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NICOLA/IS WINTEROY EEN rruNSrSCHJlilERr !I_q r-N- JIEMER.I LEEFDE
EN WERKTE.
Artikelen over Winteroy.

de hand van Pieter Scheen een
Iexicon van schild,ersnamen, dat betrekking had op d.e pe-
riode llJO tot 1850, Dit jaar is dit werk opnieuw uitgege-
ven d.oor P.Scheen, tvee boekd.elen met tesamen zotn 1500
paginats tekst en ruim tweeduizend, fotots, waarvan ver-
scheid.ene in kleur.
0ver onze dchifder Nicolaas Winteroy en zijn vader Johan-

hognes staat er maar zeet weinig in en in dat weinige zit
een fout wat betreft zijn verblijf ln Gemert.
V,an Nicolaas Winteroy wordt verder meld.ing gemaakt , in
C.Kram: ItDe levens en werken der Holland.sche en Vlaamsche
Kunstschilderstr, deel 5, pag. 1871. ( 2 regels ).
In het rrDagblad voor Oss en Omstreken'r en in "Het Huisge-
zintt van 25 november 1957 staat een artikel .getekend. uet,C.
over d.e kruisweg, die N.Winteroy schilderd.e voor d.e kerk
van Gemert en in rrHet Huisgezin'r van ) d,ecember 1!!J een
artikel van Dr.H.Heijnan van d.e Abdij van Berne in Heeq-
wijk in verband, met de d.rie prelaatsportretten, d.ie N. Win-
teroy voor de Abdij schilderde.
De verschillende fami-liegegevens zj-jn afkomstig uit de
doop-, trouw- en bevolkingsregisters van d.e betreffend.e
gemeenten. 

I

Va d. e r e n z o o t. .U.1 rr!.e rgy_ 4 a ?I_*q--ert 9_tL._
Volgens d.e gegevens van Scheen bovengenoend werd. Johan;.
nes Winteroy(de vad.er van Nicolaas)orastreeks 1760 geboren te
Diessen, was werkzaam te Tilburg vanaf 181{ en is volgens
de wijklijsten Ln 18)1 naar Goir1e vertrokken . Van beroep
was hij kuiper, hij was tevens amateurschild.er.
0p een tentoonstelling in Haarlem in 1e25 en in Den Haag
in 1B2T exposeerde hij: het portret van Prins Fred.erik, een
mansportret, een interieur en de Onthoofd.lng van Johannes.
Hij woonde in Gemert op { mei 1819, toen zijn zoon Nico-
laas trouwde; zijn vrouw Elisabeth van Spyck was toen reeds
overleden. Hij staat in d.e trouwakte vermeld rrvan beroep
!E!i!gIi€I" , hetgeen een belangrijkheid aanduidt. 0f hii
tegelijk met zijn zoon Nicolaas na&r Gemert is gekomen, is
niet met zekerheid. te zeggen.
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Nit,olaas Winteroy werd geboren te Waalwijk op 1J me:- 180] en
woond,e in ied.er geval 1n Gemert in IB)Q, toen hij en d'e win-
kelier Jan van de Wildenberg op 15 october van dat jaar voor
d.e Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. van Gemert als naburen
verklaarden, d.at Christophorus Damen, Rooms Kathollek pries-
ter, oud J! jaar en kapelaan van Gemert, was overleden. Als
beroep van Winteroy wordt vermeld. ilkunstschj-Idertr. De hand--
tekening van beid.e declaranten staat onder d'e akte.
In Ud.en getrouwd,.
Nioclaas Winteroy trouwd"e in Ud.en op { mei 1B}! met. Mariat
Elisabeth van den Grootenakker, geboren te Ud.en op 4 sept.
18O4, ged.oopt op '10 september van hetzelfde jaar. De moeder
van de bruidegom en de beide oud.ers van de bruid. waren toen
reeds overleden. N.lfinteroy was volgens de trdruwakte van be-
roep schild.erl van hem wordt vermeld d.at hij is: de heer
N.tJinteroy, hetgeen een zekere belangrijkheid aand.uid.t of
althans zo zag d-e ambtenaar van d.e Burgerlijke Stand hem
toen.
De vader van d.e bruid. was afkomstig uit Helmond 'tayant une
bonne fortune", (een welgesteld. iemand.), van beroep: Iledicine
Doctor t haar noeder was afkomstig van Antwerpen.
0p zijn trouwd,ag was N.Winteroy )J iaar en zijn vrouw
Waar woonden zii fq_Qemgf!_ ?

