
1.   De Mark. Schoorsteenstuk; ca. 1x2 m. Olie op doek. Gesigneerd en gedateerd 26 november 1938. Dit bijzonder 
grote werk heeft in de diverse huizen van de jongste broer van de schilder gehangen. Gegeven bij gelegenheid 
van het 25-jarig huwelijksjubileum van zijn broer Bart en Adriana van Eijk. De afgebeelde aanlegsteiger bestaat 
nog steeds. (Particulier bezit van familie van Jaak van Wijck).
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�Kunstenaar�Jaak�van�Wijck�(1870-1946):��
zijn�Bredase�connecties

door
Huibert van Eyk

| Inleiding

Slechts weinig wordt de naam J. van Wijck als kunstschilder vermeld in Nederlandse kran-
ten, alle tijdens de Eerste Wereldoorlog. De eerste melding memoreert dat J. van Wijck het 
familiewapen van jonkheer Mr. Th. E. Serraris had geschilderd ter gelegenheid van diens 
installatie op 8 augustus 1916 als burgemeester van Ginneken en Bavel1. Daarna treft men 
zijn naam nog zes maal aan, maar nu in verband met tentoonstellingen waar werken van 
hem hingen: vier in 1917 (in Arnhem, Breda, Tilburg en vermoedelijk in Den Bosch) en twee 
in 1918, beide in Breda.

Wie was deze kunstenaar? Waar kwam hij vandaan? Waar kreeg hij zijn opleiding?  
En natuurlijk ook: hoe ziet zijn oeuvre er uit en waar bevinden zich zijn werken tegen-
woordig? Waarom zijn hij en zijn kunstwerken zo onbekend 
gebleven in het Bredase?

De afgelopen circa tien jaar heb ik onderzoek naar 
hem verricht; hij is mijn oudoom. Dit leverde voor 
het eerst een veel uitgebreider beeld op van zijn 
persoon, herkomst, opleiding, maatschappelijke 
contacten en vooral van zijn behoorlijk omvangrijk 
kunstzinnig nalatenschap in Nederland, Vlaanderen 
en elders. Informatie over hem en zijn kunstwerken 
bleek vaak moeilijk toegankelijk en is sterk verbrok-
keld.2 Allerlei gegevens over hem heb ik met mijn 
onderzoek, mede dankzij de belangenloze inzet van 
velen, bijeen kunnen brengen. Het onderzoek heb ik 
onlangs zo goed als afgerond. Het beeld dat daardoor 
is ontstaan is mijns inziens interessant voor kunst-
historisch en regionaal-historisch belangstellenden 
in Breda en elders.3

1  Raadsnotulen gemeente Ginneken en Bavel 1916.
2  Enige informatie over de schilder Jaak van Wijck, nagenoeg geheel  gebaseerd op gegevens aangeleverd of geschreven door de auteur: 

Reulens, Kristof: Genk door schildersogen; Veragtert, Luc: Molens en Maalderijen; website Jan-Frans Simons; website Mortelmans; web-
site RKD; website Vrienden van Stedelijk Museum Breda; wikipedia: Jaak van Wijck.

3  Met dank ook aan Tom Struijk voor het kritisch doorlezen van een concept van dit artikel.

2.  Portretfoto van Jaak van Wijck als vijftiger.
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| Zijn herkomst: geboorte en familie

Het gaat om Jacobus Johannes Wilhelmus (roepnaam: Jaak) van Wijck.4 Hij werd op 11 
september 1870 geboren op de Duivelsbruglaan 5, vroeger de Bruglaan geheten, in Ginneken.5 
Zijn geboortehuis, op een steenworp afstand van de rivier de Mark, staat er nog steeds. Ook 
aan de Mark maar verder stroomopwaarts in Ulvenhout stond het geboortehuis van zijn 
moeder Cornelia (Kee) de Hoon (1836-1911). Het was een, inmiddels afgebroken, boerderij 
met de naam ‘t Vlotje. Zijn moeder kwam uit een groot gezin van 11 leden. Haar broers en 
zussen leefden in Meerle en Wijneghem, plaatsen waar Jaak van Wijck later een aantal van 
hen bezocht zal hebben.6 Hij was de tweede zoon die zij met haar man Jo(h)annes Petrus 
Van Wijck (1834 - 1927) kreeg. Petrus van Wijck was timmerman in tweede en misschien 
zelfs derde generatie. De ouderlijke familie van zijn vader kwam uit Ginneken; zijn eerdere 
voorouders merendeels uit Hilvarenbeek. Jaak van Wijck onderhield vooral familiecontacten 
met leden van de familie van zijn moeder en met die van zijn ouderlijk gezin.

3.   Witte huis aan de Duivelsbruglaan 5 Ginneken, Breda. In dit huis werd Jaak van Wijck geboren op 11 september 1870. 
In het huis ernaast zijn glas-in-loodramen van hem aangebracht. (foto: Frans Gooskens)

Het ouderlijk gezin van Jaak van Wijck telde acht leden. Met de meesten van hen is hij steeds 
contact blijven onderhouden, ook toen hij als jongeling naar Antwerpen was getrokken.7 
Men bezocht elkaar over en weer en voerde correspondentie. Hij werd door hen gewaardeerd 
en tegelijk met gepaste bewondering bejegend omdat hij “kunstenaar” was, bepaald geen 
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4  Zijn voornaam is fonetisch: ‘sjaak’. Ook treft men de voornamen Jacques, Jacob, Jac en Jean Jacques Guillaume een enkele keer aan. Zijn 
achternaam wordt ook wel geschreven als “van Wyck”. Van belang is te melden, dat er ook een schilder met de naam Jan van Wijck be-
stond, die zijn werken met ‘J van Wijck’ of ‘JvW’ signeerde, maar met een ander schrift. Dit is een zoon van Jaak van Wijck’s oudere broer 
Johannes Jacobus Wilhelmus (Jan) van Wijck (1869-1947). Deze oudere broer trouwde in Ginneken met M. van Opstal; hun zoon Jan had 
een herkenbaar andere stijl dan Jaak van Wijck. Tenslotte bestond ook een schilder met de naam J.H. van Wijck, die zeker geen familie is.

