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Activiteit:  Tentoonstelling werken Henry Luyten  
 in Brasschaat 
Wanneer: van zaterdag 8 september 2018 tot zondag 23 september 2018 
Locatie: Sint-Jozefskapel, Augustijnslei 76, 2930 Brasschaat (B) 
 
 
 
Geachte leden van de LGOG-Kring Gelders Overkwartier van Roermond, 
 
De beroemde Roermondse schilder Henry Luyten krijgt in september een expositie in Brasschaat. 
Omdat in Roermond de kans klein is dat het publiek delen van de hier aanwezige omvangrijke 
Luytencollectie nog eens te zien krijgt, willen wij de donateurs van onze LGOG-afdeling hier  
van harte op attenderen. 
 
Uit de brochure van de tentoonstelling:  
 
Hendrik (Henry) Luyten (Roermond 1859 - Brasschaat 
1945) staat bekend als een begenadigd portrettist en 
gedegen landschapsschilder. Hij werd sterk beïnvloed 
door het impressionisme. In zijn atelier aan de Lage 
Kaart stichtte Luyten rond 1900 een eigen school: het 
Institut des Beaux Arts Henry Luyten. In dit atelier 
leidde hij diverse kunstschilders op uit binnen-en 
buitenland. 
 
Het bekendste werk dat hij in zijn vandaag nog steeds 
bestaande atelier vervaardigde, is ‘Het Gulden Doek 
van Vlaanderen’. In dit monumentaal werk verbeeldt 
Luyten een fictieve ontmoeting van honderd personen 
die in zijn ogen een sleutelrol hebben gespeeld in de 
geschiedenis van Vlaanderen. Katholiek of liberaal, 
activist of passivist, levend of dood, allen worden 
afgebeeld tegen de achtergrond van Rubens' ‘Afdaling 
van het kruis’. Luyten werkte tien jaar aan dit 



schilderij, van 1931 tot 1941. Het is vandaag te bezichtigen in museum De IJzertoren te 
Diksmuide. 
 
Wie weet echter dat dit werk in feite een triptiek moest worden? Of dat het uit zijn atelier 
gesmokkeld werd en jaren verborgen gehouden in de naoorlogse tijd? En dat Luyten een fraaie 
voorstudie schilderde dat we samen met het verhaal van het Gulden Doek zullen tonen in het Oud 
Atelier Luyten. Meer dan 70 jaar na datum komt het werk als het ware terug thuis… 
 
In de Sint-Jozefskapel toont de Brasschaatse stichting Luyten prachtig werk waarmee de 
veelzijdigheid van de kunstenaar in de verf wordt gezet. Met deze tentoonstelling is de stichting 
trouwens niet aan haar proefstuk. Na de gesmaakte expo in 2008 over de leerlingen van Luyten, 
wordt dit ongetwijfeld weer een topper om alvast aan te kruisen in uw agenda. 
 
 
 
https://www.brasschaat.be/activiteiten/Dubbeltentoonstelling_Hendrik_Luyten_Uit_het_atelier:zK-OYHzqSvCC2iY2G7LMSA 

 
 
 
 
 
 


