparante tekening heen. 
In 1794 vindt de slag om Boxtel plaats, waarin 
Staatse en Engelse troepen vechten tegen 
het invallende Franse leger. Er wordt een 
hevige strijd geleverd op Luissel en de Roond 
waarin vele doden en gewonden vallen, zo 
ook de Engelse soldaat Thomas Atkins. Op 
het tafereel ziet u de hertog van Wellington 
gezeten op zijn paard, die aanstalten maakt 
de stervende soldaat bij te staan. Thomas 
spreekt tot de hertog de legendarische 
woorden: “It’s all right, sir, it’s all in a days 

work” en sterft. Dit toonbeeld van plichtsbesef 
maakt diepe indruk op de hertog waarna hij 
zijn manschappen voortaan Tommies noemt. 
‘De Tommies’ wordt een internationaal begrip, 
dat in Boxtel is gemunt. Het wordt de bijnaam 
voor Engelse soldaten die in de Eerste en 
de Tweede Wereldoorlog Nederland komen 
bevrijden. 
 
61b Brouwerij Den Engel
Bij het kruispunt Lennisheuvel, Mijlstraat, naast 
de voormalige brouwerij Den Engel, staat 
in de berm op een ‘tafeltje’ een ruimtelijke 
tekening in cortenstaal en gespoten metaal. 
We herkennen de contouren van een 
ouderwetse koffiepot en daarvoor tuimelt 
een bierglas. Het geeft aan dat brouwerij 
Den Engel ook een gastvrije herberg was. 
De herberg wordt al in de vijftiende eeuw 
in bronnen vermeld. De gele ijsselstenen in 
de gevel geven aan dat het pand een ver 
verleden kent. Langs de kruising Mijlstraat 



Brouwerij de Engel Kartuizerhoeve

in de richting van Oirschot lag destijds een 
van de belangrijkste handelsroutes van 
’s-Hertogenbosch, via Boxtel naar Turnhout.

61c Kartuizerhoeve
Lopend of fietsend via de Liempdseweg 
valt al heel snel een lichte gestalte op. 
Aan de zijweg de Goorestraat, staat een 
gestroomlijnde witte zuil bekroond met een 
soort monnikenkap. Opgebouwd uit enkele 
platen metaal staat hier een ware monnik. 
Uit het teken op zijn ‘borst’ – een kruis met 
daaronder een cirkel met dwarsbalk – blijkt 
dat we met een kartuizer van doen hebben. 
De hier dichtbij gelegen hoeve op nummer 
1, was eens eigendom van de kartuizerorde 
Sint-Sophia van Constantinopel. De hoeve is 
in 1507 aangekocht van erfgenamen van de 
heren van Boxtel. Door schenkingen, vaak 

gedaan door gefortuneerde vrouwen, waren 
de kartuizers in staat bezittingen te vergaren. 
Hieruit konden ze hun inkomsten genereren 
om in hun levensonderhoud te voorzien. De 
kartuizers hebben van 1466 tot 1641 in de 
Meierij geleefd. Helaas is deze boerderij in 
2013 afgebrand.

61d Duits Lijntje
In het gehucht Kasteren ter hoogte van het 
oude treinstation langs het ‘Duitse Lijntje’ 
staat een statige treincoupé in cortenstaal. Hij 
balanceert op zijn twee wielen en de ramen 
bieden ons uitzicht op de omgeving. De 
uitsneden op de zijkanten, van spoorbanen 
en treinen in een landschap, stralen beweging 
uit en staan voor vertrekken en aankomen. 
De ‘deur’ draagt een wapen. Het is de 
tweekoppige adelaar van het Russische 
keizerrijk. Hoogwaardigheidsbekleders en 
hun legers, waaronder de Russische tsaren, 
maakten gebruik van dit ‘Duitse Lijntje’. Het 
was dé treinverbinding tussen Londen en 
Moskou via Vlissingen, Boxtel en Berlijn. In 
1874 trouwde Maria Alexandrovna Romanov 
de dochter van tsaar Alexander II van 
Rusland, met Alfred, de zoon van de Britse 
koningin Victoria. Via deze spoorlijn zijn 
de bruiloftsgasten vervoerd. Het wankele 
evenwicht van de wagon staat symbool voor 
de positie waarin het ‘Duitse Lijntje’ zich 
vaak heeft bevonden. In 1878 is de Noord-
Brabantse-Duitse Spoorwegmaatschappij 
NBDS opgericht. Het personenvervoer 
heeft tot 1950 standgehouden en het 
goederenvervoer tot 1999. 



 
Lijnen en vlakken
Huub Thorissen ontwerpt kunstwerken in de 
vorm van metalen constructies. Deze laat hij 
vervaardigen door de gebroeders Slegers, 
die gespecialiseerd zijn in het realiseren 
van dit soort kunstwerken. De beelden van 
Thorissen kenmerken zich door een spel 
van lijnen en vlakken, waarbij hij altijd zorgt 
voor transparantie. ‘Serafino’ (nr. 59), de 
beschermengel voor de fietsers, is ook door 
hem gemaakt. 
 

Duits Lijntje
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De Maat der Dingen

Locatie   rotonde De Goor, Eindhovenseweg / Keulsebaan 
Boxtel

Kunstenaar Karin Colen (Boxmeer 1962)
Jaar  2008
Materiaal staal, poedercoating, lak
Techniek  constructie

Een pas
Aanrijdend op de rotonde tekent zich het 
silhouet af van een traditionele passer. Hij 

balanceert gewaagd op één been. Door zijn 
kleur van geelkoper en facetten glanst hij in 
de zon. Het is een elegant model met sierlijke 
vingersteunen en een liervormig scharnierpunt 
met daarin een ‘oog’. Hij wordt bekroond 
door een medaillon met daarop aan de ene 
kant een profiel en aan de andere kant een 
monogram, kennelijk is het een persoonlijk 
eigendom. Door zijn detaillering en de grote 
pas die deze passer zet, steekt hij mooi af 
tegen de lucht en de omgeving. Terwijl dit 
alles tot je doordringt, laat deze passer je om 
de rotonde cirkelen.

