
 

 

Beste leden op maandag 24 oktober, een week eerder dan gepland, gaan we op bezoek bij de Plasmolense 
Kunstenaarskolonie te Mook in het Museum Jacques van Mourik. 

Een lezing op locatie: PLASMOLEN: EEN KOLONIE UIT DE SCHADUW 

Omstreeks 1900 vestigde de Amsterdamse notariszoon Jacques van Mourik zich in Plasmolen, de plaats die hij 
tijdens vakanties met zijn ouders had leren kennen. Op advies van de Haagse schilder Jacob Maris, had Van 
Mourik de Academie voor Beeldende Kunsten in Düsseldorf en de Rijksacademie van Amsterdam gevolgd. 
Tussen de houthakkers, stropers en heikneuters voelde de jonge schilder zich op zijn plaats. Zij vormden het 
onderwerp voor Jacques van Mouriks werk, samen met de afwisselende natuur. Hoe ongerept die natuur was, 
blijkt uit de opmerking van de natuurvorser/schrijver Jac. P. Thijsse:  “De Jansberg bij Mook, met zijn 
onmiddellijke omgeving is, botanisch, wel een der rijkste landschappen van Nederland, misschien wel het 
rijkste. 

Museum Jacques van Mourik, ondergebracht in het raadhuis van Limburgs noordelijkste gemeente Mook en 
Middelaar, is een unieke kunstcollectie te bewonderen met nadruk op de Plasmolense kunstenaarskolonie, de 
enige die - in navolging van Barbizon en de Haagse School - ontstond in de provincie Limburg. In het 
grensgebied van de 3 provincies waren sinds 1900 meer dan 350 kunstenaars actief en nog steeds werken er 
tientallen professionele kunstenaars. De collectie omvat een representatieve keuze werken van de leden van 
de oorspronkelijke kunstkolonie (1900-1970) en daarnaast een groeiende verzameling werk van hedendaagse 
kunstenaars.  U kunt werken zien van o.a. Jacques van Mourik, Dirk Ocker, Gerard Cox sr. , Paul Bodifée, Leo 
Niehorster, Julius Brouwers, Chris le Roy, Julia van Verschuer, Peter Job, Jules de Roeper, Theo Deckers, Henk 
Cornelder, Jan Toorop, Jopie van Kampen, Albert Meertens, Peter Roovers, Joan Bakker, Meindert Butter.  
Verder is er ook een interessante thematentoonstelling over Nel Linssen-Martens (1935), een meisje uit 
Molenhoek dat tot in Japan bekend werd met haar papieren sieraden. 

U dient zich voor deze lezing op maandag 24 oktober aan te melden bij Dick Reijnen, 0485-574527. Er kunnen 
25 personen mee. We gaan carpoolen en vertrekken om 19.00 uur op het Weijerplein.                                               
Adres  Museum: Raadhuisplein 6,  6585AP, Mook 

Met dank aan de Stichting van Mourik,  www.stichtingvanmourik.nl  

Jacques van Mourik    

 

Tot ziens!!!!, Dick Reijnen, secretaris Nepomuk. 

http://www.stichtingvanmourik.nl/


 

 

Na enkele j  


