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nunmer van Gê*
A1 heel êaiw-nal'ï vëricfrijn6n- iafr
ook
d.e
Heemkundekring
nerts Heen begj,nt het seizoen, waarín
haar avcnden organiseert; Reeds sinds enkele weken j-s men
van bestuurszijde.in de weer on deze avonden bezet te krijgen, en nen. is voornemens kosten noch moelte te sparen om
deze avonden zo interessant nogelijk te maken.
Behalve d-e jaarvergadering staan drie of vier avonden )p
het programna. op onze jaarvergadering zijn ne voornenens
het in J971 verzamelde meteri-aal over gebeurtenissen in Gemert, r,relke op spreekband en dia zijn vastgeleqd' te vertonen. rt Ligt. voor de hand, dat wij nu reeds Uw belangstelling vragen voor onze heenavonden, waarop wij ook nede met
hêt oog op'het zo .flink gestegen aantal 1eden, veel bezoek
ve rwÊ|cht

en.
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19'70 woroï-in--6en artíkel over
I' G;;èïG-Heám-, nr. +Ó +áf
Nicolaas ir,rinteroy, de Gemertse schilder, vermeld, dat d-eze
drie pïelaatsportretten hoeft geschilderd. voor de Abdij te
Eeeswijk. Een tot heden onbekend portret van zijn hsnd heeft
men ged.urende tientallen jaren hewaard op de schenerige zol-der van de norbertijnór p'rstorie te Engelen bij len Bosch.
Sild.s de vorlge winter is het doêk rueer letterlijk
in een
hetder daglicht gestetd, Het merkr,raardig schilderij
meet
Bl r 106 cri ch slelt ed.n norbertijn voor met .de abbatiale
attributen'van kruis en rd.ng, nijter en staf. IIet is gesigneerd3 'rN.tr{intero;r 1868". Ilet zou d.us voor ó|e hand Jiggen te
veronderstellen,' dat het de abt voorstel-t, die in 1868 de
abd.i j bestqurde; dit was evenwel Andreas van Laarhoven.
Uit een vergel,ijklng net andere portrêtten blijkt
echter,
det het Henricus van den Bïand voorstelt,
destijds pastoor
van Engelen. De verklarj-ng 1s de volgende,
l{anneer we het onderhavlge portret d-at i,n kleurenpai,et en
behandeling we1 typisch l,\iinteroy is, nader beschour^ren, moeten we toch enige opvallende afwljklngen vaststellen.
1. le afnelingen van het doek zijn belangri-jk gcringer dan
die van de and.ere abtsportretten van Wínteroy (l-00 x 120),
2. De peïsoon draagt eer. z\rart kalotjerongewoon voor een ebtl
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J. Staf er mijter zijn zeer vlak en slecht goschilderd en
bovendien on-traditioneel; terwijl op de andere abtspor_
tretten van Ltinteïoy in iieeswijk deze pontificalia
na:,r
dê werkelijkheid zijn uitgebeeld, hellcn de staf en
de
mijter, die op dit portret voorkonen, nooit tot de inventaris van de Heesvijkse abten behoorá.
4. Tenslotte ontb"cekt elk spoor van een abtswai:en met
spreuk,
Ie biograíische gegevens on'trent }ienricus van den Brand brengen ons op het goedc spoor. van den Brand. was (voor oe
""àrà"
n::41) benoend tot pastoor van Engeten in 1860;' i"-fÀif tr^,eeoe
hlj tot abt van Berne gekozen. J,igt het dan niet voor de
hand te veronderstellerr, d_at aan het poltret van pastoor
Van den Brand, vervaardigd ten behoeve iran d.e pastorie, }a_
tcï de erêtekenèn, namelijk rlng en kruís, staf en rnijter
tot nog grotere luister van deze pastoriá zijn toegevoógdi
Door wie? Niet door l{interoyi die verstond de schildérskuist
beterl
Eerr steekproef têr plaetse van de nijter heeft intussên over_
tuigcnd aangetoond, dat onder de geJ-e verflaag hiervan
een bruine achtergrond aanwezig is van boeken. Hiernede is
het raadsel grotendeels opgelost. Vernoedelíjk
ook de capuchon later bijgeschilderd, want voor zover wijis weten,
werdhet rnantelkapje door de gewone witheren toen nog niet gedragen.
Bij dit alfes kunnen ue nog aantekenen, dat pastoorsportretten
níet_ ongewoon waïcni in de pastorie van J,ithoyen hangt
voorbeeld een pastoorsportrot van Van Laarhoven, ook bij_
van
kLeiner forrnaat en met kalotje. Têvens dat de pastoor van
lngelen, die tegelijk prior van de abdij was, zich waar_
schijnlijk te zel,fder tijd a1s abt van Laeihoven heeft l.aten
ui.tschilderen en L/el in_de-k1eine, pas heropgerichte
abdij
ve,n Heeswijk. De datum in de signatrrrr"
d.e requisicten van
s_toel en tafel wijzen sterk in áeze richting.
",
Het vreernd portret Ís monenteel ter restauïatj-e
op het ate_
fier van de firlra Borzo in rs Hertogenbo"àfr, lunuflrn
storend
craquelé noet een gat worden weggewËrkt
frut
doek gereinigd en ingelijst' re toegevoegáá attrlbuten
"rr' zurlen ars historische merkwaard igh e den toch maar worden gehandhaafd.
Zíjn we dan wef niet een volwaardig attsfoïtret
rijker ge_
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rdorden, conftÊ.tar M.X.,Í.lenÍrÍngs, die in, "GeÉêrts gee&r' aLa
eerste hát Jeven en het verk Ya,n n'icolaaE líint-eboy uitvoerlg
heeft bê$ch,rdvênr kaB $eer eerl ltullt[êT I'an diens oêu'"orè toevoegeí. Een 25-tal etukkeL kunnen thans met zekerheiC *an
hgp w-orden toegeschreven.
H"van Savel ,
Àr chiv&Ii s "
j
van Serner }le€s'wiik.
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Sint Hnbevtus' ltc'og verheven
Nês eeltiids kapi tein,
Vers!Íae.Jde ziin hei.dens Ieven
0B JeauÊ vrrend. te ziin (bis).

i-l ín zijn jonge jaren
livan hij i-n líederlandn
0m 'a dochtertie te Paren

Ioor kloekheid en vêrstand (bi€).

EiJ íui{àe net Flondïj-nê'
De dochtelran een graaf ,
Hcs dr*aide zii hea" fortuna
ïoen híj .vÊrd Jezr6 slaaf (bis).
illant hoê kwatr God hen teken
Toen tí) wae oP de iecht'
i{i j noest het iêgen stêken
En r+erd oP áen Heg gebracht (bis)'

.

klrs.E hen tê vo"Ên,
voor Eubertug staan
Met een k"uis tussen bei ziin ogen'
iiii zag heer Jezus staa4 (lis).
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