Hendrik Verhees
Deze uitvergrote passer is een monument 
voor Hendrik Verhees (Boxtel 1744-1813). 
Hendrik Verhees was een zeer veelzijdig man. 
Plaatselijk was hij bestuurder en vrederechter. 
Regionaal was hij een revolutionair politicus 

en als volksvertegenwoordiger in Den Haag 
toonde hij zich een voorvechter van de 
Brabantse zaak. Maar zijn hoofdberoep was 
landmeter en cartograaf waarmee hij grote 
faam verwierf. Hij maakte gebruik van de 
graad- en driehoeksmeting. De eerste kaarten 
waaraan een goede meting ten grondslag lag, 
waren van zijn hand. Naast allerlei ingenieuze 
landmeetkundige instrumenten is daarbij een 
passer onontbeerlijk en daarom staat hier 
een monumentale passer als eerbetoon aan 
Hendrik Verhees. Deze passer verbeeldt ook 
‘de stap voorwaarts’ die Verhees op velerlei 
gebied maakte. De pas die de passer zet meet 
3,767 meter, dat is precies één Rijnlandse 
roede, de maateenheid waarmee Verhees 
werkte. De titel van het kunstwerk ‘De Maat 
der Dingen’ zinspeelt hierop. Verhees was 
ook aannemer, weg- en waterbouwkundige 
en architect. Hij heeft jarenlang gewerkt aan 



het onderhoud van de nationale straatweg 
’s-Hertogenbosch – Boxtel - Eindhoven - Luik. 
Deze rotonde ligt in dat oude traject. Onlangs 
kwam onverwacht, bij werk aan de weg, onder 
het asfalt een laag keien tevoorschijn uit de 
tijd van Verhees. De passer staat in een cirkel 
en op een heuveltje van deze oude keien.

keien in de straatweg ’s-Hertogenbosch – Luik 

Belevingsruimte
De kunstenares Karin Colen gaat bij een 
kunstopdracht uit van een analyse van de 
locatie waar het kunstwerk moet komen en 
van de thematiek die het in zich moet dragen. 
Door plek en thematiek te verweven, wil ze 
een betekenisvolle belevingsruimte scheppen 
voor ons als gebruiker. In dit geval heeft ze 
voor rotonde De Goor de verdiensten van 
Hendrik Verhees verbeeldt in een stap van 
een monumentale passer, waar wij omheen 
cirkelen.
Karin Colen heeft al meerdere kunstwerken in 
de openbare ruimte op haar naam staan. Niet 
alleen in Noord-Brabant, maar ook in Assen, 
Maassluis en Heerenveen. In Boxtel is in het 
gebouw van Helicon Opleidingen MBO nog 
een kunstwerk van haar te zien.
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Papierschepper

Locatie  Park Molenwijk, plantsoen voor restaurant Molenwijk

Kunstenaar Jan Snellaars (Den Haag 1946)

Jaar  2010

Materiaal Beeld: brons; sokkel: baksteen

Techniek  plastiek

Hardwerkend ventje
In het park tussen het Leysenven en restaurant 
Molenwijk staat, op een hoog gemetselde 
sokkel, een hardwerkend ventje. Hij staat 
op een voetenbankje. Het is nog een kind. 
De knaap is druk in de weer met een platte 
zeef waar slierten af druipen. Het massieve 
werkblok voor hem verbeeldt twee kuipen. 
De jongen is eenvoudig van vorm en 
geboetseerd met grove stukken klei, hier 
en daar is een detail uitgewerkt, van rechts 
opzij herken je zijn werksloof. Het bordje op 
de sokkel vertelt dat hij een papierschepper 
is…...

Velijnpapier
Door de geest van de Franse Revolutie met 
zijn nieuwe vrijheden, ontstaat in Boxtel een 
nieuwe tak van nijverheid. In 1802 wordt 
de papierfabriek opgericht. De watermolen 
aan het Smalwater wordt gehuurd van de 
erven van de heren van Boxtel en op het 

terrein worden schuren, magazijnen en een 
windmolen gebouwd.  De papierfabriek 
is de eerst naamloze vennootschap met 
aandelenkapitaal en met wel 100 werknemers. 
Dat is heel bijzonder in die tijd. Ze maken 
diverse soorten papier. Maar het Boxtelse 
Velijnpapier, gemaakt van linnen lappen, 
geniet landelijke bekendheid. Tijdens de 
Brabantse rondtoer van Lodewijk Napoleon 
in 1809 bezoekt hij ook de Boxtelse 
papierfabriek. Ter gelegenheid van dit 
bezoek is het watermerk van het fijne witte 
handgeschepte velijnpapier voorzien van een 
afbeelding van koning Lodewijk Napoleon. 
In 1819 worden de bezittingen van de 
heren van Boxtel openbaar verkocht. De 
fabriek hoopt de grond en watermolen te 
kunnen kopen, maar helaas wordt alles en 
masse verkocht. De nieuwe eigenaar baron 
de Grancy weigert ook maar iets door te 
verkopen. Uit onvrede heeft de directie van 
de papierfabriek de windmolen, schuren en 

magazijnen over een afstand van 1166 meter 
in dertien dagen tijd verplaatst naar deze plek. 
Met de bouw van een tweede windmolen kon 
de papierfabriek weer volop draaien.
Park Molenwijk dankt zijn naam aan deze 
periode uit de Boxtelse cultuurhistorie.

Herinnering
Probusclub Boxtel heeft ter gelegenheid van 
haar vierde lustrum het boek ‘Molenwijk, 
een bijzonder park’ uitgegeven. Het beeldje 
is een aanvulling op dit boek. Het herinnert 
aan de wijze waarop het park aan zijn naam 
is gekomen. Jan Snellaars kreeg de opdracht 
voor dit kunstwerk. Gezien de massieve aard 
van dit figuratieve beeldje zal menigeen 
niet vermoeden dat Snellaars ook heeft 
meegewerkt aan het abstracte, ruimtelijke 
kunstwerk ‘zonder titel’ (nr. 41).
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Lonely Feelings on Landing

Locatie    Voorhal Gemeentehuis, Markt 1, Boxtel. Binnenkort 
bestemd voor de openbare buitenruimte in het 
centrum van Boxtel.

Kunstenaar Henk Visch (Eindhoven 1950)
Jaar  2004/2010
Materiaal Beeld: brons
Techniek  plastiek

Uit balans
Deze figuur in hurkzit is uit balans geraakt, 
hij vangt zichzelf op met zijn rechterhand en 
strekt zijn rechterbeen om zijn evenwicht te 
herstellen, hij staart ons vertwijfeld aan. In 
het smalle gelaat van het vreemd gevormde 
hoofd valt een zelfportret te herkennen. De 
linkerarm is weggelaten, omdat hij geen 
functie heeft. Dit geeft spanning aan het 
beeld. Het is niet echt een man of vrouw, 
maar een androgyn type. De rondingen van 
het lichaam vloeien vlekkeloos in elkaar over. 
De bronzen ‘huid’ heeft een gladde structuur 
waardoor het beeld vriendelijk en aaibaar is. 
Door zijn gestroomlijnde contour en de open 
ruimtes tussen de benen en vingers is dit 
massieve beeld toch heel ruimtelijk. 