de Nieuwstraat, B 246, nu num-
ner ), het huis, wa&r de winkel van Kolenburg is gevestigd.;
van binnen is d.it huis zeer oud en het lijkt me, d.at zeker
het beneden-gedeelte van d-ie tijd d.ateert. AIs het d.erde
kind van N.Winteroy geboren wordt op 1, april 1842, woont
hij in de Kerkstraat B 411.
Dit was een grote luirs huis, zoals nen in Gemert zegt,
6iroot en mooi, met twee verdiepingen en een ijzeren hek
langs de straat. Het lag tussen de bj-erbrouwerij van Swin-
kels (nu Albert Heijn) en de kruid.enierswinkel van Cato van
Bon (nu A.Bekkers).
(Tot goe^A begrip zij hler vermeld, dat I'De Kerkstraatrr toen
liep van? d.e Rips bij d-e Soerenleenbank tot aan het post-
kantoor en verder door het eerste stuk van d,e Ruyschenberg-
en de Schoolstraat tot aan het kerkhof).
Het huis, waar Winteroy woonde, was v65r en rond. 1800 ei-
gendoni van Bened.ictus Roefs, de zoon van Paulus Roefsr or-

14.
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ganist in Gemert. De volgende eigen&ren waren de fauilie van
den Eynde, o.a.lloannes, Sebastianus van den Eynde, pastoor
in Someren, overl. in 188{ en daarna de gnnees-, heel- en
verloskundige, Dr.Joh.Dom.Buissink, over1. te Gemert op 9
april 1879. Van '1 892 tot 1897 werd het bewoond door de heer
Engelb.Verstijnen, die gedurende zijn viifiarig verblijf in
Gemert als Landmeter van het kad.aster in de Peel is werk-
zaafr geveest. Na zijn vertrek is het pand., dat intussen
uas aangekocht door Fr.Buskens, de toenmalige burgemeester
van Gemert, afgebroken en werd. op dezelfde plaats een
nieuw huis gebouwd., vaarin burgemeester Suskens tot aan ziin
pensionering heeft gewoond. Nu woont er Dr.Suijs.
Het huvelijk van N.Winteroy en Maria, Elisabeth v&n den
Grootenakker was zeer vruchtbaar; in acht en een half jaar
kreg:en ziy acht kinderen, vaarvan er drie enkele maanden na
d.e geboorte overleden.
Uit Genert vertrokken.

liet Gemert op 2J nei 1BB2 om te gaan
wonen in Gilze-Rijen; na de d.ood. van zijn vrouw, die op 27
ncvenber 1BB5 in HeeI en Panheel overleed, Sing Winteroy
naar Lith, rraar zljn zoon Alphonsus sinda januari 1871 als
ond.erwijzer werkzaap was. Aldaar overleed hij op ) d.ecember
1 890.
Het werk van Nicolaas l,Iinteroy.
Lfs men d.e schilderskwaliteiten van N.Winteroy noet beoorde-
len, blijkt ult d.e schaarse literatuur, d.1e over hem be-
staat, d.at men hem niet a1s een groot meester beschouwde,
want in de boeken over schilderkunst kornt zijn naam meestal
niet voor. 0m het vak te leren - voorzover d.at van een kun-
stenaar kan gezegd word"en - bezocht hij de kunstacaderale te
Antwerpen, van waaruit de school van Rubens haar invloed,
verspreid. had. en ook nog bleef nawerken in de tijd., dat Win-
teroy daar studeerde. Zod.oende schilderde hij, zoals hij in
Antwerpen geleerd. had, laat romantisch. Opvallend is bii
zijn verschillende portretten het mooie roodr d.at hij ge-
bruikte vooral voor d.e be(.leding der stoelen en de kleding
van zijn figuren. 0p de pdtretten, die hij gemaakt heeft en
op andere schilderstukken konnen de talenten van Nicolaas
winteroy ongetwljfeld beter tot hun recht cian op de kruis-
wegstaties, die hij geschilderd heeft.
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Z j- jn kruiswegstaties. .
Van zijn werken zijn het meest bekend de kruiwegstaties,die
hij maakte voor de kerk van Gemert, vermoedelijk rond 1855,