5  SAB, Genealogische Bronnen.
6  Deze en meer genealogische gegevens kreeg ik van mijn vader Bas van Eyk en mijn neef Felix Verhagen.
7  Het gaat om zijn zusters en broers: (1) Anna Maria (1867-1930); (2) Adriana Verlegh-van Wijck (1867-1944), waarvan een zoon de beroemde 

Bredase voetballer Antoon Verlegh was; (3) Jan van Wijck (1869-1947), die met Wilhelmina van Opstal trouwde; hun zoon, die ook ‘Jaak’ 
heette, was de oprichter van de bekende IJzerwaren- en Gereedschappenzaak aan de Ginnekenweg 146 in Breda. Met deze broer en diens 
gezin onderhield hij hartelijke contacten; (4) Emelie van Wijck (1871-1962, die later trouwde met de weduwnaar en architect Thé Aartsen; 
een dochter uit zijn eerste huwelijk, Antonetta(Netje) Aartsen (1902-1990), was ook in het bezit van verschillende kunstwerken van Jaak 
van Wijck; (5) Lies (Liza) van Wijck (1873-1944), die ongetrouwd bleef en enkele jaren als huishoudelijke hulp woonachtig was hij haar tante 
Eugenie De Hoon-Mairet in Wijneghem; (6) Bart van Wijck (1874-1959). Ook met hem en zijn gezin bestonden warme banden. Hij had ook 
nog een zusje Jo(h)anna Catharina; zij stierf in 1876 kort na haar geboorte.

8  Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord Brabant, deel 1.
9  De medaille, die ik erfde van mijn grootmoeder Van Wijck-Van Eijk, is tot mijn grote spijt ooit uit mijn woning gestolen.

gewoon beroep in de familie. Hij was een statige verschijning met een flinke dos blonde 
haren die al snel grijs werden. Een charmante man. Allen bezochten, met hun kinderen, 
herhaaldelijk hun broer Jaak van Wijck en zijn latere echtgenote Regina Anna Joanna 
(Reine) Schoeters. Reine was een Vlaamse en trouwde met Jaak in 1905 in Antwerpen. Tante 
Reine was ook een begrip in de familie door haar sympathieke, hartelijke aard. Ze kwam 
uit een klein gezin. Zij kregen, tot hun spijt, geen kinderen, maar ontfermden zich des te 
meer over enkele kinderen van Jaaks broers waaronder die van Jan en Bart van Wijck. Ook 
vele neven en nichten (oomzeggers) en zelfs achterneven en -nichten van Jaak en Reine van 
Wijck bezochten hen later nog in Antwerpen.

Jaak van Wijck overleed in 1946 en werd in Antwerpen begraven. Reine van Wijck 
stierf in 1981 op de hoge leeftijd van 96 jaar.

| Zijn opleiding in Breda en Antwerpen

Als enige onder zijn broers en zussen koos Jaak voor een loopbaan als kunstenaar. De 
aanzet daartoe werd al enigszins gegeven door zijn opleiding aan het Stadstekeninstituut 
in Breda, waarmee hij op 15-jarige leeftijd begon. Op dit tekeninstituut, waar op de eerste 
plaats kundige ambachtslieden ten behoeve van de nijverheid opgeleid werden, kwam de 
kunstenaarsafdeling op de tweede plaats. In 1860 werd de school opgesplitst in twee hoofd-
richtingen; de eerste richting was handtekenkunde en de tweede richting bouwtekenkunde. 
De richting handtekenkunde was de belangrijkste richting.8 Jaak van Wijck koos voor deze 
richting, hoewel bouwtekenkunde misschien meer voor de hand had gelegen omdat hij 
in eerste instantie de beoogde opvolger in het timmerbedrijf van zijn vader was en dus de 
nodige kennis daarvoor moest opdoen. Ook Jaak van Wijck’s oom Jacobus Johannes van 
Wijck (1829 - 1859) en later Jaaks jongere broer Hubertus (Bart) van Wijck (1874 - 1959), die 
later als architect en leraar in Breda bekendheid genoot, bezochten het Stadstekeninstituut. 
Zij waren alle drie opvallend goede leerlingen, hetgeen mag blijken uit de medailles die 
zij er wonnen. Hij zélf won vier medailles: in 1888-1889 won hij een bijzondere prijs: een 
Koninklijke Medaille.9
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Hoe lang hij er studeerde weet ik niet, maar ik vermoed tot ongeveer 1890; mogelijk werkte 
hij tegelijk, of met tussenpozen, enige tijd in het timmerbedrijf van zijn vader. Ik sluit niet 
uit, dat hij, omdat hij uiteindelijk niet in aanmerking kwam als bedrijfsopvolger, besloot een 
heel andere weg te kiezen: hij wilde kunstenaar worden en liet zich in 1892/1893 inschrijven 
op de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.

Even is hij tijdens zijn opleiding in Antwerpen op de gedachte gekomen om naar Breda 
terug te gaan, want in 1895 solliciteerde hij naar de functie van leraar schilderen op de 
ambachtsschool aldaar; de school werkte nauw samen met het Stadstekeninstituut in 
Breda. Hij behoorde tot de laatste twee kandidaten, maar uiteindelijk kreeg H.A.G. Vrensen 
uit ‘s-Hertogenbosch de functie.10

Zijn kunstaanleg bleek al spoedig tijdens zijn studie aan de Academie, want hij kreeg 
daar een opmerkelijk aantal - zeven - prijzen, waarvan er maar liefst zes eerste prijzen 
waren.11 Hij werkte tijdens zijn studie hard en met ambitie. Zo schrijft hij later, in 1935, 
aan een familielid in Breda over zijn opleiding in Antwerpen:

Ik had och arm niets op zak als een lager onderwijs tot mijn 13e jaar 12, onderwijs dat ik in die 
jaren hier met middelbaar onderwijs reeds aangevuld had, maar ik moest het ‘s nachts (doen), 
(over)dag werken en ‘s avonds Academie. ‘t Was hard, maar (ik) had niets voor ogen als te slagen, 
wat me dan ook lukte. Aanmoediging nooit, wat ook niet noodig is voor iemand die wil. (....). Ik 
had een klein kamertje met kleine waschtafel, een kaarsch welke ik meermaals ‘s nachts moest 
vernieuwen, als electrisch licht; de waschkom op het bed en de schrijftafel was gereed, de wollen 
deken van het bed om de voeten gedaan en dat was de kachel, de handen werden flink gewreven 
om de pen vast te kunnen houden.13

Hij verdiende zijn kost aanvankelijk op het Antwerpse atelier van Henri Verbuecken, de 
beroemde Belgische decorateur. Henri Verbuecken (1848-1926) studeerde aan de academies 
van Antwerpen en Parijs en genoot internationale reputatie als schilder-decorateur. Hij 
ontwierp interieurs en ook mozaïeken in art nouveau-stijl voor de gefortuneerde Antwerpse 
burgerij en beschikte over een ruim netwerk in het uitgesproken liberale milieu. Hij was lid 
van de Antwerpse vrijmetselarij. Verbuecken verwierf ook opdrachten voor de inrichting 
van de Antwerpse Zoo. Zijn archieven zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog helaas vernield.