Opnieuw beginnen
Titel en thematiek zijn ontleend aan een 
hoofdstuk uit het boek The Emigrant’s 
Guide, waarin advies wordt gegeven over de 

consequenties van emigratie voor degenen 
die rond 1845 naar Amerika wilden emigreren. 
Eenzame gevoelens bij het bereiken van 
een nieuw continent, het hervinden van 
je evenwicht, weer opstaan en opnieuw 
beginnen.
Henk Visch woonde en werkte in Boxtel 
van 1974 – 1981. Door de Beeldende 
Kunstenaarsregeling van toen is de gemeente 
Boxtel in het bezit gekomen van maar 
liefst 104 verschillende bladen grafiek, 
acht penseeltekeningen en zijn eerste 
houten mensbeeld ‘Aankomen’ uit 1979, 
dat de toon zet voor zijn latere werk (zie 
Periodebeschrijving 1970-1985). De beelden 
van Visch worden van meet af aan gekenmerkt 
door een wankel evenwicht. Zijn mensfiguren 
hebben veelal een kaal hoofd en vertekende, 
licht gezwollen lichaamsdelen. Ze doen 
buitenaards aan, maar geven tegelijkertijd 
een vertrouwd gevoel. In veel gevallen is het 
een uitvergroting van een menselijke houding 

of uitdrukking. Deze beelden ‘spreken’ tot 
ons door hun lichaamstaal. De poëtische 
titels versterken de zeggingskracht van Visch’ 
werk. De Kunststichting Boxtel vond dat de 
bijzondere collectie van vroeg werk van Henk 
Visch aangevuld moest worden met een later 
werk van deze inmiddels tot over de grenzen 
bekende kunstenaar.

Internationale allure
Henk Visch is een beeldhouwer met 
internationale allure. Na zijn opleiding aan 
de Koninklijke Academie voor Kunst en 
Vormgeving in ’s-Hertogenbosch en zijn 
Boxtelse periode heeft hij in New York 
en Fontevraud (Frankrijk) gewerkt. Henk 
Visch vertegenwoordigde Nederland op 
de Biënnale van Venetië in 1988 en mocht 
in 1992 deelnemen aan de prestigieuze 
Dokumenta IX in Kassel. Hij is docent geweest 
aan de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunsten te Amsterdam en vervolgens aan de 



Jan van Eijck Akademie in Maastricht. Nu is 
hij professor aan de Hochschule für Bildende 
Künste in Münster. Visch is vooral bekend 
geworden door zijn figuratieve beelden. Je 
kunt ze in Nederland en Duitsland zomaar 
ergens tegen het lijf lopen in een museum of 
in de openbare ruimte
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Struifbakster

Locatie  oude raadhuis, Dorpstraat, Liempde

Kunstenaar Jan Snellaars (Den Haag 1946)

Jaar  2012

Materiaal Beeld: brons; sokkel: baksteen

Techniek  plastiek

‘Ot en Sien’
Voor het oude raadhuis in Liempde staat 
een forse vrouw stevig in haar klompen. Met 
kapje en schort roept ze de wereld van ‘Ot 
en Sien’ op.  De vrouw is druk in de weer. 
Met beide handen houdt ze haar koekenpan 
stevig vast, ze is een pannenkoek in de lucht 
aan het keren. Het beeld is met flinke lappen 
klei gemodelleerd, maar het gezicht is juist 
opgebouwd met toetsen klei om het een 
sprekende uitdrukking te geven.

Boeremèrt
De bewoners van Liempde zijn trots op hun 
goed geconserveerde boerendorp. Dat vieren 
ze elk jaar met het festijn ‘De Boeremèrt’ op 
tweede paasdag. Liempde gaat dan terug 
in de tijd, de dorpskom wordt omgetoverd 
tot een waar feestterrein van weleer waar 
allerlei lekkernijen te koop zijn, waaronder 
de spekstruifpannenkoeken. Honderden 
vrijwilligers zijn met hun kinderen uitgedost in 

boerenklederdracht en er is van alles te zien, 
zoals demonstraties van oude ambachten, 
vele kraampjes met tal van snuisterijtjes, 
ouderwetse kinderspelen, volksspelen, 
poppenkast, volksdansen en nog veel meer…. 
Bent u nieuwsgierig geworden? zie www.
boeremert.nl  Dit beeld past in deze traditie. 
Het is geplaatst ter gelegenheid van het 
veertigjarig jubileum van de Boeremèrt.

Illustratief
Jan Snellaars kreeg de opdracht een beeld 
van een Struifbakster te maken. Snellaars 
maakte al eerder een illustratief beeld van een 
‘Papierschepper’ (nr. 63). Maar in 1997 maakte 
hij samen met architect Paul Strik het abstracte 
rotondekunstwerk ‘zonder titel’ (nr. 41).
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Zonnehoek

Locatie   naast vijver Pastoor de Beerpad, Boxtel

Kunstenaar  anoniem

Jaar   1960/2012

Materiaal  natuursteen

Techniek   sculptuur

Ieder huns weegs
Op het plein met de vijver naast het Pastoor 
de Beerpad, bevindt zich in een muur 
van keien, gevat in ijzervlechtwerk, een 
opmerkelijk reliëf dat doet denken aan de 
tijden van weleer. In een boog van stralen 
komt de zon je tegemoet. De ronde kern is 
opgesierd met een kruis en een vis. Twee 
kinderen maken de compositie compleet. Ze 
gaan ieder huns weegs. De jongen staat op 
het punt zijn bal weer in het spel te gooien, 
het meisje haast zich om voor haar moeder 
boodschappen te halen. Het geheel is 
uitgevoerd in een gestileerde stijl. Het doet 
denken aan de opkomst van de moderne 
kunst in het katholieke Brabant in de jaren 
vijftig (zie periode 1945-1975).

Symbool voor Christus
Tot 2005 stond hier de Zonnehoekschool, in 
1955 gebouwd door architect Jos Bedaux 
(1910-1989). Tot 1960 was het een gemengde 

school, daarna werd het een jongensschool. 
Jan van Eekelen, stichter en hoofd van de 
school, gaf de school de naam Zonnehoek, 
omdat de Zon symbool staat voor Christus 
en weldadig uitstraalt over de jeugd van de 
nieuwe wijk Selissenwal. De Zonnehoekschool 
was een bijzonder gebouw: acht klaslokalen 
lagen in carrévorm rondom een centrale 
middenhal. Het werd ook wel de Halschool 
genoemd.
Bedaux heeft een groot aantal gebouwen in 
Zuid-Nederland en België ontworpen. Voor 
de oorlog werden zijn ontwerpen gekenmerkt 
door een eigen romantisch traditionalisme. 
Na de oorlog is sprake van classicistische 
elementen in zijn architectuur. In de jaren 
vijftig ontwikkelt hij een eigen modernistische 
stijl, die gekenmerkt wordt door een tijdloze 
ingetogenheid. De Zonnehoekschool was daar 
een voorbeeld van. Dit reliëf is het enige wat 
ons van deze school rest. Het is geplaatst op 
nagenoeg dezelfde plek waar de school heeft 

gestaan. Het reliëf stond als ornament op de 
daklijst van de school. Het exacte jaar van 
plaatsing is niet bekend, maar het staat vast 
dat het in 1960 al op de daklijst stond. 