toen de verbouwing van de kerk gereed. was. In het menoriale
van de kerk en bij de beschrijving van de verbouwing wordt
echter met geen enkel woord meltiing gemaakt van d.eze kruis-
weg. Volgens de heer A.H.Bies, schilder en restaurateur in
Eindhoven, waren de staties in 1956 meer dan hond.erd jaar
oud.. De doeken hebben een formaat van 2 x 1 r]0 meter en zLi
werden opgehangen in de twee ruimtes achter in de kerk naast
de toren, d.ie tegenwoordig word.en gebruikt als doopkapel en
kapel van O.L.Vrouw. Onder deken van Beek stonden daar lage
bankjes, lraar de kinderen regelnatig I'naar de leering 'r
moesten en de d.eken net zijn grote handen en voeten zijn be-
kende rrletsen en schoppenrr uitdeelde, aIs nen zijn catechis-
musles niet kende of niet goed oplette.
van d.e 1{ staties zijn er nogi twaalf overi 66n ervan (geres-
taureerd), voorstellend.e Christust d.ood. aan het kruis, hangt
in het priesterkoor van d.e St.Janskerk te Genert; 11 stuks
worden bewaard in d.e pastorie aldaar.
&Ieningen over de kruiswegstaties-van Gemert.
pastooi poeff schrijft erover in zijn Kerkklokken van 25
augustus 1)lstrtKunstwaard.e hebben ze niet en blijvende l,r4&r-
d,e hebben ze van geen kanten; want d.e doeken zi^in zozeer
vergaan, dat ze ft misschien nog maaru rn tien jaar kunnen
uithoud.en. We dienden dus aan een kruid'egfonds te gaan den-
ken'r. Pastoor Poell liikt me in zijn mening bevooroordeeld;
hij wllde graag een nieuwe kruisweg.
De heer A.H.Bies, kunstschilder en kunsthandelaar in Eindho-
ven, d.ie vele oude schilderilen heeft gerestaureerd, o.a. d.e

kruisweg in Boekel, d.enkt er anders over. ttBii tt zlen van
Uw kruiswegrr - ald.us schrijft hij 2) septernber 1))6 aan cle
pastoor van Gemert, J.van den Heuvelr -rrkrram ik tot d.e ccn-
clusie, dat ze door een goed schiltler genaakt zijn en d.us
zeker bewaard moeten blljven en gerestaureerd word.enrr.
fn het reeds bovenvermelde artikel van rrHet Huisgezinrr van
25 november 1957 schrijft C.: rtPastoor van den Heuvel liet
bij wijze var^ proef drie statles van d.e Gemertse kruisweg
schoonmaken d.oor de Aarle-Rixtelse schlltler M.3ies Sr. Deze
constateerd.e 66n verheugend feit: het hand.geweven linnen -
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-.zo goed a1s zeker genaakt door Gemertse hand.wevers - bleek
voortreffelijk bestand te zi.jn geweest tegen het vocht der
jaren". En verder: rrArtistiek noge de waarde van Winteroy rs
kruisweg niet zo enorm hoog zijn: uit egn oogpunt van histo-
rische merkwaardigheid. is de krulswegoeker waard. voor Ge-
mert behouden te blijven'r. Als de schrijver d.e kruisweg van
Wlnteroy vergelijkt met die van Sicklng, die nu ln d.e kerk
van Gelnert hangt, zegt hij: trHij (d.e t<ruisweg van Winteroy )
is aanzienlijk waard.evoller en aansprekender dan d.e veertien
staties, d.ie de Gemertse kerk thans v e r g e e f s p o -
gen te sierenrr. Demening van pastoorPoellis
hiermede we1 vold.oende r*eerlegd.
Andere kruiswegen v?n -!l$groy:.In hetzelfde artikel van 'rHet Huisgezinfr wordt ook meld.ing
gernaakt van een kruisweg, die Winteroy zou geschild.erd heb-
ben voor een kerk in Someren en die volgens de oudste inwo-
ners van Gernert door mensen uit het dorp te voet naar Someren
is gebraeht oni beschad,iging te voorkomen. In Someren
weet men er evenwel niets van.
Anders is het gesteld. inet d.e kruisweg van de kerk van Boekel
d.ie volgens C. veel overeenkomf : met die van Gemert. rrlr zijn
echter geen aanwijaingen, dat Winteroy ook deze kruisweg ge-
schilderd- heeft,al is d.e overeenkomst frappant."De schrijver
heeft goed. gezLen, want in het menoriafe van de kerk van de
I{.,\gatha van 3oeke1 vond ik d.e volgende aantekening van W.