In het atelier van Verbuecken werd met glas- en mozaïektechniek geëxperimenteerd en 
leerde men van alles. Vanaf wanneer Jaak van Wijck er werkzaam was is niet bekend, maar 
ik neem aan dat dit al vóór 1892 moet zijn geweest.14 Op een gegeven moment telde het 
atelier maar liefst 23 medewerkers waarvan er één Joseph Dominique Marie (roepnaam: 
Jozef, of Sjef) Gussenhoven (1874-1954) heette. Deze Jozef was in Rotterdam geboren en 
kwam als jonge knaap met zijn ouders in Antwerpen te wonen. Met Jaak van Wijck richtte 
hij later een eigen glazeniers- en mozaïstenbedrijf met de naam “atelier van decoratieve 
kunst Gussenhoven & van Wijck” op, dat in 1899 werd geregistreerd.15 Decoratiewerk, 
met name glas-in-lood, gebrandschilderd glas en schilderingen, maar ook mozaïeken, 
tegelversieringen en interieurs, hebben beiden op het atelier van Verbuecken geleerd. 
Een aparte opleiding daarvoor bestond toen aan de Koninklijke Academie niet. Jozef 
Gussenhoven en Jaak van Wijck raakten ongetwijfeld al vroeg bevriend en zijn dat hun 
leven lang gebleven. Jozef Gussenhoven trouwde in 1902 ook met een Vlaamse vrouw: 
Catharine Jeanne Vreugde (1872-1971). Ze was een weeskind. Haar man en zij raakten 
geboeid door de theosofie en waren enige jaren actief in de Antwerpse theosofische loge. 
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10  SAB, Raadsnotulen Breda, 1895.
11  Jaarverslagen1893-1894 en 1894-1895 van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.
12  Jaak van Wijck heeft zich in zijn leeftijd vermoedelijk vergist. Hij volgde immers pas lessen op z’n 15e jaar op het Stadstekeninstituut in 

Breda en vanaf z’n 22e jaar op de Antwerpse Academie.
13  De brief is in bezit van een kleindochter van de oudere broer van Jaak van Wijck.
14  Ik neem dit aan op grond van een gesigneerd glas-in-loodraam, dat zich tegenwoordig in de Verenigde Staten van Amerika bevindt en het 

jaartal 1892 draagt.
15  Maclot, Henri Verbuecken.
16  Persoons, Historiek. In dit boekwerk staat Jaak van Wijck’s naam als ‘van Wijck Jacques, Ginneken’ vermeld.
17  Persoons, Historiek.

Hun drie dochters Maya, Hetty 
en Lila kwamen regelmatig bij 
Jaak en Reine van Wijck over de 
vloer en beschouwden Reine als 
een soort moeder. Beide gezinnen 
woonden vanaf eind 1907 naast 
elkaar in gekoppelde woningen 
op de Vinkenstraat 30-32 in 
Antwerpen, die zij lieten bouwen 
door de architect Jan Jacobs. Het 
woonpand, ontworpen in een 
sobere art-nouveaustijl, staat 
op de Vlaamse bouwkundige 
e r f g o e d l i j s t .  Hu n  ge m e e n -
schappelijk atelier bevond zich 
direct achter hun woningen. 
Het verwierf in Antwerpen en 
omstreken faam, vooral tijdens 
het interbellum.

Nog tot enkele jaren na de oprich-
ting van het atelier Gussenhoven 
& van Wijck werkte Jaak van 
Wijck aan de voltooiing, in 1901, 
van zijn kunstschildersopleiding 
op het Nationaal Hooger Instituut 
voor Schoone Kunsten (NHISK) in 
Antwerpen. Dit was een afsluiten-
de vervolgstudie van twee jaren 
na de opleiding op de Academie. 
Het aantal leerlingen dat werd 
toegelaten tot het NHISK was beperkt. Het was de hoogste kunstopleiding in België waar 
de beste leerlingen zich in private werkplaatsen onder leiding van een gekozen professor 
konden toeleggen op het beoefenen van kunst.16 Jaak van Wijck’s keuze viel op de zeer 
bekende professor Joseph Coosemans (1825 - 1904). Hij was een landschapsschilder en 
vertegenwoordiger van ondermeer de Kalmthoutse, ook wel genoemd de Grijze School. 
Coosemans schilderde de wilde, grootse natuur in Tervuren, Barbizon en vooral in de 
Antwerpse Kempen.17 Zijn schilderstijl heeft ongetwijfeld die van Jaak van Wijck beïnvloed.

4. 
 Woning van Jaak van Wijck te Antwerpen: Vinkenstraat 30-32. Van Wijck 
bewoonde het linkerdeel van het woongebouw (nr. 32); zijn compagnon 
Jozef Gussenhoven woonde in het rechterdeel (nr. 30). Achter het huis 
stond hun atelier. Het bedrijf vervaardigde glas-in-loodramen, mozaïeken, 
tegeltableaus en muurschilderingen. (foto auteur)



146	 Kunstenaar Jaak van Wijck (1870-1946): zijn Bredase connecties

| Locaties waar hij schilderde: in de Kempen en het Bredase

Jaak van Wijck voelde zich als kunstenaar, hij was en bleef een uitgesproken landschapschil-
der, vooral aangetrokken tot de Kempen, zij het dan vooral aan de Vlaamse kant van de grens 
met Brabant. Voor veel van zijn schilderijen koos hij de grensoverschrijdende Kalmthoutse 
Heide als locatie. Vennen, heideduinen en bossen schilderde hij er veel. Molens, boerderijen, 
maaivelden, rivieren en beekjes figureren vaak in zijn oeuvre. De rivier de Schelde, stroom 
op- en stroomafwaarts, komt herhaaldelijk voor op zijn schilderwerken, hoewel, naar ik 
vermoed, alleen op schilderijen uit de eerste jaren van zijn kunstenaarschap. Hij maakte 
weliswaar ook allerlei schetsen en tekeningen van personen maar deze werden bijna nooit 
een centraal onderwerp van zijn schilderijen. 

5.   De oude watermolen aan de Schelde/ Vieux moulin à eau à l’ Escaut. Olie op doek; 69x55 cm. Gesigneerd. Het schilderij werd 
als illustratie gebruikt in de catalogus van de tentoonstelling van de kunstkring WIJ in april 1907. (Particulier bezit België)
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18  Hier volgt een opsomming van alle locaties in België die vermeld zijn op zijn tekeningen en schilderijen: Antwerpen (Latiniepark), Bazel, 
Berchem (Middelheimpark), Beveren, Bouillon (Wallonië), Brasschaat, Dessel, Deurne (de parken Rivierenhof en Boekenbergpark), Doel, 
Genk, Hemiksem, Kalmthoutse Heide, Kasterlee, Kruibeke, Kruisschans, Lammerenberg, Liereman, Lillo, Massenhoven, Meerseldreef, No-
telaar, Oelegem, Onze Lieve Vrouw Lombeek (Vlaams-Brabant), Oosterweel, Oud-Turnhout, Retie, Rupelmonde, Schelde (de rivier), Schelle, 
Schilde, Sint-Anneke, Sint-Antonius-Brecht, Sint-Job-in-’t Goor,Temse, Viersel, Vlassenbroeck, Wechelderzande, Westmalle, Wuustwezel 
en Zandvliet.