Anoniem
De kunstenaar is niet bekend, maar het is 
duidelijk dat hij een tijdgenoot is van Frans 
van der Burgt (nr. 12 en nr. 24)
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Barbus Barbus

Locatie  Retentievijver, Hendrik Verheeslaan, Boxtel

Kunstenaar Marten Groen (Boxtel 1951)

Jaar  2013

Materiaal cortenstaal

Techniek  constructie

Levendig
In een oase van groen, liggend op het water, 
wacht een aangename verrassing. Dichterbij 
komend, doemt het beeld steeds verder 
op. Wat zou het kunnen zijn? Met een soort 
kop en rechtopstaande ribben daagt het 
je uit. Eromheen lopend ontdek je dat de 
onderdelen ietwat gebogen zijn, waardoor 
het beeld lijkt te bewegen. Dit wordt versterkt 
door de levendige ‘huid’ van het cortenstaal. 
Door hun ritmische regelmaat voegen de 
losse elementen zich samen tot een krachtige 
zwemmende vis. 

Waterpijl
Met grote nauwkeurigheid heeft Marten 
Groen deze constructie uit plaatstaal gemaakt. 
Zijn inspiratie voor het beeld ontstaat tijdens 
een bezoek aan het paaigebied van de 
barbeel in het Zuid-Limburgse riviertje de 
Jeker. Vandaar zwemt de barbeel uit over de 
Maas en de Waal. Hij kan wel 120 cm lang 

worden. Lange tijd werd hij met uitsterven 
bedreigd, maar door de betere bewaking 
van de wateren is de barbeel tegenwoordig 
weer in opmars. Wie weet komt hij ook naar 
de Boxtelse Dommel, het beeld van Groen 
wijst hem de weg. Barbus Barbus’ thuishaven 
– de retentievijver – is aangelegd om de 
waterstand in de woonwijk Boxtel Oost op pijl 
te houden. Het waterpeil wordt in deze vijver 
zo goed bewaakt, dat het beeld voordurend 
op het water lijkt te ‘drijven’. 

Monumentale constructies 
Marten Groen is autodidact. Van beroep is hij 
werktuigbouwkundige, vandaar zijn precisie. 
Al vanaf zijn jeugd drukt hij zich graag uit in 
materiaal. Via tekenen en schilderen kwam 
hij uit bij de materieschilderkunst. Vervolgens 
hield hij zich bezig met meubelvormgeving 
en het maken van houten- en stenen beelden. 
Maar bij het ontdekken van het cortenstaal 
was hij verkocht: “Er is geen geschikter 

materiaal om een groot werk te vervaardigen. 
Het is prachtig van kleur en tekening en 
verandert onder invloed van het weer van 
aanzien.” Nauwgezet maakt hij monumentale 
constructies, waar hij zijn ziel volledig in legt. 



Noster Domus

Locatie Leenhoflaan 1, Boxtel

Kunstenaar Paul Simons (Tilburg 1943)

Jaar 2013

Materiaal Beeld: Belgisch hardsteen; sokkel: cortenstaal

Techniek  sculptuur

Individu en groep
Negen oprijzende, geabstraheerde 
mensfiguren staan als een piramide 
gerangschikt, voorop de kleintjes en 
daarachter de grotere. Hun hoofden zien we 
van voren, van opzij of op driekwart, daarmee 
tonen ze hun eigen karakter. Het zijn tegelijk 
individuen en een groep.

Particulier initiatief 
De negen figuren beelden de negen 
bewoners uit van het achterliggende pand. 
Dat is het kleinschalig wooncomplex Noster 
Domus, dat op particulier initiatief is gebouwd 
voor jong volwassenen met een verstandelijke 
beperking. Hier bepalen de ouders zelf, 
samen met hun in het pand wonende 
kinderen, op welke manier zorg geboden 
wordt. De Stichting Dolop pleit ervoor dat de 
toekomstige zorg gewaarborgd wordt.

Architect en beeldhouwer
Het maken van het beeld was voor Paul 
Simons een grote uitdaging. Hij heeft gekozen 
voor Belgische hardsteen vanwege de 
kleurschakering. Simons is als beeldhouwer 
autodidact, daarnaast was hij van beroep 
architect. Kleine bouwkundige monumenten 
van zijn hand zijn de Sint-Jozef kapel en de 
kiosk in Lennisheuvel. 
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Herinneringsmonument Zusters JMJ

Locatie   Minirotonde Duinendaal, Boxtel

Kunstenaar  Huub Thorissen (Amstenrade 1943)

Jaar   2013

Materiaal  roestvrijstaal

Techniek   constructie

Diamant
Op de minirotonde bij Duinendaal verheft 
zich een veelhoekig element, gedragen door 
vijf dunne stalen pijlers. In het zonlicht straalt 
dit stalen beeld als een diamant. Een aantal 
vlakken is met afbeeldingen opgesierd, waarin 
vooral handen liefde en zorg uitdrukken. Wie 
of wat wordt hier geëerd? 

