Bijzondere kerkkunst van Gerrit de Morée herontdekt in Prinsenbeek, Breda
Door Jelsma 9-9-2019 (nagekomen informatie aan het slot van het artikel)

Sinds 2016 is er een zoektocht gaande naar de herkomst van de moderne religieuze kunst in de
naoorlogse rooms-katholieke kerk aan de Markt 32 in Prinsenbeek, de Onze Lieve Vrouw ten
Hemelopneming, gebouwd door architect Cees Geenen in 1963. Informatie over de kunstenaar die
de interieurkunst had gemaakt was volledig zoekgeraakt, maar is na intensief speurwerk terug
gevonden. Het blijkt te gaan om de bekende boekillustrator en beeldend kunstenaar Gerrit de Morée
(1909-1981) uit Breda, tevens grondlegger van de huidige academie St. Joost. De kleinzoon van Gerrit
de Morée, keramist Patrick Horward, kon het sluitende bewijs leveren via de archiefstukken van zijn
grootvader.

Interieur OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek in 1964. Foto JosPe, Stadsarchief Breda, id-nr. PB0468

Het monumentale religieuze kunstwerk in de kerk in Prinsenbeek (sinds 1997 onderdeel van de
gemeente Breda) bestaat uit afzonderlijke grote delen, zowel twee- als driedimensionaal. Een
reusachtige gestileerde duif - symbool voor de vrede en voor de Heilige Geest - met een opvallend
oog is pontificaal op de zichtwand in het priesterkoor geplaatst. Daarnaast is een kleurrijk rond
mozaïek te zien, volgens een parochiegids uit 19701 “een voorstelling van de zon, het licht der wereld:
Christus”. Verder zijn er twee vrijstaande ruimtelijke altaarsculpturen aan weerszijden. De ene omvat
als het ware het ronde mozaïek op de wand daar achter. Volgens de pastors uit die tijd is de
sculptuur een “zinnebeeld van de gebedshouding, zoals die reeds werd uitgebeeld in de catacomben
van Rome”. De andere sculptuur toont een gestileerde boomvorm of druivenrank, volgens de
parochiegids gaat het om “omhoogkringende wierook‐wolken, symbool van het opstijgende gebed
van de mens naar boven, naar de hemel”. De woorden van de pastors over de moderne architectuur
van Geenen en over het kunstwerk zijn lovend, maar de kunstenaar werd niet genoemd.
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Gids voor de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, Prinsenbeek 1970
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Het boekje ‘200 jaar parochie Prinsenbeek’2 van oud raadslid en wethouder Herman Dirven uit 1996,
geeft een aardige terugblik in de lokale geschiedenis, maar vermeldt evenmin de maker van de
moderne interieurkunst. Dirven schrijft positief over de lichtinval, de symboliek en de ruimte in de
nieuwe kerk, maar bekritiseert de besluitvorming van die tijd over de bouw en betreurt vooral het
verlies van het interieur van de oude kerk. Hij verwijt Alphons Wolters (1900-1982), van 1956 tot
1968 pastoor in Prinsenbeek, daar te weinig waardering voor te hebben gehad. “Enkele beelden
kregen een plaatsje, maar veel is verloren gegaan. [...] Het enige wat we weten staan is de mooie
oude doopvont, die door enkele Bekenaren uit het puin van de sloop is gehaald en nu bij hen in de
tuin staat. Al het andere, door onze voorouders tot de laatste cent aan de kerk geschonken, is
verkocht of in de sloop verdwenen. Een bombardement had Prinsenbeek niet erger kunnen treffen.”
Hij zal niet de enige zijn geweest in de parochie die er zo over dacht. Prinsenbeek en de katholieke
kerk maakten in korte tijd een flinke verandering door.