19  In Duitsland: Keulen (schets van binnenkant van een kerk, mogelijk de Dom van Keulen). In Frankrijk (inclusief Corsica) dat hij met zijn 
vrouw in 1934 bezocht: Avalon (?), Avignon, Beauregard, Belfort, Besançon, Blois, Bourges, Bourges-Nérondes, Chambord, Chartres, 
Château-Thierry, Cheverny, Colmar, Corbigny, Corsica (Middellandse zee, Calanche de Piana, Calvi, Ajaccio), Dijon, Épernay, Marseille, 
Meaux (?), Mézières, Mulhouse, Nevers, Orléans, Papin-Maillard, Parijs, Prémery, Rambouillet, Reims, Remiremont, Rhône (rivier), Romo-
rantin-Vierzon, Straatsburg, Tours en Versailles.

20  Daartoe rekening ik niet het schilderij, dat hij maakte van het familiewapen van de burgemeester van Ginneken en Bavel, jonkheer mr. Th. 
Serraris. Dit schilderij hing in de raadszaal. Bredasche Courant 9.8.1916. 

Op deze en verschillende andere plaatsen in Vlaanderen, legde hij landschappen op zijn 
doeken vast.18 Maar ook in het Brabantse landschap, met name nabij Breda, schilderde hij. 
De werken die hij maakte van plaatsen buiten Nederland en België zijn zeer gering in aantal; 
dit zijn bijna uitsluitend schetsen en tekeningen.19

Het landschap van zijn geboortestreek is hem als schilder blijven aantrekken. Dat 
verklaar ik vooral uit het feit, dat hij vaak naar zijn familie, die daar was blijven wonen, trok. 
In deze streek herkende hij ongetwijfeld overeenkomsten met het landschap in de Vlaamse 
Kempen, althans de vennen, de bossen en de uitgestrektheid van het landschap. Hij zal er 
vaak naar toegegaan zijn gezien het redelijk aantal werken - schetsen, tekeningen en schil-
derijen - dat hij er maakte. Ik krijg de indruk, dat hij een zekere voorkeur had voor de loop 
van de rivier de Mark bij de Vlaams-Brabantse grens en Ginneken waar de Mark overgaat 
in de Bovenmark. Op de schilderijen is echter niet altijd duidelijk of het om de Mark of de 
Bovenmark gaat. Zoals hierboven al vermeld, lag zowel zijn eigen geboortehuis als dat van 
zijn moeder aan de Mark zodat hij met die rivier een vertrouwde, persoonlijke band had.

Van de ruim 300 schilderwerken en tekeningen en schetsen die ik afgelopen jaren 
heb kunnen achterhalen, zijn er 46 die gemaakt zijn op locaties in of in de onmiddellijke 
omgeving van Ginneken.20 Het gaat om de locaties Ginneken, Strijbeekse Heide, Bavel, 
Bavelse Heide, Galder, Ulvenhout, het Mastbos, kasteel Bouvigne, Overaa of Aa, Weerijs, 
Princenhage, nabij Gilze en de rivier de Mark. Het merendeel bestaat uit schilderijen, 
waaronder enkele grote. Daarenboven dragen drie schilderwerken de titel Brabant of 
Noord-Brabant. Als ik hier de specifiek vermelde Brabantse locaties Woensel (Eindhoven) 
en Waalre aan toevoeg kom ik op een totaal van 52 werken met een locatie in Brabant.

Buiten deze locaties heb ik nog de volgende plaatsen in Nederland, die vermeld zijn op 
zijn werken, gevonden: Deventer, Dordrecht, de Merwede, Waalre, Woensel (Eindhoven) 
en de Zuiderzee (Marken en Monnikendam). In dit artikel staan afbeeldingen van een 
kleine selectie van zijn werken.

| Verspreiding van zijn werken in België en Nederland

Het grootste deel van zijn oeuvre heeft Jaak van Wijck rechtstreeks aan particulieren 
verkocht. Het merendeel van deze privé-eigenaren heb ik niet kunnen opsporen, maar het 
zullen vooral in Vlaanderen woonachtigen geweest zijn. Een deel heeft hij ongetwijfeld 
geschonken, vooral aan familieleden, maar ik vermoed dat hij ook van hen wel schilderop-
drachten tegen betaling heeft gekregen.
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Voor de verkoop en verspreiding van zijn werken was zijn verdere sociale netwerk natuurlijk 
van belang. Dit concentreerde zich in zijn loopbaan in het Antwerpse en verdere omgeving.

Tentoonstellingen van eigen werken zijn onontbeerlijk voor kunstenaars om bekend-
heid te krijgen. Exposities waren vroeger misschien wel belangrijker dan tegenwoordig nu 
er veel meer mogelijkheden zijn om kunstwerken bekendheid te geven. Toen was vooral 
het toegang krijgen tot “salons” door kunstenaars begeerd. Deze salons waren meer of 
minder grote, regelmatig terugkerende tentoonstellingen waar strenge toelatingseisen 
golden. De eerste tentoonstelling waar een werk van Jaak van Wijck getoond werd was 
zo’n salon en wel de grote Salon triennal des Beaux-Arts in 1903 in Brussel. De overige 
exposities in België (ik heb er een 18-tal kunnen achterhalen) van zijn schilderijen vonden 
plaats in Antwerpen.21. Deze Antwerpse tentoonstellingen waren meestal onderdeel van 
activiteiten van de verenigingen waarvan hij lid was.22 

In Nederland nam Jaak van Wijck, voor zover ik te weten ben gekomen, deel aan zes 
tentoonstellingen. Deze hadden, op één na, plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog waarvan 
vier in 1917 en één in 1918. De laatste werd één maand na het einde van de oorlog gehouden.23 

Jaak en Reine van Wijck verbleven, net al veel andere kunstenaars en hun families, 
tijdens de oorlog in Nederland, gevlucht voor het oorlogsgeweld dat ook Antwerpen 
zwaar trof. Zij gingen in Ginneken, waarschijnlijk in de Werfstraat, wonen en verbleven 
daar vermoedelijk gedurende de hele oorlog. Het decoratieatelier Gussenhoven & van 
Wijck in Antwerpen was in deze oorlogsperiode noodgedwongen gesloten, want ook Jozef 
Gussenhoven en zijn gezin verbleven in de oorlogstijd in Nederland bij familie in Den 
Haag. Ik sluit evenwel niet geheel uit, dat Jaak van Wijck in deze tijd een enkele keer toch 
is teruggekeerd naar Antwerpen, getuige het feit, dat een heel beperkt aantal glas-in-lood-
werken alleen van Jaak van Wijck’s signatuur is voorzien. De oorlogsjaren waren voor hem 
ongetwijfeld een tijd van onzekerheid: moest hij, ook gezien zijn inmiddels niet zo jonge 
leeftijd, zich voorbereiden op een bestaan in Nederland? Hij hoopte waarschijnlijk toch op 
herstel van de mogelijkheden in het Antwerpse. Immers: hij had, met Jozef Gussenhoven, 
veel geïnvesteerd in hun woningen en het decoratieatelier en een heel goede reputatie 
opgebouwd in Antwerpen en omgeving.

