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Pieter Bruegel, een Limburger?! 

Voordracht door Paul Capals, Jo Corstjens en Jos Henckens 
Woensdag 11 december 2019 - 20.00u. - Brasserie De Beurs Maaseik 

 

 

 
 

Recente publicatie. 
 
 

 
 

Karel van Mander. Schilder-Boeck (1604) 
 
 

 
 

Kopergravure van de kaart Belgii Inferioris desciptio emendata 

cum circumiacentium regionum confinys  

(spiegelbeeld - detail - o.l.v. Abraham Ortelius). -  

L. Guicciardini. Description de tous les Pays Bas (1582). 

 (Antwerpen, Plantijn-Moretus Museum) 

Geachte leden en belangstellenden 
  

De Grote Meesters Pieter-Paul Rubens, Pieter Bruegel de Oude 
en de Van Eycks bepaalden via hun beeldvorming en buiten-
gewone technieken mee onze historische visie over hun 
eigentijdse samenleving. 
 

Laat nu deze topartiesten een sterke band met onze regio 
hebben! Rubens moeder werd geboren in Kuringen, de familie 
van Eyck heeft onmiskenbaar haar wortels in onze Eikerstad. 
 

En Pieter Bruegel? We hebben van hem - evenmin als van de 
Van Eycks - geen geboorteacte of doopceel.  
Karel van Mander (1604) spreekt van "in Brabant in een onbekent 
dorp onder den Boeren", maar ook van "geboren niet wijt van 
Breda op een dorp gheheeten Brueghel". 
Diverse speculaties over zijn geboorteplaats kwamen naar voren: 
Breugel bij Son in de buurt van Eindhoven, Kleine- en Grote 
Brogel bij Peer, Breda, zelfs Antwerpen. De argumentatie was 
meestal beperkt en werd meestal kritiekloos overgeschreven. 
 

Onder impuls van de Bruegelkring in Peer, onlangs samen met 
het Van Eyckplatform in Maaseik vereremerkt met de Pater 
Sangersprijs, werden de argumenten ten gunste van Grote 
Brogel overtuigend getoond. Een onderbouwde hypothese over 
Bruegels vorming in 's Hertogenbosch besluit de wetenschap-
pelijke, maar ook rijk geïllustreerde studie. 
 

De drie auteurs Paul Capals, Jo Corstjens en Jos Henckens 
zullen u tijdens deze voordracht laten proeven van Pieter Bruegel 
en zijn tijd, maar u ook hun argumenten en conclusies aanbieden. 
 

Limburg, bakermat van topkunstenaars! Het lijkt te vloeken, maar 
dat komt voort uit ons bescheiden zelfbeeld. In de late Middel-
eeuwen en de Nieuwe Tijd speelde onze streek zeker mee in de 
internationale stroom van vooruitgang en vernieuwende inzichten. 
____________________________________________________ 

  

Praktisch: 

  

Dag/tijd: woensdag 11 december 2019 – 20.00u. 

Locatie: Brasserie De Beurs - Markt 7  Maaseik 

Toegang: 2-3 €. 

De publicatie Pieter Bruegel, een Limburger?! wordt te koop 

aangeboden aan 30 €. Een hoogwaardig geschenk voor de 

feestdagen!  

____________________________________________________ 

  

Wij bevelen u ook onze volgende activiteiten aan: 

  

Donderdag 16 januari 2020 – 20.00u. – De Beurs. 

  Lezing door José Raets en Jos Henckens,  

  De portretten van de van Eycks. 

 

Zaterdag 15 februari 2020 - Europalia Roemenië - Uitstap naar 
  de dubbelexpo "Dacia Felix"  in het Gallo Romeins Museum in 
  Tongeren en "De beschavingen van de Beneden-Donau" in 
  het Grand Curtius in Luik. 
____________________________________________________ 
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