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Redactie: Hubertusstraat 61 6191 PB Beek 

Rabo:      NL66RABO0104927453   Sinthubertuskunstcentrum ANBI 

 

BESTE VRIENDEN,                juni  2022 nummer 124 

Wij laten u in deze INFOrmeel weer genieten van vroege Limburgse 
kunstenaars en brengen u op de hoogte van onze activiteiten. 

  

JAN VAN STEFFESWERT EN DE MEESTER VAN ELSLOO(2)  Wiel Provaas  

            

                                       
 

In deze aflevering toon ik je een aantal kunstwerken van Jan van Steffeswert.   
Hij “ondertekende” zijn werk vaak met zijn naam of met zijn meesterteken. 
Bij de St.-Christoffel hierboven deed hij dat op een wel heel unieke wijze.  
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In de robuuste staf van deze heilige verborg hij aan de achterkant een 
gebeeldhouwd zelfportret (foto voorzijde rechtsboven). 
In het boek “De kunst van het Maasland” van J.J.M. Timmers kom ik nog twee 
heiligenbeelden tegen waarin Meester Jan een beeldportret van zichzelf heeft 
verwerkt. Linksonder St. Antonius Abt (op de knop van zijn stok) en 
rechtsonder St.-Christoffel (kopje steekt uit de gordeltas). Beide beelden zijn 
uit de parochiekerk van Neeroeteren in Belgisch Limburg.  
 

                                            
 

1.          2.          3.   
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4.  
 

Detail van een Corpus Christi. Ontstaan tussen 1505 en 
1510. Gepolychromeerd notenhout.  
Hoogte totaal 184 cm. Collectie Bonnefanten.  
In langdurig bruikleen van het LGOG, het Limburgs 
Geschied- en  Oudheidkundig Genootschap.  
 
Tot slot nog enige feiten uit het leven van Jan, Meester 
Jan. In het archief te Hasselt is onlangs ontdekt dat Jan 
getrouwd was met Mechtelt Keykens uit 
Vliermaalroot, dit is een dorpje bij Diepenbeek in 
Belgisch Limburg.    
Zij hadden zeker twee kinderen: dochter Jenneken die 
zelfgemaakte handschoenen en tassen in haar winkel 
verkocht en zoon Aert. Aert was getrouwd met 

Greetchen Bieldesnider. Ze waren fervente aanhangers van het 
Lutheranisme. Voor een rechtbank werden zij wegens ketterij veroordeeld tot 
de brandstapel. Dit vonnis werd in september 1534 voltrokken op het Vrijthof 
in Maastricht. Het is mij niet bekend of Jan van Steffeswert (vader van Aert) 
toen nog leefde.   
 
LEZINGEN 
Op vrijdag 17 en 24 juni om 10.30 uur in de St.Hubertuskerk worden nog twee 
lezingen verzorgd in het kader van het kunstkwARTet: Charles Eyck, Joep 
Nicolas, Charles Vos en Henri Jonas. 

 

1. Sint Cecilia uit de St.- Matthiaskerk aan 
    de Boschstraat in Maastricht (rond1520). 

2. Hl.Barbara 1510. Museum Bonnefanten 
     Eikenhout hoogte 101cm. Bruikleen uit 
     de parochiekerk van Leuken-Weert.   
 
3. Sint Anna-te-Drieen 1511. Bonnefanten. 
      Notenhout. Hoogte 86cm.   
      Bruikleen uit de parochie Pey-Echt 
 
4.  Onbekende Heilige. Eikenhout.  Op het 
      voetstuk het meesterteken van Jan van 
      Steffeswert en het jaartal 1501.  
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 EXPOSITIE 

‘Vandaag begint de toekomst’ is de titel van de nieuwste expositie van ons 
kunstcentrum. Deze verhalende tentoonstelling staat volledig in het teken van 
de Montfortaanse aanwezigheid in onze regio. Tientallen foto’s, authentieke 
dagboekverhalen, schilderijen en imposante missiebeelden vertellen op een 
aansprekende manier de geschiedenis van de volgelingen van de Heilige. 
Bent u nieuwsgierig naar het leven achter de muren van kostschool klein 
seminarie in Schimmert, of wilt u meer weten over een familielid dat bij de 
Montfortanen aansluiting vond, dan is de tentoonstelling van harte aan te 
raden. U zult er een schets vinden van het leven van een Montfortaan van het 
moment van zijn roeping tot de voltooiing van zijn religieuze werk. Omdat de 
heilige Montfort ook de stichter is van de congregatie van de Dochters der 
Wijsheid, wordt ook aan het werk van deze zusters aandacht besteed.  
U bent van harte welkom.  

DINEREN VOOR DE KERK zondag 9 oktober 2022.       Zie bijlage! 
Wij hopen dat iedereen weer bereid is ons te steunen door deel te nemen aan 
het diner in Gasterie Tref Genhout. Als bijlage vindt u het aanmeldings- 
formullier waarop u het aantal personen en uw keuze uit het menu kunt 
vermelden.  
 
VRIENDENVIERINGEN 
De werkgroep vriendenvieringen heeft de draad weer opgepakt en weer koren 
benaderd voor onze vriendenvieringen. Met wisselend succes, maar de lijst 
voor 2022 is compleet. Het resultaat is divers, maar wij hopen dat u kunt 
luisteren en genieten van een sfeervolle eucharistieviering. Welkom.  
 
Zondag 19 juni 2022   Route 66 Beek 
Zondag 18 september 2022 Anastasis Slavisch-Byzantijns koor 
Zondag 16 oktober 2022  ENCI koor Maastricht 
Zondag 20 november 2022 Meerssens Mannenkoor 
Zondag 18 december 2022  Cantori La Vera 

 
FESTIVAL DER DIEREN 
Op 15 en 16 oktober 2022 vindt een vrolijk dieren theater en muziekspektakel 
plaats dat kinderen een podium biedt voor zang, dans, muziek en toneel. 
Noteer in uw agenda; voorstellingen en optocht op 15 en 16 oktober 2022. 
 
VRIENDENTREFFEN 
Dit jaar zullen wij zoals gebruikelijk een Vriendentreffen organiseren op de 
derde zondag in december 2022. Het wordt tijd om weer eens samen te 
komen en de spreker die al tweemaal is afgezegd zijn verhaal te laten doen.  
 
Bovendien kunnen wij u dan informeren over het wel en wee van onze 

stichting. Meer informatie over alle activiteiten vindt u op 
www. sinthubertuskunstcentrum.nl 