Bijl, pastoor in 3oekel van 1BQ) tot 1BB5: rt De schilderijen
in de bej-de kleine a.utaren heeft in het jaar 1859 fiinterrode
van Gemert geschilderd voor de som van honderd gl:N.8. f 50=
per stuk. f' Over de kruisweg schri jf t pastoor Bi jI: "iri het-- ,
jaar 1Bl1 is dezen door een nieuwen vervangenr.....de ]aaste
statiests zijn gekoeht van en gemaakt d.oor Winterrode te Ge.
mert. De staties hebben gekost f 500.--. 'rOnder degenen, die
bijgedragen hebben onn de staties te betalen treffen lle o.a.
aans Eerw,Heer Bevers, rector (.r.d.Latijnse School) te G6mert
f 50.--; van Winterrode f 5.--
0f d.e schild.erijen van bovengenoemde kleine altaren nog aan-
wezig zi-jaris nietbekend. De staties van de genoemde kruis--'
weg , die ln 1!!l zi jn gerestaureerd. d.oor de heer i\. Bies uit
Eindhoven, hangen nog wel in d.e kerk van Boekel, maar hoeveel
en welke staties door Winteroy zijn geschild.erd., is niet met
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zekerheid. te zeggen. De Heer Bies schreef mij, dat hij bij
de restauratie in 1957 noch de naan noch het schild.ersteken
van Winteroy heeft gezien, hij heeft mij beloofd. orn bij ge-
i-egenheid de staties van Boekel nog eens nader te bekijken.
in de kerk van Sint Jan te Gemert hangt in de zijgang rechts
een kruisafname; het is een copie van een Rubens-schild.eri-j.
Poe11 zegt ervan: "Het draagt geen naam van eenig schild.er.
Verschillend.e omstandigheden als rt soort d.oek, d.e verftin-
ten enz,doen ertoe besluiten, dat rt van denzelfd.en schild.er
is a1s d.e Kruiswegrr.
Ie portretten vry__{_. qfnjSlgX:
t/an de hand. van N.Winteroy hangen er drie portretten in de
Abdij te Heesrrijk. Ze stellen drie prelaten van Berne voor:
N.van den Braak (1842), A.Manni (a66) 

"r, A.van l,aarhoven
(te5e). Prelaat van den Braak, die binnen enkele jaren na
zijn keuze tot abt van Berne overleed, is eerst na zijn d.o,od

"afgemaald. geword.enrr.Omdat zijn beide opvolgers, Manni en van
Laarhoven eveneens Winteroy v"oegen on een portret van hen
te maken, zaL de gelijkenis we1 niet slecht geweest zijn.
De pastorie van De Mortel is in het bezit van een portret
van Jaeobus Corstens, een Gemertenaar van geboorte, die in
1822 rector werd van d.e kapel van De l,{ortel, in juni 1851
ontslag nam en d.aarna ih Geraert ging $onen, waar hij in 1BB4
overleed. Zijn portret werd in 1865 geschilderd en bleef in
Iret bezit van de familie Corstens te Gernert tot 1957, toen
het na de d.ood. van Mevr.Corstens-van Eout werd afgestaan &an
d.e pastorie van De Mortel. Het schilclerij d.raagt het jaartal
1855 en is gesigneerd N.W. Jacobus Corstens lras toen 72 jaar.
De maat is 11O x 8{ centineter; d.oor het raam ziet men de
oud,e kerk van De Mortel.
0p het kantoor van notaris Pend.ers te Gemert hangt eveneens
een portret, geschild"erd. d.oor N.Winteroy. Het stelt Cornelus
van Kemenade voor, notaris in Beek en Donk, vader van M.van
Kemenad.e, welke laatste gedurende !O jaar notaris i-n Gemert
is geweest en in 1921 alhier is overleden, Het portret meet
10O x B0 cm en beeldt d.e persoon af zittend. in een leunstoel
net rod.e bekled"ing van zitting en rug. fn zijn hand. heeft
hij 'rDe Tijd", nr.6121 = '18 juli 1e57. Het portret is gesig-
,,eerd. Winteroy, 1867. De verf vertoont nog a1 wat barstjes.
-:r:t zou ni-et onmogelijk zijn, d.at er nog meer portretten in
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bezit zijn van fanilies, d.ie vroeger in 0emert gewoond. heb-
ben.
Behalve d,e ',bovengenoemde zijn bewaard gebleven een zelfpor-
tret van N.Winteroyreen portret van zijn vrouwrElisabeth van
den Grootenakker en een van zijn zoon Alphonsus, geb.te Ge-
rrert 20 januari 1845. Alle d.rie de portretten zijn ovaal van
vorn, 50 x 50 cn. Ze zijn afkomstig van Henrica van Winteroy
d.e jongste d.ochter van bovengenoemde Alphonsus, a1s onder-
vijzer woonachtig te Lith,waar hij ook gestorven is. De drie
portretten z,ljn nu in het bezit van de heer Teunissen, oud-