Eerste steenlegging nieuwe kerk door pastoor Wolters
Foto P.J.A. Baetens, 2-9-1962,
Stadsarchief Breda id.nr. PB0439

Sloop oude kerk en bijgebouwen
Foto C.Th. Lohmann, 10-5-1964
Stadsarchief Breda, id.nr. CLO271004

Tijdens een inventarisatie van kunst in de gemeente Breda in 2016 stuitte kunsthistorica Bernadette
van Hellenberg Hubar op het kerkinterieur in de moderne kerk Prinsenbeek uit 1963. Ze is één van de
grote specialisten op het gebied van kerkelijke schilderkunst en was verrast over de moderniteit van
het werk. Ze schreef er op haar blog een artikel over, getiteld ‘Voor en na Vaticanum II in
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Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Prinsenbeek, 200 jaar parochie Prinsenbeek - H. Dirven,
Prinsenbeek 1996
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Prinsenbeek (1963)’3 en vroeg via social media om feedback bij collega’s, omdat de herkomst
onbekend was. Had iemand zoiets eerder gezien? Er kwam veel respons, maar niemand kende een
vergelijkbaar werk van deze omvang en kwaliteit. Ze besloot het kunstwerk in januari dit jaar op te
nemen in de brochure Monumentale kerkelijke schilderkunst tussen 1890 en 19804, van de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, en omschrijft de wandschildering als “een haast gekalligrafeerde
muurschildering van de heilige Geest die tot dusver zonder weerga is gebleven.”

Brochure Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 2019

Context: rooms-katholieke kerk versus moderne kunst
Misschien was er een reden dat het moderne kunstwerk in Prinsenbeek vrij stilletjes tot stand kwam.
Er woedde in Nederland binnen de rooms-katholieke kerk vooral na de tweede wereldoorlog een
stevige discussie wat er nu wel en niet voor kunst was toegestaan in kerkgebouwen. Die discussie
werd o.a. zichtbaar in concrete conflicten, bijvoorbeeld over het werk van Aad de Haas in 1949 in de
Sint Cunibertuskerk in Wahlwiller, dat op grote weerstand van de kerkleiding stuitte. Binnen de
rooms-katholieke kerk golden strenge voorschriften voor kunst en architectuur, die via de
bouwcommissies van de bisdommen werden bewaakt. Alleen ‘eerbiedwaardige’ kunst werd
geaccepteerd. Kunst in de kerk diende strikt om de devotie en liturgie te dienen, mocht daarvan niet
afleiden en geen vrije interpretatie zijn van de christelijke boodschap. Moderne kunst werd door de
kerkleiding op één lijn gezet met individualisme, losbandigheid en een aanval op het geloof en de
kerk, blijkt uit diverse kerkelijke geschriften.