Een gemeenschappelijk kenmerk van deze exposities in Nederland was dat ze alle op 
enigerlei wijze verband hielden met de Eerste Wereldoorlog. Zo kwam de opbrengst van 
sommige tentoonstellingen ten goede aan slachtoffers van de oorlog (kinderen, invalide 
Belgische soldaten, Belgische krijgsgevangen). Andere werden gehouden met deelname 
van uit België gevluchte kunstenaars.

De eerste werd in juli 1917 gehouden in Arnhem over Belgische moderne kunst. Er namen 
zo’n twintig kunstenaars aan deel. Jaak van Wijck exposeerde er in ieder geval enkele schil-
derwerken van vennen te Ginneken die “rijk aan tintenspel” waren, aldus het krantenartikel 
dat aan de tentoonstelling was gewijd.24 De tweede had ook in juli 1917 plaats, maar nu in 
Breda en ging uit van het plaatselijke sub-comité van het Belgische Rode Kruis.25 Welke 
werken er van hem geëxposeerd waren weet ik niet.

Direct daarna, in augustus 1917, werd een vergelijkbare tentoonstelling gehouden in 
Tilburg in de zalen van de Nieuwe Koninklijke Harmonie26. Deze ging uit van het Belgisch 
Comité. Hier hingen zo’n 200 werken van diverse kunstenaars waaronder Jaak van Wijck. 
Om welk schilderij of welke schilderijen van Jaak van Wijck het ging heb ik niet kunnen 
traceren. De opbrengst van de verkoop van de werken kwam ten goede aan het internationaal 
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21  Deze vonden plaats in 1905, 1907, 1908, 1909, 1923 (hoewel dit niet zeker is), 1924, 1925, 1930, 1939, 1940, 1942 en 1943. Alleen op de 
tentoonstellingen in 1942 en 1943 hing uitsluitend werk van hemzelf. Zijn weduwe organiseerde in 1951 een laatste expositie van 32 schil-
derijen van haar echtgenoot. Ergens tussen 1940 en 1944 zou er nog een tentoonstelling met werken van hem geweest zijn, maar daarover 
heb ik geen gegevens kunnen vinden.

22  Dit waren: de kunstkringen WIJ (waarvan hij “schrijver” was), de prestigieuze Borgerhoutse kring Eigen Vorming en de Vereeniging voor Na-
tuur- en Stedenschoon (waarvan hij vanaf 1923 een bijzonder actief bestuurslid was). De tentoonstelling van 1930 ging uit van de Koninklijke 
Maatschappij tot Aanmoediging der Schoone Kunsten en die in 1940 van het Nationaal Werk voor Kunsten en Letteren. De tentoonstelling 
in (vermoedelijk) 1923 vond plaats met medewerking van de Vlaamsche Club in Antwerpen.

23  Er vond in 1902 weliswaar nog een tentoonstelling in Nederland plaats, en wel in Haarlem in het toenmalige Museum voor Kunstnijverheid, 
met leden van de grote Antwerpse kunstvereniging De Scalden,. Tijdens deze tentoonstelling werden alleen decoratiewerken getoond, o.a. 
van Jozef Gussenhoven en van Jaak van Wijck, die beiden Scalden-lid waren.

24  Arnhemsche Courant van 28-7-1917.
25  Bredasche Courant van 9-7-1917.
26  Nieuwe Tilburgsche Courant van 18-8-1917.
27  Bredasche Courant van 13-3-1918.
28  Op de tentoonstelling werden ook tekeningen, etsen en antieke voorwerpen getoond. Onder de verlote ca. tien kunstwerken bevond zich ook 

een ‘magistrale teekening’ van Toorop.
29  Provinciale Noordbrabantse en Hertogenbossche Courant van 21-11-1917.
30  Nieuwe Tilburgsche Courant van 23-12-1918.

liefdeswerk voor gekwetsten en krijgsgevangenen en het werk Tehuizen voor Verminkte 
Belgische soldaten.

De vierde tentoonstelling vond van 15 maart tot 1 april 1918, weer in Breda plaats, in de 
Nieuwe Ginnekenstraat 17.27 Daar was een lokaal beschikbaar gesteld door de heer Cantrijn, 
een meubelmaker. Hij exposeerde er een serie werken, maar wederom kon ik niet achter- 
halen welke dit waren. De opbrengst van deze kleine tentoonstelling, die van 15 maart tot  
1 april duurde en afgesloten werd met een verloting, werd geschonken aan de Franse kinder-
kolonie in Zundert; de kinderen kwamen uit door Duitsland bezet Frans gebied. 28

Een vijfde tentoonstelling had waarschijnlijk in Den Bosch plaats, in november 1917.29 
Het onderwerp was Belgische Kunst. Onder de exposanten wordt alleen Jaak van Wijcks 
naam vermeld. 

Tenslotte vond ruim een jaar later in december 1918 een tentoonstelling plaats waar 
uitsluitend werken van hem hingen.30 Die werd gehouden in de toenmalige kunsthandel 
van J.A.C. van Gotum op de Lange Brugstraat 16 in Breda. Het krantenartikel meldt enkele 
schilderwerken van hem: Ginneken in den nevel, Mooi Ginneken, Bavelsche Heide, Lente, 
Zomerdag en Herfsttooi.

Deze tentoonstelling was voor Anton Ides, een recensent van de krant, aanleiding voor 
een uitgesproken waarderende recensie, waar ik op terugkom in de paragraaf over zijn 
kunststijl.

