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Activiteit: Lezing ‘De “Limburgse” Pieter Bruegel, schilder in 

Brussel’ door Roel Jacobs    
 

Wanneer: Maandag 13 januari 2020 om 19:30 uur  

Locatie: Brasserie Hotel Antje van de Statie, Stationsplein 1, 6001 CH Weert 
 
Weert, 19 december 2019 
 
Geachte leden van LGOG Kring Weert,  
 
Ons jubileumjaar, 80 jaar Aldenborgh, loopt ten einde. We kunnen terugzien op een 
fantastisch en drukbezocht jaar. Denk aan ons jubileumdiner, de theatershow Weert…parel 
van de Heide, de theatershow De vergeten prinsessen van Thorn, prachtige lezingen, mooie 
excursies, veel publicaties en een zonovergoten Cultuurhistorische Zomer. We mochten 50 
nieuwe Weerterlogen installeren en weer veel nieuwe leden begroeten. Op naar de 90 jaar! 
We kregen tevens nieuwe exploitanten van ons clublokaal “Antje van de Statie”. Vanaf het 
komende jaar zullen de lezingen daarom ook weer plaatsvinden op de vertrouwde 
maandagavond. 
 
De artiest Pieter Bruegel 
 
Afgelopen jaar vierde Vlaanderen het leven en de tijd van Pieter Bruegel naar aanleiding 
van de 450e verjaardag van zijn dood. Een indrukwekkende reeks tentoonstellingen en 
evenementen toonde de wereld wat voor uitzonderlijk kunstenaar hij was, en hoe 
invloedrijk hij was tijdens zijn leven. 
 
Onze vrienden, Paul Capals, Jo Corstjens en Jos Henckens, toonden met een prachtige 
publicatie aan dat Pieter Bruegel toch een Limburger was. We mogen op grond van hun 
gedegen studie stellen dat Grote-Brogel de geboorteplaats is van deze wereldberoemde 
Vlaamse meester. 
 
 



 
 

 
 

Pieter Bruegels ‘Volkstelling te Bethlehem’ met een typisch landschap 
 
Pieter Bruegel (1525? -1569), dus afkomstig uit Grote-Brogel, wordt algemeen beschouwd 
als de grootste schilder uit de 16e eeuw. Hij staat bekend om zijn landschappen en 
boerenlevens (zogenaamde genreschilderijen). Reeds in de 16e eeuw erkenden Habsburgse 
verzamelaars de uitzonderlijke kwaliteit en originaliteit van de werken van Bruegel, en 
daarom werden ze door hen ook gekocht. De populariteit van Bruegel komt ook voort uit de 
verbluffende composities zelf, die vaak moraliserend zijn en waarin heel veel personages 
worden neergezet, waardoor de kijker wordt uitgenodigd om na te denken over de 
veelgelaagde complexiteit van de beeldinhoud. Schilderijen als Nederlandse spreekwoorden, 
Kinderspelen, Dulle Griet, De Bruidsdans en Het Luilekkerland, zijn over heel de wereld 
bekend en geliefd. 
 



 
 

 
 

‘Pieter Bruegel aan het werk’, standbeeld door Tom Frantzen aan het 
Kapelleplein te Brussel. 

 
 
Bruegel en Brussel 
 
Om dichter bij het centrum van geld en macht, en dus potentiële klanten, te zijn verhuisde 
Bruegel in 1563 naar Brussel. In de 16e eeuw was Brussel immers een van de belangrijkste 
politieke centra van Europa. Karel V had er zijn hoofdresidentie in het Coudenbergpaleis, nu 
een museum, aan de nabijgelegen Kunstberg. Brussel was toen al een echte “hub” voor 
kunstenaars en de nieuwe stedelijke adel.  
 
In die tijd waren heel veel schilders, kartontekenaars en tapijtwevers gevestigd in de buurt 
rond de Kapellekerk. Het ruime huis waarin Bruegel  woonde, lag aan de Bogaardengracht, 
een van de rijkste straten van Brussel.  
 
Spreker 
 
Roel Jacobs is de auteur van een tiental boeken en talloze artikelen over de geschiedenis 
van Brussel. In het kader van het Bruegeljaar riep hij de Brusselse cultuurwereld op meer 
aandacht aan de eigen geschiedenis te besteden. Hij legt in zijn lezing de nadruk op de 
Brusselse periode van Pieter Bruegel de Oude die er de meeste van zijn veertig schilderijen 
maakte. Daarbij inspireerde de meester zich onder meer op het landschap dat nu 
‘Pajottenland’ wordt genoemd.  
 



 
 

Roel Jacobs gaat al lang tekeer tegen het kneuterige waanbeeld in Vlaanderen van de 
Vlaamse boeren-Bruegel. Overal wordt Bruegel beschouwd als een universeel kunstenaar, 
humanist en vroege Europeaan. Alleen in Vlaanderen lopen er volgens de heer Jacobs lieden 
rond die verkondigen dat Bruegel een boer was die boeren konterfeitte. Jacobs vertelt ons 
in woord en beeld waarom dat zo is. 
 
 

 
 
 
Roel Jacobs studeerde rechten. Hij bleek echter meer geboeid door geschiedenis en 
historische geografie. Hij bestudeert al vele jaren de geschiedenis van Brussel. Hij 
publiceerde tientallen artikelen en boeken over de historie van Brussel en Brugge. Hij 
organiseert tevens wandelvoordrachten in Brussel en Brugge 
 
Ook voor ons is de heer Jacobs geen onbekende. Hij leidde ons enkele malen rond door 
Brussel en was ook een aantal keren als spreker te gast in Weert. We kennen hem als een 
begenadigd spreker. 
 
Een mooie lezing om het nieuwe jaar goed te beginnen. De toegang is gratis.  
 
Wij verwelkomen u graag op 13 januari 2020 bij Antje van de Statie. 
 
Rest ons U allen namens het bestuur een Zalig Kerstfeest toe te wensen en een gezond en 
mooi cultuurhistorisch 2020! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Korten                                               Paul Lammeretz 
Voorzitter                                                    Secretaris 
 
 
 
 



 
 

Komende activiteiten 
 

• 13 januari 2020: Lezing De Limburgse Pieter Bruegel, schilder in Brussel door Roel 
Jacobs.  

• 17 februari 2020: Lezing Ontstaan van het Weerter landschap door Bèr Peeters.  
• 16 maart 2020: Lezing De geschiedenis van het naburige Hamont door Luc van der 

Sype.  
• 20 april 2020: Lezing Grafvelden van de Boshoverheide door Liesbeth Teunissen.  
• 09-10 mei 2020: Historisch bevrijdingsconcert.   
• 23 mei 2020: Dagexcursie naar Moresnet en Kornelimünster.  
• 05 oktober 2020: Start nieuwe cursus Weerterlogie.  

 
Noteer deze data alvast in uw agenda! 
 
 