Zorg en Onderwijs
Duinendaal is een heel bijzondere plek voor 
veel Boxtelaren. Hier heeft zich in de tijd 
van het Rijke Roomse leven – maar ook ver 
daarvoor – een waar imperium ontwikkeld 
voor zorg en onderwijs. 
Deken Wilmer laat in 1855 op Duinendaal een 
klooster bouwen, genaamd Sint-Annagesticht. 
Hierin vestigen zich de Zusters van Liefde 
uit Den Bosch. Onderwijs aan meisjes was 
hun hoofdtaak, maar ook het verzorgen 
van arme zieken en bejaarde vrouwen. In 
1861 wordt besloten ook mannen op te 

nemen. Omdat de Zusters van Liefde geen 
mannen mogen verzorgen, wordt hun taak in 
1862 overgenomen door de Zusters Jezus-
Maria-Jozef (JMJ). Deze zusters hebben op 
Duinendaal heel veel activiteiten ontplooid. 
In 1869 komt het weeshuis dat later een 
meisjespensionaat wordt. In 1873 volgt 
de Sint-Rochusbouw voor besmettelijke 
zieken, later wordt dit het eerste Boxtelse 
verpleeghuis. In 1901 wordt het landhuis 
gesloopt, dat al vóór 1665 op Duinendaal 
stond. Hiervoor in de plaats komen 
schoolgebouwen voor kleuteronderwijs 
en lager onderwijs voor meisjes. Voor 
het voortgezet onderwijs komt een 
huishoudschool en iets later een mulo. In 
1921 wordt het complex uitgebreid met de 
Sint-Jozefschool voor mulo-onderwijs. In 1907 
verrijst de neogothische kapel, ontworpen 
door architect Groenendaal. Het Sint-
Liduinaziekenhuis dat in 1925 naast de Sint-
Rochusbouw komt te staan, is de kroon op het 

werk van de Zusters JMJ. In 1973 verlaten de 
zusters het complex en tussen 1982-1987 slaat 
de sloophamer toe. Niets blijft overeind staan, 
maar de herinnering leeft nog steeds bij veel 
Boxtelaren.
De Zusters JMJ hebben hun werk altijd in 
grote bescheidenheid verricht. Dienstbaar 
aan de Boxtelse gemeenschap hebben ze 
in soberheid geleefd. De kunstenaar wil 
deze dienstbaarheid verbeelden en eren 
in de vorm van een diamant met daarop 
handen. “Het gaat altijd om handen,” legt 
Thorissen uit. “Handen zeggen ‘hulp’, handen 
zeggen ‘werk’, maar handen zeggen ook 
‘dienstbaarheid’.”

Docent
Kunstenaar Huub Thorissen heeft jaren lang 
lesgegeven in handvaardigheid en kunst- en 
cultuurgeschiedenis bij de Zusters JMJ op de 
Pedagogische Academie Mariënburg in Den 
Bosch. Wanneer de burgemeester van Boxtel, 
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tijdens de viering van het 150-jarig 
jubileum van de Zusters JMJ een 
herinneringsmonument aanbiedt, ligt de 
keuze van de kunstenaar voor de hand. 
Thorissen heeft een professionele band met 
de zusters en kan zich daardoor goed inleven 
in hun werk. Van Thorissen zijn ook ‘Serafino’ 
(nr. 59), de beschermengel voor de fietsers en 
de ’Leesbare Biografie’ (nr. 61).

Neogotische kapel Sint-Annagesticht rond 1910



Golfbeweging in Mozaïek 

Locatie   Kasterensestraat nabij de brug over de 
Dommel, Liempde

Kunstenaar Agnes Savelkouls (Bingelrade 1943)
Jaar  2013
Materiaal beton, steengoedklei, glazuur
Techniek   gegoten, handgevormd, biscuit gebakken, 

geglazuurd (stook 1260°)

Golvend 
Langs de Dommel staat een golvend muurtje. 
Het is bekleed met tegeltjes in allerlei 
watertinten. De diverse tinten zijn verdeeld 
over drie kleurbanen. Hier en daar doet een 
lichter tegeltje aan een schuimkopje of een 
spiegeling denken. De horizontale, golvende 
banen worden doorbroken door een wig van 
grillige, bijna witte tegeltjes. Rechtsonder 
steunt dit ‘watermuurtje’ op een ‘waterrad’. 
Het geheel voegt zich naar het landschap 
en nodigt uit om in de luwte te gaan zitten 
en te genieten van het steeds wisselende 
landschap.

Voortdurende beweging
Dit kunstwerk is voortgekomen uit het project 
‘Ontmoetingsplekken in het Groen’. Het 
natuurschoon in het buitengebied van Boxtel, 
met zijn wandel- en fietspaden, nodigt uit om 
elkaar te ontmoeten op poosplekken in het 

landschap. De Kunststichting Boxtel heeft dit 
project speciaal ontwikkeld voor de leden 
van kunstenaarsvereniging Kunstlicht 99, 
vanwege haar twaalfenhalfjarig bestaan. Acht 
leden hebben een schetsontwerp ingediend, 
waarvan er twee door een deskundige jury zijn 
gekozen: de ‘Populier’ van Katrien Hettema 
(nr. 71) en deze ‘Golfbeweging in Mozaïek’ 
van Agnes Savelkouls. De kunstenaar heeft 
haar inspiratie geput uit de voortdurende 
beweging in de natuur. Door een ingreep 
kunnen natuurlijke processen verstoord raken. 
Dit drukt Savelkouls uit met de wig tussen 
de golven. De natuur zal zich in de loop der 
tijd weer herstellen. Het waterrad onder 
aan het muurtje verwijst naar de Kasterense 
watermolen, die hier eeuwen heeft gestaan. 
De molen heeft zijn sporen in de natuur 
nagelaten. In de Dommel is het molenwiel 
nog steeds zichtbaar aanwezig. De rivier is 
daar breder.

Hels karwei
Met dit project voelt Agnes Savelkouls zich als 
een vis in het water. Mens en natuur in al hun 
hoedanigheden vormen de basis voor haar 
werk. Savelkouls’ idee voor deze mozaïekmuur 
was snel geboren, maar de uitvoering is een 
hels karwei. Alle handgemaakte hoekige 
tegeltjes, verschillend van vorm en gekleurd 
met zelfgemaakte glazuren, moeten tot slot 
tot een mozaïek aaneengevoegd worden. 
Bovendien moet de muur bestand zijn tegen 
alle weersomstandigheden.
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Populier 

Locatie  Mijlstraat / Kinderbos, Lennisheuvel

Kunstenaar Katrien van Hettema (Venray 1950)

Jaar  2013

Materiaal  Beeld: populierenhout; en roestvast staal, 

sokkel: beton

Techniek  assemblage

Folklorewedstrijd
Aan de weg bij een groep populierenbomen 
staat een soort totempaal van klompen. 
Het proces van het maken van klompen is 
er naar boven toe aan af te lezen: van stam 
tot ruwe blokken en van ruwe klompvorm 
tot afgewerkte klomp. Grote en kleine 
klompen zijn zorgvuldig opgestapeld. Het 
geheel schenkt de toeschouwer een vrolijk 
gevoel – alsof dit het resultaat is van een 
folklorewedstrijd klompstapelen, waaraan 
iedereen mocht meedoen.