Alle genoemde in Nederland gehouden tentoonstellingen getuigen, naar ik sterk 
vermoed, van Jaak van Wijcks overweging om zijn schilderscarrière in Brabant en moge-
lijk ook verder in Nederland op te bouwen. Hoe lang de oorlog zou duren en hoe lang 
hij dus niet naar Antwerpen kon terugkeren, wist hij natuurlijk niet toen hij met zijn 
echtgenote uitweek naar Ginneken. Maar toen het eenmaal goed en wel 1918 was, waren 
er al vier jaren van onzekerheid verstreken. Vier lange jaren waarin hij zijn atelierwerk 
in Antwerpen niet of misschien maar heel beperkt kon uitoefenen. Hoe hij in de oorlogs-
jaren financieel zijn hoofd boven water wist te houden weet ik niet; de verkoop van zijn 
schilderijen zal enig financieel soelaas en perspectief hebben geboden, vermoed ik. Zijn 
kansen zal hij toen vooral in het Bredase hebben gezien. Maar hij zal overwogen hebben 
om zijn clientèlekring wijder te trekken. Dat laatste verklaart waarom hij behalve de 
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Merwede, Dordrecht, Woensel (bij Eindhoven) en Waalre, ook de IJssel bij Deventer en 
de Zuiderzee (Marken en Monnikendam) bezocht om er alvast wat schetsen te maken. 
Toch is het maar mondjesmaat gekomen tot het maken van schilderijen op die verder weg 
gelegen plekken. Hij heeft enkel, voor zover mij bekend, zo’n zestal schilderijen gemaakt 
op die locaties. Mogelijk kreeg hij niet de affiniteit met de landschappen daar, die hij 
duidelijk wél had met het Brabantse en Kempense landschap. En waarschijnlijk had hij er 
ook geen duurzame connecties kunnen opbouwen.

Toen de verschrikkelijke oorlog dan eindelijk toch ophield, koos hij al snel voor terug-
keer naar Antwerpen. Hij hervatte er zijn werkzaamheden in het decoratieatelier dat hij 
samen met zijn compagnon Jozef Gussenhoven had opgebouwd. Hun woningen hadden 
er al die tijd leeg gestaan. In het door oorlogsgeweld zwaar getroffen Antwerpen lagen veel 
herstelwerkzaamheden, ook van glas-in-lood-ramen, in het vooruitzicht. Men hoopte er 
op een snelle opleving van de economie en die tekende zich ook inderdaad al weldra af. 
Hij zal dan ook van zijn eerdere plan om zijn vleugels in Brabant en elders in Nederland 
verder uit te slaan hebben afgezien.

6.   Herfsttooi/ Parure d’automne. Olie op doek. 71x55 cm. Gesigneerd. Mogelijk was het dit schilderij, dat hing op de 
tentoonstelling van werken van Jaak van Wijck van eind 1918 in kunsthandel Van Gotum in Breda. (Eigendom van een 
familielid van Jaak van Wijck)
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7a-d.  Twee grote glas-in-lood-ramen met het wapen van Ginneken en Bavel, resp. van 
Noord-Brabant. Ze zijn beide gesigneerd door J. van Wijck. Ze bevonden zich in het 
vroegere gemeentehuis van Ginneken en Bavel aan de Raadhuisstraat in Ginneken 
en werden in 1924/25 door het gemeentebestuur in opdracht gegeven. De ramen 
bevinden zich tegenwoordig op het landgoed Luchtenburg te Ulvenhout. 

  Medaillons voor hetzelfde raadhuis. Het eerste medaillon symboliseert Macht en is 
gesigneerd met G&vW (het gebruikelijke monogram van het atelier Gussenhoven & 
van Wijck). Het tweede medaillon met het zwaard symboliseert Vastheid en is naar 
alle waarschijnlijkheid ook van hetzelfde atelier. Van het eerste medaillon bestaat een 
ontwerptekening in het archief van het Letterenhuis in Antwerpen: http://anet.be/
record/opaclhobj/tg:lhtk:12943/N (Foto’s met dank aan Piotr Zwart)
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Maar hij liet zijn zakelijke contacten met zijn geboorteplaats niet vallen. Een mooi voor-
beeld daarvan zijn vier gebrandschilderde ramen die hij maakte voor het gemeentebestuur 
van Ginneken en Bavel. Deze werden eind 1925 aangebracht in het gemeentehuis aan de 
Raadhuisstraat in Ginneken.31

Hij is, behalve natuurlijk in het Antwerpse, ook blijven schilderen in en nabij zijn 
geboortedorp en bij zijn familiegenoten daar. Maar de meeste schilderijen heeft hij toen 
in Antwerpen en omgeving gemaakt.

De meeste schilderwerken, circa tweederde van alle ruim 300 werken die ik heb kunnen 
traceren, bevinden zich in België, overwegend in Vlaanderen. Enkele treffen we aan in 
Brussel, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Limburg. De werken zijn daar meestal terecht 
gekomen via familie van Jaak van Wijck, van Jozef Gussenhoven en door allerlei Vlaamse 
kopers.
Opmerkelijk is, dat in totaal ook zo’n tweederde van zijn schildersoeuvre bij familieleden 
van Jaak van Wijck en nazaten in bezit is gebleven. Dat geldt met name voor de werken die 
in Nederland zijn: circa 95. Daarvan bevinden zich de meeste in Brabant en in het bijzonder 
in het Bredase. Het gaat om enkele grote schilderijen en een aanzienlijker aantal kleinere op 
houten paneeltjes geschilderde werken.

8.   Donderwolken boven Ginneken. Markdal met de kerk van Ginneken, vanuit het zuiden. Olie op doek; 110x84 cm. 
Gesigneerd. (Stedelijk Museum Breda)
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31  SAB, notulen van 1926 van de gemeenteraad Ginneken en Bavel. In dit artikel ben ik niet nader ingegaan op de vele gebrandschilderde 
ramen van het decoratieatelier Gussenhoven & van Wijck, temeer omdat deze decoratiewerken betrekkelijk zelden in Nederland terecht zijn 
gekomen en dan nog bijna uitsluitend bij familieleden van Jaak van Wijck. Wie een indruk wil krijgen van de vele ontwerptekeningen van 
het atelier kan de site van het Letterenhuis in Antwerpen raadplegen. Samen met mijn neef Felix Verhagen heb ik voor belangstellenden 
onlangs een uitvoerige inventarisatie van deze decoratiewerken uitgebracht.

Een paar werken van Jaak van Wijck zijn in musea terecht gekomen. In Noord-Brabant 
gaat het om één schilderij in het Stedelijk Museum Breda, twee in het Eindhovens Museum 
en sinds enkele jaren een affiche bij de Vereniging Vrienden Stedelijk Museum Breda. In 
Vlaanderen, in het archief van het Letterenhuis in Antwerpen, bevinden zich drie affiches 
van hem voor tentoonstellingen. In de Koninklijke Bibliotheek in Brussel zijn vier krijtte-
keningen van hem te vinden.

Zowel in Vlaanderen en Nederland bevinden zich de meeste werken dan ook in de 
beslotenheid van particuliere woningen. Dit verklaart in belangrijke mate waarom zijn 
werken zo weinig algemeen bekend zijn geworden, niettegenstaande de enkele werken 
die een museale of archivistische omgeving hebben gekregen of weer elders terecht zijn 
gekomen. Zo bijvoorbeeld in Duitsland, Luxemburg en (één) in Canada, maar dat gaat 
maar om tien schilderijen.