In 1952 vaardigde het Vaticaan vanwege ‘bepaalde tendenties in de moderne religieuze kunst’
opnieuw een dwingende waarschuwing uit tegen “kubistische, surrealistische en abstracte kunst,
althans voor zover deze een kerkelijke kunst willen zijn. [...] Imitatie van de uiterst primitieve kunst
uit prehistorische tijdperken moet voor kerkelijk gebruik als een exces worden verworpen.” Opvallend
was ook de poging van de kerkleiding om greep te houden op publicaties: “bisschoppen en
kloosteroversten mogen geen verlof geven tot het uitgeven van tijdschriften, waarin afbeeldingen
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Voor en na Vaticanum II in Prinsenbeek (1963) – Webpublicatie van Bernadette van Hellenberg Hubar 2016,
met latere updates n.a.v. respons via social media. (verkorte link http://bit.ly/2fVUrAz)
https://vanhellenberghubar.org/index.php/projecten/kunst-in-breda/vaticanum-ii-in-prinsenbeek-anno-1963/
4
Monumentale kerkelijke schilderkunst (1890-1980), Brochure Rijksdienst Cultureel Erfgoed 2019, tekst
Bernadette van Hellenberg Hubar https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/religieuserfgoed/documenten/publicaties/2019/01/01/monumentale-kerkelijke-schilderkunst-1890-1980
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voorkomen in strijd met de geest en de bepalingen der Kerk (can.1385, 1599, 12°); uitvoering van
kunstwerken dient slechts aan ware kunstenaars te worden toevertrouwd, die in staat zijn uitdrukking
te geven aan het geloof en de godsvrucht, hetgeen het doel van elke kerkelijke kunst is.”5
Het tegengeluid in het inhoudelijke debat over kerkelijke kunst in katholieke kringen kwam vooral
van de Franse paters Dominicanen Marie-Alain Couturier (1897-1954) en Raymond Régamey (19001996), en hun ‘Art Sacré-beweging’. Samen voerden zij van 1936 tot 1954 de redactie over het
tijdschrift l’Art Sacré, waarin ze pleitten voor meer ruimte voor moderne kunst in de kerk, ook van
toonaangevende kunstenaars met een andere levensbeschouwing. Ze wilden zoete kopieerkunst uit
kerken weren en aansluiten bij de ‘levende kunst’ van dat moment, juist voor een verdieping van de
geloofsbeleving en om scheidslijnen te overbruggen. Hun ideeën werden werkelijkheid tussen 1945
en 1950 in de Notre-Dame-de-Toute-Grace in Assy, in de Chapelle du Rosaire van Henri Matisse in
Vence (1951), in het werk ‘La Guerre et la Paix’ van Pablo Picasso in de kapel van het kasteel in
Vallauris (1952) en in de pelgrimskapel Notre-Dame-du-Haute van Le Corbusier in Ronchamps (1955).
Werk dat internationaal veel indruk maakte.