Populierenlanen
Dit kunstwerk is voortgekomen uit het project 
‘Ontmoetingsplekken in het Groen’. Het 
natuurschoon in het buitengebied van Boxtel, 
met zijn wandel- en fietspaden, nodigt uit 
om elkaar te ontmoeten op poosplekken in 
het landschap. Kunststichting Boxtel heeft 
dit project speciaal ontwikkeld voor de leden 
van kunstenaarsvereniging Kunstlicht 99, 

vanwege haar twaalfenhalfjarig bestaan. Acht 
leden hebben een schetsontwerp ingediend, 
waarvan er twee door een deskundige 
jury zijn gekozen: de ‘Golfbeweging in 
Mozaïek’ van Agnes Savelkouls (nr. 70) en 
deze ‘Populier’. De populierenlanen in het 
landschap van Boxtel en Liempde hebben 
Katrien van Hettema op het idee gebracht 
om deze totempaal te maken. Populierenhout 
wordt van oudsher gebruikt voor het maken 
van klompen, en menigeen in deze regio 
verdiende daar zijn brood mee (nr. 30).

Puzzel
Van Katrien van Hettema zijn in korte tijd drie 
kunstwerken in de openbare buitenruimte 
geplaatst. Werken in opdracht vraagt volgens 
haar om een andere instelling: “Het is als 
het oplossen van een soort puzzel: hoe kom 
ik vanuit de gestelde voorwaarden tot een 
interessante oplossing, een goed idee?”   
In haar vrije werk geeft Van Hettema  de 

voorkeur aan het werken met industrieel vilt 
en het maken van zeefdrukken.
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Beeld op Hendrik Verhees 

Locatie  Hendrik Verheeslaan / Beneluxlaan, Boxtel

Kunstenaar Marten Groen (Boxtel 1951)

Jaar  2013

Materiaal Beeld: cortenstaal, roestvrijstaal

Techniek  constructie

Instrument
Door zijn formaat en heldere omtrek tekent 
dit beeld zich monumentaal af tegen zijn 
omgeving. Het beeld bevindt zich op de 
grasstrook bij de kruising Beneluxlaan met 
de Hendrik Verheeslaan. Het is opgebouwd 
uit grote, gebogen en kleine, rechthoekige 
platen roestbruin cortenstaal. Hoewel het 
beeld in hoge mate geabstraheerd is, herken 
je een gestalte. Licht gebogen tuurt hij door 
een vizier, dat is bevestigd op de wielvormige 
schijf op een paal voor hem. Het oogt als een 
technisch instrument. Waar zou hij zijn blik op 
richten?

Hollandse cirkel
Dit wiel is een Hollandse cirkel, een 
landmeetkundig instrument uit de zeventiende 
eeuw, dat werd gebruikt voor het meten van 
hoeken. De figuur verbeeldt Hendrik Verhees 
(1744-1813), een landmeter uit Boxtel. Hij 

heeft een belangrijk ontwerp van zichzelf 
in het vizier: het protestantse kerkje aan de 
Clarissenstraat.
Hendrik Verhees was niet zomaar een 
landmeter. Hij was een markante verschijning 
in de Boxtelse geschiedenis, en van 
vele markten thuis, een zogenoemde 
homo universalis. Zo was hij niet alleen 
landmeter en cartograaf, maar ook architect, 
aannemer, waterstaatkundige en bestuurder 
op plaatselijk, regionaal en landelijk 
niveau. Verhees was een zoon van het 
vooruitgangsdenken van de verlichting, de 
bakermat van het modernisme. Als patriot 
koesterde hij revolutionaire denkbeelden en 
als lid van de Staten-Generaal probeerde hij 
deze ideeën tot op nationaal niveau door te 
voeren.
2013 is het tweehonderdste sterfjaar van 
Hendrik Verhees. Tien jaar geleden is de 
Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel Meierij 

‘Hendrik Verhees’ opgericht. De afgelopen 
tien jaar is de stichting zeer actief geweest 
om Hendrik Verhees weer op de kaart te 
zetten. Het kunstwerk ‘De Maat der Dingen’ 
(nr. 62) is een van de vele resultaten. 2013 
is uitgeroepen tot ‘Hendrik Verheesjaar’ 
en daaraan danken we, onder meer, dit 
monument  van Hendrik Verhees.

Precisie
Zoals met behulp van de Hollandse cirkel 
van Verhees hoeken met grote precisie 
gemeten kunnen worden, zo berekent 
Groen nauwgezet zijn kunstwerken. Alles 
moet kloppen. Dit beeld is geconstrueerd 
in samenwerking met de firma Sanders 
Machinebouw BV te Liempde. Voor Marten 
Groen is dit zijn tweede beeld in de openbare 
buitenruimte in Boxtel. Het kunstwerk ‘Barbus 
Barbus’ (nr. 67) is ook van zijn hand.
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Oerbank 

Locatie   Waterschapshuis De Dommel, Bosscheweg 56, 

Boxtel

Kunstenaar Marten Groen (Boxtel 1951)

Jaar  2013

Materiaal beeld: cortenstaal, ijzerhoudende oergrond 

Techniek  constructie

Golfbeweging
Nabij de rivier de Dommel staat 
een soort bank in de vijver naast het 
waterschapsgebouw. Hij is gemaakt van 
golvende en rechte platen cortenstaal en 
zweeft net boven de waterspiegel. Bij laag 
water kun je er via de stapstenen zelfs op 
gaan zitten. De holling aan de achterzijde 
doet denken aan een golfbeweging. Op de 
lange voorzijde is een sierlijke lijn aangebracht 
met op het einde een punt. En daaronder de 
tekst: “Alles heeft zijn oorsprong”. 

Oerbron
Maar is de punt wel het einde? Volgens 
kunstenaar Marten Groen staat de punt 
voor het ‘begin’: de oorsprong van de rivier 
de Dommel bij Peer in Belgisch Limburg. 
De gebogen lijn verbeeldt de Dommel die 
steeds iets breder wordt. Door deze lijn heen 
schemert ijzerhoudende grond die gedolven 
is uit de oerbron bij Peer. Deze oergrond 

verbindt dit kunstwerk met een kunstwerk 
van Hester Pilz, dat gerealiseerd wordt langs 
de oever van het Belgische gedeelte van 
de Dommel. Dit is een project van Euro 
Land Art, dat het transnationale belang 
van de Dommel benadrukt. Het is tot stand 
gekomen in samenwerking met Waterschap 
de Dommel en Aa en de Belgische 
waterbeheerders. Dit jaar viert het waterschap 
haar honderdvijftigjarig bestaan met diverse 
activiteiten, waaronder de realisatie en 
plaatsing van deze kunstwerken.
 