buggemeester van Nuland en aldaar wonend. Z:.in moeder was
fanilie van Alph.Winteroy-
Volgens een brief van Henrica van Winteroy, daterend van
eind. novenber of begi.n december 1!!J en gericht aan Pastoor
J.van den IIeuvel in Gemert, hangen er nog een paar schilde-
rijen van haar grootvad.errN. Winteroyr in d,e sacristie van
de kerk van Lith, Bij navraag daaromtrent is gebleken, dat
ze er op het ogenblik niet meer zljn. l'[ogelijk dat ze bii
nader ond.erzoek in l,ith toch nog voor de dag komen.
Een schilderij, groot 150 x 100 cm is in het bezit van de
Paters Capucijnen op Hand.el en hangt daar in een van d-e

spreekkamers. Het stelt de aanbidding d-er herders voor 3 op
het '-rbovenged.eelte zingende engelen. Het is gesigneerd. N.
Winteroy.
Mochten er bj-j d.e lezers van dlt artikel soms meer gegevens
over Winteroy bekend. ziin, d,an houd.t ondergetekend.e zich
hiervoor gaarne aanbevolen.

l,4.H.J.Pennings.

ilet Franse 1ied.j6ttla mbre, la mBrert.
Dit lied.je werd. in Gemert gezongen bij het touwtje springen"

Het touw werd tot bij de laatste drie-.woorden niet ged-raaid.,
maar langzaam heen en weer geslingerd., De betekenis van de
tekst heb ik niet kunnen verklaren. De juiste schrijfwijze
ken ik ook niet: ik ga op d.e klank af . Bli d,e woorden 'rla
mdre, fa mbre worden beid.e lettergrepen uitgesp::oken. Het
klinkt a1s volgt : rrla mbre , Ia mbre , la mbria, lanibor d,e jb-
re d.e jbre d-e jbria, un deux trois'r.

M.A. van der lilijst.
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bezit zijn van fanilies, die vroeger in Gemert gewoond. heb-
ben.
Behalve d.e -,bovengenoemde zijn bewaard gebleven een zelfpor-
tret van N.Winteroyreen portret van zijn vrouwrElisabeth van
den Grootenakker en een van zijn zoon Alphonsusr geb.te Ge-
mert 2O januari 1845. AlIe drie de portretten zijn ovaal van
vorm, 50 x 50 cm. Ze zijn afkonstig van Henrica van Winteroy
de jongste d.ochter van bovengenoernde Alphonsus, a1s onder-
wijzer woonachtig te Lith,waar hij ook gestorven is. De d.rle
portretten ziTn nu in het bezit van de heer Teunissen, oud-

buggemeester van Nuland en ald.aar wonend. Ziin moeder }IAS

familie van Alph.Winteroy-
Volgens een brief van Henrica van Winteroy, daterend van
eind novenber of begin d-ecenber 1!!J en gericht aan Pastoor
J.van den Eeuvel in Gemert, hangen er nog een paar schilde-
rijen van haar grootvaderrN. Winteroy, in de sacristie van
d.e kerk van Lith. 3ij navraag daaromtrent is gebleken, dat
ze er op het ogenblik niet meer ziin. Mogelijk dat ze bii
nader onderzoek in lith toch nog voor de dag komen.
Een schilderij, groot 150 x 100 cm is in het bezit van de
Paters Capucijnen op Handel en hangt daar in een van d.e

spreekkamers. Het stelt de aanbidding d.er herd-ers voor : op
het ".rbovenged.eelte zingende engelen. Het is gesigneerd N.
Winteroy.
Mochten er bij de lezers van d.i-t artikel soms meer gegevens
over Winteroy bekend. zjin, dan houd.t ondergetekende zj-ch
hiervoor gaarne aanbevolen.

M. H. J . Pennings .

Eet Franse liedje ttla mdre, 1a mBrert.
Dit lied.je werd. in Gemert gezongen bij het touwtje springen"

Het touw werd tot bi j de laatste drie -.woorden niet ged-raaid.,
maar langzaam heen en .weer geslingerd. De betekenis van de
tekst heb ik niet kunnen verklaren. De juiste schrijfwijze
ken ik oolc niet: ik ga op d"e klank af . Bii d.e woorCen rrla

mbre, 1a mbre worden beid.e lettergrepen uitgesp::oke n. Het
klinkt als volgt: rrla mbre, 1a mbre, 1a mbria, f an:bor de jb-
re de jbre de jbria, un d.eux troisrr.

M. A. van der l"Ii.j st .