Zijn werken die zich in Duitsland bevinden (het zijn er naar mijn weten overigens 
zeven) zijn waarschijnlijk vóór de Eerste Wereldoorlog gemaakt. Jaak van Wijck had 
diverse uit Duitsland afkomstige opdrachtgevers in Antwerpen. De Duitse gemeenschap 
in Antwerpen speelde een aanzienlijke rol in het economische en culturele leven. Maar 
bij het uitbreken van de oorlog stelde de Belgische overheid vele Duitsers voor de uiterst 
pijnlijke keuze om zich ofwel tot Belg te laten naturaliseren of onmiddellijk het land te 
verlaten. Duitse eigenaren van zijn werken, die toen voor terugkeer naar Duitsland kozen, 
hebben deze toen meegenomen of laten overkomen, veronderstel ik.

Dat zo weinig werken waarvan ik de eigenaren weet, buiten zijn familie zijn aange-
troffen roept natuurlijk ook de vraag op wat de schilderijen van Jaak van Wijck op de 
kunstmarkt waard zijn. De financiële waarde is meestal gering. Daarbij moet men denken 
aan hooguit enkele honderden euro’s voor de vele paneeltjes. Enkele grotere schilderijen 
zijn evenwel getaxeerd op enkele duizenden euro’s. Zijn werken zijn op slechts weinig 
veilingen aangeboden, meestal in Antwerpen. Naar mijn weten zijn er geen op veilingen 
in Nederland aangeboden.

Landschapsschilderijen genieten al lang maar heel beperkt belangstelling op de 
kunstmarkt en worden maar weinig te koop aangeboden. Beleggers in kunst zullen dus 
weinig heil hebben gezien en zien in het kopen van zijn schilderijen. Dat geldt ook voor 
verzamelaars van zijn kunst waarvan ik er twee ken in Brasschaat. Zij hebben een stich-
ting opgericht, de Jan Frans Simons vzw, die zich richt op plaatselijk bekende schilders 
waaronder Jaak van Wijck. Zij beamen mijn algemene inschatting van de geringe, huidige 
marktwaarde van landschapsschilderijen in het algemeen. Het gaat mij hier niet om de 
financiële waarde en ik besteed er daarom verder geen aandacht aan. Niettemin heeft de 
zeer geringe commerciële handel in zijn werken er natuurlijk toe bijgedragen dat er heel 
weinig publieke aandacht aan zijn werken is besteed.



154	 Kunstenaar Jaak van Wijck (1870-1946): zijn Bredase connecties

| Zijn kunststijl

Jaak van Wijck was duidelijk beïnvloed door zijn boven reeds genoemde Belgische leer-
meester, Professor Joseph Coosemans. Deze wordt wel de pionier van de Kempenschilders 
genoemd. Jaak van Wijck en veel van Coosemans navolgers in de Kempen, gebruikten vaak 
diens donkere grijs-blauw-groene kleuren om landschappen weer te geven.32 Het zijn kleu-
ren die men in allerlei schakeringen terugvindt in de hoge hemelwolken, in de vennen en 
bossen die hij vastlegde op zijn doeken.

Hij schilderde op meer of minder klassieke, romantische wijze en heel kundig. Van uitge-
sproken impressionisme is in zijn schilderijen, althans in zijn vroege werken, nauwelijks 
sprake. Dat geldt ook de werken van zijn leermeester. Sommige van zijn - waarschijnlijk wat 
later gemaakte - schilderijen vertonen iets sterkere impressionistische trekken. Daarop wijst 
bijvoorbeeld het herhaaldelijk gebruik van pasteuze (dik aangebrachte verf) kleuren op zijn 
schilderijen. Het vluchtige, voorbijgaande, meer of minder toevallige element dat voor veel 
impressionisten zo kenmerkend is, komt in Jaak van Wijcks schilderwerken beheerst tot 
uiting in de wisselvalligheid van het weer. Zo schilderde hij grote, voorbijdrijvende, vallende 
of stijgende, woelige wolkenpartijen, optrekkende nevel, onbestendige weersgesteldheid en 
dreigend onweer. Maar, in afwijking van werken van impressionisten, bleven zijn kleurva-
riaties overwegend weinig fel of licht; van luminisme is geen of amper sprake. Overigens 
moest hij, volgens familieoverlevering, niets hebben van het modernisme zoals zijn Vlaamse 
tijdgenoot kunstenaar James Ensor daar vorm aan gaf.

9.   Landschap te Ulvenhout. Paneel; 25x36 cm. Gesigneerd. Links is de Laurentiuskerk van Ulvenhout te zien. (Particulier 
bezit België).
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32  Bijvoorbeeld Jacques Rosseels (1828-1912), Isidore Meyers (1836-1916), Adrien Joseph Heymans (1839-1921), Florent Crabeels (1829-1896) 
en Théodore Baron (1840-1899).

33  Marc Bourgeois (docent kunstgeschiedenis) deelde mij dit in persoonlijke correspondentie mee.

Kunsthistoricus Marc Bourgeois situeert zijn werk in laat-impressionistische regionen met 
duidelijke intimistische gevoeligheden.33

De hierboven eerder genoemde recensent Anton Ides schreef n.a.v. de tentoonstelling van 
Jaak van Wijcks schilderijen in 1918 in de kunsthandel J.A.C. van Gotum in Breda:

De kunst van J. van Wijck daarentegen is gezond en sterk; zij staat en gaat; zij bekoort, omdat 
zij is objectief en subjectief tevens. Er is harmonie van ontroering en vorm, éénheid van vorm en 
inhoud, evenwicht tusschen de ideoplastisch- en physioplastische deelen. Vandaar dat zijn kunst is 
harmonisch rustig en rhythmisch levend. Bijzondere waardering verdienen: “Herfsttooi”, “Lente”, 
“Bavelsche Heide”, “Zomerdag”, “Mooi Ginneken” en “Ginneken in den nevel.”

De kwalificaties die Anton Ides aan Jaak van Wijcks werken geeft, “ideoplastisch” en “physio-
plastisch”, komt men tegenwoordig zelden meer tegen. Hij bedoelde er mee, dat de schilde-
rijen van Jaak van Wijck qua opvatting en vormgeving in ieder geval niet modernistisch of 
abstract waren. De termen die Ides gebruikt hebben mij niet geholpen om zijn schilderstijl 
inzichtelijker te duiden. Maar Ides’ uitgesproken positief oordeel van de schilderijen zal door 

10.   Ven Ginneken 1915. Paneel; 35x25 cm. Gesigneerd. Dit werk is een van die zeer weinige die voorzien zijn van een 
jaartal. (Particulier bezit van familie Jaak van Wijck).
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11.   Windkorenmolen Het Fortuyn in Ginneken op de hoek van de Bavelselaan en de Raadhuisstraat, nabij het 
woonhuis van Jaak van Wijck’s broer Bart. Schets. De molen werd gebouwd in 1800 en afgebroken in 1928.
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velen toen zijn onderschreven. Hij was een 
begenadigd, degelijk geschoolde kunstenaar 
die zijn vak technisch goed beheerste.