Links Raymond Régamey, rechts Marie-Alain Couturier, in de jaren na de oorlog. Foto’s archief Franse
Dominicanen

Deze ‘Franse Revolutie’ werd fel door het Vaticaan bestreden, maar vond weerklank bij kunstenaars
in ons land en vooruitstrevende katholieken, onder meer in het Bisdom Breda. Pastoor A. Huysmans
uit Gilze volgde bijvoorbeeld in 1948 de studiedagen van de paters Dominicanen in Parijs en deed
daarvan verslag in Het Gildeboek (tijdschrift voor geestelijken over kunst). Anderen bezochten de
tentoonstelling over moderne religieuze kunst uit Frankrijk in 1951, in het Van Abbemuseum in
Eindhoven. De openingswoorden in de catalogus waren van Couturier (zie het artikel van Jos Pouls
‘Tussen Rome en Parijs’6). Kunst fungeerde als katalysator, zoals Lisette Almering dat betitelt in haar
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Richtlijnen van het H. Officie over kerkelijke kunst, verspreid in aug. 1952 naar de parochies en katholieke
kunstenaars in Nederland.
6
Tussen Rome en Parijs, de context van een omstreden tentoonstelling van moderne religieuze kunst in
Eindhoven (1951) - Jos Pouls 2002 http://www.jospouls.nl/onderzoek/publicaties
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studie van 20117 over de rol van de Art Sacré in de Nederlandse modern-religieuze kunst van na de
oorlog. Door het Tweede Vaticaans Concilie, de grote kerkvergadering die plaats vond van 1962 1965, waarbij de opdracht luidde om “de ramen van de Kerk open te zetten voor de frisse lucht van
buiten” ging de deur voor moderne kunst in de kerk - voor zover die aansloot bij de leer van de
rooms-katholieke kerk - officieel op een kier. Het vernieuwende kunstwerk in Prinsenbeek was toen
al tot stand gekomen.
Raadsel rond herkomst kunstwerk Prinsenbeek
Hoe valt het werk in Prinsenbeek te plaatsen binnen die hele discussie? Had dit moderne werk op
geen enkele manier tot commotie geleid? Wat was de rol van de pastoor hierbij en hoe werd dit
beoordeeld door het bisdom? Was het een bijzonder staaltje evenwichtskunst of heeft de kunstenaar
precies de ruimte benut die er in dat tijdsgewricht op sommige plekken binnen de rooms-katholieke
kerk ontstond? Het achterhalen van de identiteit van de maker werd steeds interessanter.
Ik besloot een speurtocht te ondernemen en nam allereerst contact op met het secretariaat van de
parochie in Prinsenbeek. Die bleek net een fusie achter de rug te hebben. Daarbij is besloten om het
kerkgebouw in Prinsenbeek te handhaven als standplaats en de bijbehorende pastorie te verkopen.
Dat zijn allemaal keuzes in een tijd van krimp en sanering bij de kerken. Als een gebouw geen
monumentenstatus heeft gekregen, kan het zomaar verdwijnen, met kunst en al. Dat was hier
gelukkig niet aan de orde. Uit bezuinigingsoogpunt is besloten om een parochiekantoor in te
bouwen in de kerk, maar de aanwezige kunst blijft daarbij in tact. In reactie op mijn
informatieverzoek zette het nieuwe parochiebestuur welwillend lijntjes uit om de herkomst van het
werk te achterhalen, maar tevergeefs. Er was nog wel een tekst van een rondleiding in het
kerkgebouw, die vooral voor kinderen bestemd leek, maar weer zonder vermelding van de
kunstenaar.
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Kunst als katalysator, het aandeel van de art sacré in de Nederlandse modern-religieuze kunst van na de
oorlog - Lisette Almering, ongepubliceerde Masterscriptie Algemene Cultuurwetenschappen, Open Universiteit
2011, begeleiding Jos Pouls
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In een oude parochiegids uit 1970 in de bibliotheek van het Stadsarchief Breda wordt melding
gemaakt van een ‘marmeren doopvont van G. de Morrée’ (met dubbel rr) vooraan in de kerk, maar
het is niet helemaal duidelijk welk doopvont daarmee wordt bedoeld.
In de gemeenteraadsvergaderingen van Prinsenbeek is in 1963 sprake van een doopvont als
geschenk van de gemeente voor de inwijding van de kerk. Het moderne doopvont uit de zestiger
jaren dat nog op foto’s te zien is, is sinds 2014 niet meer aanwezig. Volgens de parochie viel het uit
elkaar en is het ontmanteld. Het is nu vervangen door de marmeren doopschaal uit de gesloopte
oude kerk, waar Herman Dirven in zijn boekje al over sprak.
De naam G. de Morrée liet wel een belletje rinkelen. Zou er sprake kunnen zijn geweest van
betrokkenheid van Gerrit de Morée (met één r) bij het ontwerp van alle interieurkunst? De bekende
illustrator en beeldend kunstenaar uit Breda?