Vruchtbaar jaar
Voor kunstenaar Marten Groen is dit een 
vruchtbaar jaar. Het is maar liefst het derde 
kunstwerk dat in 2013 door hem vervaardigd 
is voor de Boxtelse gemeenschap. Ook 
‘Barbus Barbus’ (nr. 67) en ‘Beeld op Hendrik 
Verhees’ (nr. 72) zijn dit jaar door hem 
gerealiseerd.
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150 jaar Spoor Boxtel

Locatie  Stationsplein, Boxtel

Kunstenaar Ron van de Ven (Maastricht 1956)

Jaar  2015

Materiaal beeld: roestvrijstaal, lak; sokkel: beton

Techniek  constructie

Omarming
Dicht bij het spoor tussen twee lindebomen 
staat een opmerkelijk beeld. Wat meteen 
opvalt zijn de vier stootbuffers, herkenbaar 
van treinwagons, gericht naar alle 
windrichtingen. Op het iets schuin aflopende 
plateau van de sokkel rusten de ‘wielen’. Door 
de half transparante en gebogen zijkanten 
krijg je de indruk dat het beeld beweegt. Het 
staat niet log op zijn sokkel maar wil vaart 
maken. Als je het beeld van bovenaf bekijkt, 
zie je wissels: deze trein kan alle kanten op. 
De reis kan beginnen, de mogelijkheden 
lijken oneindig groot. De gebogen vormen 
suggereren ook omarming, momenten van 
ontmoeting en afscheid. 

Onbegrensde mogelijkheden
In 1865 werd eerst de spoorlijn Tilburg – 
Boxtel geopend. Na enkele jaren kwamen ook 
de spoortrajecten ‘s-Hertogenbosch – Boxtel 

en Eindhoven – Boxtel erbij, met als laatste 
het Duits Lijntje: Boxtel – Wezel. Dit lijntje 
spreekt nog steeds tot de verbeelding. Met 
zijn ‘Blauwe Brabander’ bood het de reiziger 
de kans om heen en weer te reizen tussen 
Londen en Sint-Petersburg met maar één 
overstap en dat was op de boot van en naar 
Vlissingen. Het knooppunt van spoorwegen 
heeft Boxtel geen windeieren gelegd. Het 
gaf een grote impuls aan de opkomende 
industrie, de handel en de middenstand. 
Ook tegenwoordig geeft het spoor nog 
steeds onbegrensde mogelijkheden voor wie 
er gebruik van maakt. Het gedicht van de 
Vlaamse dichter Jan van Nijlen (1884-1965) 
dat sinds 2011 het treinstation van Antwerpen 
Centraal siert, geeft daarvan een goede 
impressie. De laatst regels luiden: 
“Wees vooral niet verbaasd dat, langs gewone 
bomen, een doodgewone trein u voert naar ’t 
hart van Rome.”

Licht en zwaarte
De kunstenaar twijfelde in eerst instantie toen 
hij het verzoek kreeg om een ontwerp te 
maken op zo’n prominente plek. Van de Ven 
is leraar aan het MBO-college SintLucas. Elke 
dag stromen grote aantallen studenten uit 
het station richting school. Zijn passie om een 
passend beeld te maken voor 150 jaar Spoor 
in Boxtel heeft daardoor een extra lading. 
Na gedegen onderzoek en analyse gaat het 
ontwerp de diepte in, om tot een synthese te 
komen van vorm en inhoud. Een zoektocht 
naar de juiste verhouding tussen licht en 
zwaarte, twee voelbare elementen in het leven 
van alledag. 
De beelden ‘Kringloop’ (nr. 43) en ‘Vorming’ 
(nr. 45) zijn ook van zijn hand. 
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BEGRIPPENLIJST



BEGRIPPENLIJST

Vaktermen staan in elke tekst, de eerste keer dat ze gebruikt worden, cursief gedrukt. In deze lijst worden die begrippen verklaard.

Abstraheren   iets wat vanuit de werkelijkheid herkenbaar is, ontdoen van individuele kenmerken en vertalen in min of 
    meer abstracte vormen.

Abstract    niet herkenbaar vanuit de werkelijkheid. Het tegenovergestelde van abstract is figuratief. Abstracte kunst 
    kan verschillend van aard zijn:
    Abstract-geometrisch  De vormgeving is min of meer meetkundig van aard.
    Abstract-organisch  De vormgeving doet aan als voortkomend uit de natuur.

Acanthusblad    decoratief blad van een distelachtige plant uit het gebied rond de Middellandse Zee. De oude Grieken 
    gebruikten het 400 jaar voor Christus al als versierend element in hun bouwbeeldhouwkunst.

Afgieten    van in klei, was of gips vormgegeven beelden wordt, met het oog op duurzaamheid en uitstraling, 
    vaak een afbeelding gemaakt in brons, een andere metaallegering, gietbeton of kunststof. Hiervoor moet 
    eerst een afdruk of mal van het beeld gemaakt worden. Deze vorm wordt vol gegoten met een vloeibaar 
    materiaal naar keuze. Na stolling kan de mal verwijderd worden en volgt de afwerking. Beelden kunnen 
    meer dan één keer afgegoten worden. Meestal is daarbij sprake van een heel beperkte oplage. Maar er 
    kan ook sprake zijn van massaproductie; de gebruikte materialen zijn dan goedkoop, bijvoorbeeld gietklei 
    of gietbeton.

Apocalyps    dit van het Grieks afgeleide woord betekent openbaring. Het laatste bijbelboek heet de ‘Apocalyps’ of 
    de ‘Openbaring van Johannes’. In dit boek heeft de evangelist Johannes zijn visioen opgetekend over 
    de wederkomst van Christus aan het einde der tijden. Volgens de ‘Apocalyps’ zal Christus dan het Laatste 
    Oordeel vellen, waarbij het goede zal zegevieren over het kwaad. De goddelozen zullen eeuwig worden 
    verdoemd en de duivel omvergeworpen. Daarna zal Christus’ koninkrijk op aarde gevestigd worden.

Attributen   dit zijn voorwerpen, planten, dieren, tekens en/of andere figuren, die op een bepaalde manier met een 
    persoon verbonden zijn en waaraan deze te herkennen is.

Aureool     gouden cirkel, schijf of stralenkrans om het hoofd van Christus, Maria en heiligen ten teken van hun 
    bijzondere status.

Bouwbeeldhouwkunst   beeldhouwkunst die onlosmakelijk deel uitmaakt van een gebouw.



Brandschilderen    decoreren van glas met door verhitting gefixeerde kleuren.

Classicisme    een stijl die een afgeleide is van de klassieke Griekse mensuitbeelding in de 5de eeuw voor Christus. 
    Houding en anatomie zijn natuurlijk. In plaats van het individuele wordt het algemeen menselijke
    weergegeven en dat op een geïdealiseerde manier.

Compositie    de ordening van de in een kunstwerk te onderscheiden elementen (lijnen; vlakken; vormen; volumes en 
    leegten) tot een geheel.