De stemming die verschillende land-
schapsschilderijen van hem uitdragen kan 
men melancholisch noemen. Dat sluit mijns 
inziens wel aan bij de bedreiging die tijdge-
noten, en ook hijzelf, ervoeren van de opruk-
kende verstedelijking van het landschap van 
de Kalmthoutse Heide. Men verlangde terug 
naar de aloude toestand van de natuur. Van 
Wijcks opmerkelijk actieve bestuurlijke inzet vanaf 1923 voor de Vereniging voor Natuur- 
en Stedenschoon tot zijn overlijden gaf ongetwijfeld uiting aan het nostalgisch gevoel 
voor de bedreigde schoonheid van het oorspronkelijke landschap. Dat geldt ook voor de 
oude, beeldbepalende molens die de Vereniging wilde beschermen voor afbraak.

12a-b.  Glas-in-loodraam van Jaak van Wijck aangebracht 
in het huis Regina aan de Teteringsedijk Breda. In dit 
huis woonde zijn broer Bart met zijn vrouw en gezin. 
(foto’s Felix Verhagen)
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| Conclusie

De kunstwerken van kunstschilder en decorateur Jaak van Wijck hebben vooral in Antwer-
pen en omgeving bekendheid gekregen. Zijn pogingen om met tentoonstellingen in het 
Bredase en in Tilburg voet aan de grond te krijgen bleven beperkt tot enkele exposities 
van zijn werken aldaar. Hij wilde daar gedurende zijn hele leven meer bekendheid krijgen, 
maar Antwerpen en Vlaanderen boden hem uiteindelijk veel meer. Hij bleef verknocht aan 
zijn geboortestreek. Relatief veel van zijn schilderwerken getuigen daarvan. De paar mooie 
schilderijen van zijn hand in het museum van Breda en dat van Eindhoven geven daarvan 
een kleine indruk. Dat achter deze paar schilderijen een veel groter, verdienstelijk oeuvre 
schuilgaat is nauwelijks bekend, zelfs in zijn familie, laat staan daarbuiten. Zijn oeuvre is 
voor een aanzienlijk deel schuil gebleven in de huiskamers van zijn directe familie en naza-
ten daarvan in Breda en omgeving. Een groter deel kwam vooral terecht in het Antwerpse 
en bleef ook daar in gekoesterde huiselijke afzondering.

Met dit artikel hoop ik te hebben aangetoond, dat Jaak van Wijck de band die hij met 
zijn geboortestreek onderhield artistiek vaardig en bekoorlijk veelvuldiger uitbeeldde dan 
velen tot dusver konden vermoeden.

13. Tekening van de molen in Bavel.



Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 70 (2017)       159

BRONNEN, LITERATUUR en WEBSITES

Bronnen 

De namen van de particuliere eigenaren van in 
dit artikel afgebeelde kunstwerken van Jaak 
van Wijck heb ik uit privacy overwegingen niet 
genoemd. De namen zijn bij mij bekend.

-  Bibliotheek van de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten, te Antwerpen.

-  Eindhoven Museum.
-  Koninklijke Bibliotheek, te Brussel.
-  Museum van het Letterenhuis, te Antwerpen.
-  Stedelijk Museum Breda

Personen waarmee gesproken
-  Marc Bourgeois. Docent kunstgeschiedenis 

aan de Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds en 
oud-student aan het Nationaal Hoger Instituut 
voor Schone Kunsten, te Antwerpen.

-  Hugo en Walter Resseler. Leden van de 
Koninklijke Vereniging voor Natuur- en 
Stedenschoon, te Sint-Amands in België.

-  Schiltz, Dirk; bestuurslid van de 
Stichting Mortelmans, in België.

-  Piotr Zwart, Ulvenhout. Ramen 
gemeentehuis Ginneken-Bavel.

Geraadpleegde literatuur

-  Eerenbeemt, H.F.J.M. van den (red.), Geschiedenis van 
Noord Brabant, deel 1, 1796-1890 (Amsterdam, 1996)

-  Eyk, Hubert, ‘Jaak van Wijk, landschapschilder’ in: Land in 
Zicht, 78 nr. 3 (2009), p. 2-4.

-  Maclot, Petra, ‘Henri Verbuecken’ in: Nationale Biografisch 
Woordenboek XX, 1108 (KVAB, 2011).

-  Pas, Wim e.a., Biografisch lexicon Arto 2000, (De Gulden 
Roos, 2000).

-  Persoons, Guido, Historiek Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten 1663-1885/1945, (Nationaal Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten, Antwerpen, 1985).

-  Piron, Paul, De Belgische beeldende kunstenaars uit de  
19e en 20e eeuw, (Brussel, 1999 - 2000).

-  Reulen, Kristof, Genk door schildersogen. Landschaps- 
schilders in de Limburgse Kempen (1850-1950)  
(Genk, 2010).

-  Veragtert, Luc, Molens en maalderijen in Broechem,  
Emblem, Oelegem en Ranst (Oelegem, 2016).

Internet bronnen

- Kranten: www.delpher.nl
 •  Arnhemsche Courant.
 •  Bredasche Courant.
 •  Nieuwe Tilburgsche Courant.
 •  Provinciale Noordbrabantsche en 

Hertogenbossche Courant.
-  Website Jan Frans Simons: http://

www.janfranssimonsvzw.be.
-  Website Letterenhuis Antwerpen, tekeningen 

ramen en affiches: http://www.letterenhuis.be.
-  Website Lodewijk en Frans Mortelmans: http://

www.lodewijkmortelmans.be/tdg_000_nl.html
-  Website RKD-Nederlands Instituut 

voor Kunstgeschiedenis: https://rkd.
nl/explore/artists/101687.

-  Website Stadsarchief Breda (SAB):
-  Genealogische bronnen: https://

stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/
genealogische-bronnen/persons.

-  Raadsnotulen gemeente Ginneken en Bavel 1916, 
en de raadsnotulen van de gemeente Breda, 
1895. https://stadsarchief.breda.nl/collectie/
archief/raadsnotulen-en-jaarverslagen.

-  Website van Vrienden van het Stedelijk Museum 
Breda: http://www.vrienden-stedelijkmuseumbre-
da.nl/index_htm_files/Aanwinsten%20van.mp4.

-  Wikipedia: https://nl.wikipedia.
org/wiki/Jaak_van_Wijck.