Notulen gemeenteraad Prinsenbeek 1 jan. 1963 over doopvont

Parochiegids 1970

Interieur OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek met
doopvont mei 1964,
foto JosPe, Stadsarchief Breda, id.nr. PB0466
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Complexe besluitvorming rondom bouw nieuwe kerk
Dieper in de archieven duiken bij het Stadsarchief Breda leek de enige oplossing. De oude
parochiearchieven en notulen van de gemeenteraadsvergaderingen geven inzage in de complexe
besluitvorming rond de bouw van de nieuwe kerk en de sloop van de oude neogotische kerk uit 1860
van architect Petrus Soffers (1820-1910), die een eeuw lang het gezicht van Beek/Prinsenbeek
bepaalde. In overleg met de gemeente was een grondruil tot stand gekomen en de bouw van de
nieuwe kerk werd voor 20 of 25% gesubsidieerd, zoals in die tijd nog gebruikelijk was. Zowel het
kerkbestuur als het college meenden dat er dringend een nieuwe kerk nodig was, vanwege de
geplande nieuwe woonwijken, maar de optie om de oude kerk te restaureren moest van de
gemeenteraad ook serieus onderzocht worden. De voltallige gemeenteraad sprak zich op het laatst
uit tegen de sloop van de oude kerk en de toren, en zocht naar mogelijkheden om delen te behouden
door er een sporthal van te maken. Het kerkbestuur onder leiding van bouwpastoor Alphons Wolters
volhardde in het besluit tot sloop van de oude kerk, en vroeg het bisdom, dat eigenlijk geen bezwaar
had tegen de wensen van de gemeenteraad, dat standpunt over te nemen. Zo geschiedde.
Toen de oude kerk werd gesloopt, in 1964, stond de nieuwe kerk er al, aan de overzijde van het
nieuwe marktplein, dat nog lang braak zou liggen. De eerste steen werd gelegd op 2 september 1962,
de kerk werd plechtig ingewijd op 11 september 1963. De opdracht voor het ontwerp van de kerk
was aanvankelijk door het kerkbestuur verstrekt aan de bekende katholieke kerkarchitect Hendrik
Willem Valk (1886-1973), die na de oorlog een tijd uitgesloten was geweest van bouwopdrachten
vanwege zijn actieve steun aan het fascisme. Een ontwerp van zijn hand (omschreven als half
modern, half traditioneel, “een hybridisch maaksel”) werd resoluut afgekeurd door de
bisschoppelijke beoordelingscommissie onder leiding van architect en stedenbouwkundige Alphons
Siebers (1893-1978). Daarop kwam architect Cees Geenen (1902-1973) in beeld, van het
architectenbureau Oskam en Geenen. Van openbare aanbesteding van het project was trouwens
geen sprake, dat werd door het bisdom ook afgeraden.

Nieuwe kerk met pastorie in
Prinsenbeek in 1967, foto
JosPe, Stadsarchief Breda,
id.nr. PB0464
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Zou een speurtocht via de architect van de kerk meer informatie opleveren? Zou van het werk van
Cees Geenen een archief bestaan en zou dat informatie over de interieurkunst in Prinsenbeek
bevatten? Er werd in die tijd in samenwerking met architecten veel bijzondere wandkunst gemaakt,
ook in kerkgebouwen. Ik denk qua verwantschap bijvoorbeeld aan kunstenaars als Hugo Brouwer,
Egbert Dekkers, Jan Dijker, Berend Hendriks, Nico Huisman, Ger van Iersel, Hans Truijen, Daan
Wildschut. Wandkunst, glas-in-betonramen, liturgisch meubilair. Veel waardevolle moderne
kerkelijke kunst is onderbelicht gebleven of zelfs al weer vernietigd, zoals te zien valt in de landelijke
database ‘Help wandkunst opsporen’8. De wandkunst in Prinsenbeek is bewaard gebleven, maar de
herkomst was in nevelen gehuld. Mijn zoektocht ging door, maar de hoop op een spoor via architect
Cees Geenen vervloog. De huidige betrokkenen bij het architectenbureau in Eindhoven meldden dat
het bureau Geenen diverse malen van eigenaar was gewisseld en dat het archief uit die tijd niet meer
voorhanden was. Het bouwdossier van de kerk in het Stadsarchief Breda bevatte wel
bouwtekeningen van Geenen, maar geen informatie over de geïntegreerde kunst.
Eerste spoor van betrokken kunstenaars
De archieven van de parochie en het Bisdom Breda leken toch de meest aangewezen route. Maar
parochieblaadjes uit die tijd leverden niets op, en notulen van kerkenraadsvergaderingen bevatten
tot mijn verbazing ook geen enkele informatie over de kunst. Uit correspondentie van de Commissie
Gewijde Kunst, in het archief van het Bisdom Breda, bleek wel dat de tabernakel in de kerk was
gemaakt door de bekende edelsmid Joop Falke uit Oss. Een eerste ontwerp met een doornenkroon
was afgekeurd, en ander ontwerp werd goedgekeurd. Maar in dat archief weer niets over de
monumentale interieurkunst. Het oude kasboek van de parochie bracht het eerste echte bewijs naar
voren van betrokkenheid van Gerrit de Morée bij de kerk in Prinsenbeek. Op 31 januari 1964, een
paar maanden na de oplevering van de kerk, is er een nota betaald aan G. de Morée uit Breda voor
3500 gulden.