Contrareformatie    de tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) geformuleerde maatregelen, die de Katholieke Kerk neemt 
    om zich teweer te stellen tegen de Reformatie.

Cortenstaal    staalsoort die na verloop van tijd een beschermende roestlaag vormt, vandaar de oranjebruine kleur.

Construeren    het opbouwen van een kunstwerk met behulp van technische verbindingen. De kunstenaar maakt het 
    ontwerp en laat het zo nodig door een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren.

Driehoekscompositie   de omtrek van het beeld valt grotendeels binnen een denkbeeldige driehoek of piramide.

Expressionisme    een stijl waarin de emotionele lading van het onderwerp wordt uitgedrukt in vormgeving en kleur, die 
    daardoor minder natuurgetrouw zijn.

Figuratief    vanuit de zichtbare werkelijkheid herkenbaar. Het tegenovergestelde van figuratief is abstract.

Kanunnik     een rooms-katholieke geestelijke die deel uitmaakte van een kapittel. Kanunniken waren geen 
    kloosterlingen. Wel woonden zij dichtbij de kerk en leefden ze volgens een bepaalde regel, de regula 
    canonica, vandaar hun naam. Hun voornaamste taak was het op gezette tijden samen ten gehore 
    brengen van het koorgebed, zowel overdag als ‘s nachts. Daarnaast moesten zij de vele diensten in de 
    kerk verzorgen. Bovendien hadden ze maatschappelijke en juridische taken.

Kapiteel     de, vaak gebeeldhouwde, bekroning van een zuil.

Kapittel     een college van kanunniken, verbonden aan een voorname kerk, met het doel om de eredienst plechtiger 
    te vervullen.



Kerkleraar    iemand wiens theologische en spirituele geschriften door de Katholieke Kerk als gezaghebbend worden 
    beschouwd.

Kubisme     kunststroming, ontstaan tussen 1907-1914 in Parijs uit de samenwerking van Pablo Picasso en George 
    Braque. Het onderwerp van het kunstwerk wordt vertaald in geometrische vormen en weergegeven alsof 
    het van meerdere kanten tegelijk te zien is.

Kruiswegstaties    verbeeldingen van de veertien halteplaatsen langs de lijdensweg die Jezus in Jeruzalem, gebukt onder 
    zijn eigen kruis, moest gaan. Hier speelden zich de belangrijkste gebeurtenissen tijdens zijn tocht af. Ze 
    dienen de gelovige tot overweging en gebed.

Land Art     een kunstvorm waarbij kunstenaars ruimtelijke ingrepen in het landschap doen en/of natuurlijke 
    materialen gebruiken om de belevingswaarde van een plek te versterken. Land Art komt tot ontwikkeling 
    in de jaren zestig.

Maria-Onbevlekte-Ontvangenis  het dogma of leerstuk in de katholieke kerk waarin gesteld wordt dat Maria vrij is van erfzonde, omdat zij 
    verwekt is zonder begeerte. Daarom kon zij uitverkoren worden om als ‘werktuig’ te dienen voor Christus’  
    menswording

Metafoor     het verbeelden van een onderwerp in de vorm van een vergelijking.

Minimal Art    kunststroming uit de jaren zestig die beelden reduceert tot basale vormen om de kijker de essentie van 
    beeldhouwkunst te laten ervaren, namelijk de wisselwerking tussen het object in de ruimte en de kijker in
    beweging.

Modelleren   vormgeven van klei, was, gips of pleisterkalk door kneden, toevoegen of wegnemen van materiaal, ofwel 
    boetseren.

Neogotische stijl    dit is de stijl waaraan in 1850-1950 door katholieken de voorkeur werd gegeven. Men spreekt van nieuwe 
    of neogotische stijl, omdat teruggegrepen wordt op de zogenoemde gotische stijl van 1150-1400, de 
    glorietijd van het katholicisme. Dat is de stijl van de kathedralen met hun overvloedige beeldhouwwerk, 
    maar ook van de kastelen en andere gebouwen uit die tijd. Kenmerkend voor de (neo)gotische 
    beeldhouwkunst zijn natuurgetrouw weergegeven, heilige figuren in lange gewaden met soepel 
    vallende plooien. Je kunt ze herkennen aan de attributen die ze bij zich hebben. Deze vertellen iets over 
    hun levensgeschiedenis. Ook in hun gezichtsuitdrukking, houding en gebaar ‘spreken’ ze tot ons.



Omgevingsvormgeving   vormgeving die een functionele samenhang tussen kunsttoepassing en gebouw of omgeving beoogt. De 
    kunst verfraait niet alleen, maar draagt bij aan de leefbaarheid van de plek. Daarbij wordt rekening 
    gehouden met de functie van de ruimte en de belevingswereld van de gebruiker. De artistiek ingerichte, 
    bebouwde omgeving is hier het kunstwerk. De omgevingsvormgever werkt in een vroeg stadium samen 
    met de architect en schakelt soms andere kunstenaars in.

Ornamentist    beeldhouwer van decoratieve versieringen.

Piramidion    de top van een piramide of obelisk in de vorm van een afzonderlijk blok, soms bedekt met goud of, voor 
    extra glans en hardheid, een legering van goud en zilver.

Plastiek    het Griekse woord ‘plassein’ betekent kneden of modelleren. Met deze techniek wordt vorm gegeven aan 
    klei, was, gips of pleisterkalk door kneden, toevoegen of wegnemen van materiaal, ofwel boetseren. 
    Omdat deze materialen kwetsbaar zijn, zal men het model meestal afgieten in brons, maar ook wel in 
    polyester of gietbeton.

Polychromeur    schilder die beelden in min of meer realistische kleuren beschildert.

Restvorm    de lege, tegen- of contravorm.

Romaanse stijl    naam van de stijlperiode tussen 1000-1150. De romaanse bouwkunst wordt gekenmerkt door soberheid 
    en ronde bogen. De beeldhouwkunst is verbonden aan de architectuur en is eenvoudig, maar expressief 
    van karakter.

Schepenbank    dorpsraad

Sculptuur    het Latijnse woord ‘sculpere’ betekent kappen, beitelen, snijden en polijsten. Door met deze technieken 
    van een stuk steen of hout materiaal af te halen ontstaat het beeld.

Stileren     vereenvoudigen tot grondvormen.

Terracotta    ongeglazuurde, gebrande pottenbakkersklei, meestal oranjebruin van kleur.

Toets     een zichtbaar opgebrachte veeg klei, was of verf.

Torso     een beeld dat bestaat uit een romp zonder benen en armen en vaak ook zonder hoofd.
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