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VAN DE VOOR2.]
A1 heel !a,!w-nal'! vêrs cÊiinën- v|n diil nummeï van Ge-

merts l{een begint het seizoen, waarin ook de Heemkundekring
haar av<nden organiseert. Reeds slnds enkele weken is rnen
van beótuurszijde.in de weer om deze avonden bezet te krii-
gen, en men, is voornemens kosten noch noeite te sparen cm
deze avonden zo interessant mogelijk te naken.

Behalve de jaarvergadering staan drie of vier avonden ?p
het programna, 0p onze jaarvergadering zijn ve voornemens
het in L)'II verzamelde rnateriaal over gebeurtenissen in Ge-
rnert, welke op sp"eekband en dia ziin vestgeLeqd'. te verto-
nen, rt Ligt. voor. de hand, dat wij nu reeds Uw bêlangstel-
ling vragen voor onze heemavonden, waarop 1'1i ook nede rnet
het oog. ap het zo flink gestegen aantal fêden' veel bezoek
veruachten.

NOG XEN PORTRET VAN NICOIAÀS WINTNROY ONTDEKT.
In Ll------ eem, nf.+0, tt&r"t t g?-Ó-ïorot-iri-6en artikel, over
Nicolaas Winteroy, de Gernertse schilder, vermeld, dat d.eze
drle prelaatspgrtretten heeft geschilderd voor de Abdij te
Hees1,/ijk. Een tot heden onbekênd portret van zj-jn h:nd heeft
nen gedurende tientallen jaren bewaard op de schemerige zo1--
der van de norbertijner p:rstorie te Engelen bij len Bosch.
Sinds de vori-ge winter is het d.oek veer letterlijk in een
helder àagllcht gesteld, Het rrerkwaardig schilderij meet
e, x 106 cn eh slelt odn norbertijn voor met de abbàti,ale
attributen van kruj-s en ri-ng, mijter en staf. IIet is gèsig-
neerds rrN.\,{interoy 1868'l . Het zou dus voor èe hand liggen te
veronderstellenr' det het de abt voorstelt, die in 1868 de
abdij.bestuurde; dit was evenwel Andreas van Laarhoven.
Uit een vergelljking net andere portïetten blijkt echter,
dat het llenricus van den BTand voorstelt, destijds pastoor
van Engelen. De verkfaring is de volgende.
\,{annecr we het ond.eíhavige portïet dat in kleurenpalet en
behandellng wel typisch \{interoy is, nader beschouwen, moe-
ten ve toch enige opvallênde afwijkingen vaststellen.
1. De afmelirlgen van het doek zijn bel-angrijk geringer dan

die van de andere abtsportretten van !trinteroy (1OO x l20),
2. De persoon draagt een zwart kalot jesongerlroon voor een abtl