Fragment kasboek parochie van 1964, bij uitgaven op 31-1 een nota van G. de Morée in Breda à 3500 gulden.

Afbeeldingen van ander werk en boekillustraties van Gerrit de Morée gaven me het gevoel op het
juiste spoor te zitten. Hij maakte prachtig grafisch werk, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk, maar ook
wand reliëfs (zoals een sgraffito in Waalwijk, helaas gesloopt in 2016) en kleurrijke wandmozaïeken
(zoals het ‘Kindercarnaval’ in Etten-Leur). Ik zag veel overeenkomsten, maar hoopte op bewijs. Bij
een crowdfundingsactie die in 2018 van start ging voor de restauratie van een fraaie wandschildering
uit 1958 van zijn hand in Electron, de voormalige elektra-fabriek in Breda, bleek een kleinzoon van
Gerrit de Morée betrokken te zijn, keramist Patrick Horward uit Breda. Die zou een goede
8

Help wandkunst opsporen, database van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed:
http://www.helpwandkunstopsporen.nl/
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informatiebron kunnen zijn. Hij reageerde enthousiast op mijn belangstelling voor het werk van zijn
grootvader.

Gerrit de Morée werkt aan de wandschildering in Electron Breda in 1958, foto Michael de Morée, familiearchief

Illustraties van Gerrit de Morée in Dagmissaal ‘Ita Veniet’ uit 1962, Uitg. Sint Willibrordus Deurne

Familiearchief geeft uitsluitsel
Kleinzoon Patrick Horward beschikte nog over veel materiaal van zijn grootvader en ging op zoek
naar aanwijzingen voor een link met de kerk in Prinsenbeek. Hij was er zelf van overtuigd dat zijn
grootvader daar bij betrokken was geweest en vond na enig zoeken ook de bevestiging in het
fotoarchief. De map ‘Eigen werk’ van Gerrit de Morée bevatte een hele serie foto’s van de
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kunstwerken, met zijn handtekening er op en notities over het werk. Hij vond bovendien nog een
ontwerpschets en bouwtekeningen van het werk.
In 1974 nam de Academie St. Joost afscheid van Gerrit de Morée met een tentoonstelling van zijn
werk in De Beyerd in Breda, onder de titel ‘Dag Gerrit!’. De bijbehorende catalogus vermeldt behalve
het tentoongestelde werk ook “Schilderingen in de LTS te Eindhoven en mavo te Bladel en het
Priesterkoor in de RK kerk te Prinsenbeek”, met een interieurfoto van het werk. De rol van Gerrit de
Morée als maker van dit kunstensemble is hiermee voldoende aangetoond.

Enkele details uit de fotomap ‘Eigen werk’ van
Gerrit de Morée. Foto’s Patrick Horward.
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Ontwerp Gerrit de Morée voor
ruimtelijke vorm RK kerk
Prinsenbeek. Houtskool en krijt op
papier op karton. Afmeting 90 x 43
cm. Foto Patrick Horward

Betekenis van Gerrit de Morée
Het is een bijzondere ontdekking. Gerrit de Morée (voluit Gerardus Josephus Ludovicus de Morée
van Lierde) was een beeldend kunstenaar van niveau, die veel disciplines beheerste en zich
gedurende zijn leven bleef ontwikkelen. Het Stedelijk Museum Breda heeft diverse kunstwerken van
hem in de collectie, die mooi de ontwikkelingen in zijn werk laten zien en ook tonen hoe de Bijbelse
verhalen en idealen vaak een inspiratiebron vormden voor zijn werk. Hij werd opgeleid aan de RK
Leergangen in Tilburg, de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht in Den Bosch en aan
de beroemde vrije Academie de la Grande Chaumière in Montparnasse, Parijs.
Gerrit de Morée werd een belangrijk man voor de stad Breda en de hele regio. Hij was
medeoprichter van de Bredase Kunstkring en van de Vrije School voor Beeldende Kunsten, de huidige
academie St. Joost, waar hij jarenlang doceerde. Het lesgeven beviel hem goed, studenten noemden
hem liefkozend ‘Ome Gerrit’. Gerrit de Morée overleed in 1981 plotseling in de kunsthandel van zijn
vriend Renie Jas in Breda. AKV St. Joost meldde vorig jaar dat de wandschildering in het Electron11

gebouw het grootste nog bestaande werk van Gerrit de Morée was9. Nu blijkt er een nog groter werk
van hem te bestaan in Prinsenbeek. Werk dat voor een rooms-katholiek kerkinterieur ook nog eens
bijzonder vooruitstrevend is.
Hoe de opdracht tot stand kwam en welke rol de architect, pastoor en het bisdom hierbij precies
speelden, is niet duidelijk geworden, maar het werk kan nu wel aan de juiste kunstenaar worden
toegeschreven. Het kunstwerk oogt als een vriendelijk maar beslist statement voor het belang van
moderne kunst in de kerk, en geeft op geheel eigen wijze uitdrukking aan de behoefte aan vrede en
nieuwe hoop, kenmerkend voor de wederopbouwtijd. Hoe het gebruik van de Onze Lieve Vrouw ten
Hemelopneming zich in de toekomst zal ontwikkelen moet nog blijken. Het werk van Gerrit de Morée
getuigt in elk geval van een nieuwe ‘Heilige Geest’ die nog niets aan zeggingskracht heeft ingeboet.
Het werk doet bovendien niet onder voor kerkelijke kunst van internationale grootheden uit die tijd.
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Nieuwe informatie n.a.v. publicatie over de ontdekking in BN-De Stem op 14-9-2019:
De tachtigjarige kunstenares Elly Smulders-Lamers uit Princenhage, Breda, meldt per telefoon dat ze
als studente in haar laatste jaar op de Academie St. Joost nog heeft meegewerkt aan dit werk. Ze gaf
zelf later ook les op de academie. Gerrit de Morée van Lierde (hij gebruikte bij officiële vermeldingen
altijd die naam voluit, vertelt ze) betrok vaak studenten bij zijn werk, om hen praktijk ervaring op te
laten doen. “Er stonden er altijd wel een paar op de steigers. Hij was een joviaal man, maar gaf wel
duidelijk aan hoe het moest.” Ze dacht dat de ‘schildering’ in Prinsenbeek een sgraffito was, maar
weet dit niet zeker. Het ontbreken van enig zichtbaar reliëf in de wand maakt dat twijfelachtig.
Mogelijk was het wel als zodanig ontworpen. Zij was enkel betrokken bij het overbrengen van de
ontwerptekening op de wand, via een rastertekening, hulplijnen, draden en karton, meldt ze. Een
vaardigheid op zich. “Niet alle parochianen konden de moderne kerk en het kunstwerk waarderen.
Ook door de herinneringen aan de sloop van de oude kerk. In Prinsenbeek wordt het werk ‘De duif
met de bril’ genoemd. Hij was grijs, maar is later door de parochie blauwgrijs overgeschilderd.”
Die informatie kan van belang zijn bij een eventuele restauratie. Door Jelsma, 16 sept. en 2 okt. 2019
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Crowdfunding voor herstel muurschildering Gerrit de Morée – bericht AKV St. Joost
https://www.akvstjoost.nl/nieuws/wandschildering-gerrit-de-moree
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