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Budel/Maarheeze, oktober 2019 

Zeer geacht lid, 
 
Na de Monumentendag en bevrijdingsherdenkingen nodigen wij u graag uit voor onze volgende activiteit.  
Op woensdag 30 oktober aanstaande vanaf 20.00 uur zullen Ger Jacobs en Hans van de Laarschot in zaal 
‘De Schaapkooi’ in Gastel een lezing verzorgen over een zeer actueel onderwerp dat (waarschijnlijk) een 
relatie heeft met ons heemgebied:  

LUCAS GASSEL VAN HELMONT 
EEN HELMONDSE SCHILDER VAN WERELDFAAM 

 

 
            Ger Jacobs en Hans van de Laarschot          Portret Lucas Gassel                Werk van Lucas Gassel 

 
De Vlaamse schilder/kunsthistoricus Carel van Mander schreef in 1604 zijn beroemd geworden 
‘Schilderboeck, het leeven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche schilders’. Hij beschrijft daarin 
het leven van meer dan honderd schilders uit de Nederlanden van de 15e en 16e eeuw. Een van hen is Lucas 
Gassel van Helmont: “Hij schilderde zeer goede, maar weinig, landschappen in olie- en waterverf. Hij was 
een vriendelijk, goedhartig man en een aangenaam prater. Hij ging veel om met den geleerden Lampsonius 
die een gedicht aan hem wijdde…” (vertaling 1944). 
Ger Jacobs en Hans van de Laarschot hebben na vijf jaar onderzoek een boek over de beroemde Helmonder 
geschreven dat op 18 oktober wordt gepresenteerd. Lucas Gassel, kwam hij uit Gastel bij Budel? De naam 
doet het wel vermoeden. Zijn werken hangen in de grote musea van de wereld; in Parijs, in Brussel, in 
Wenen, in Berlijn, in Washington en nog meer. 450 jaar na zijn overlijden eert Helmond zijn grootste 
kunstenaarszoon met een expositie van zijn werk en veel culturele activiteiten. Hans van de Laarschot zal 
spreken over de familie Gassel of is het Van Gastel? Ger Jacobs zal zijn werk toelichten. 
 
Hans van de Laarschot zag in 1950 in Helmond het levenslicht dichtbij de Lucas Gasselstraat. Vijftig jaar 
later zou hij zich in de naamgever van de straat verdiepen. Na de HBS werkte hij tien jaar in het onderwijs  
Daarna koos hij voor de liefde van zijn jeugd, de historie. Na de Rijksarchiefschool werkte hij in het 
archiefwezen, eerst als streekarchivaris bij Streekarchivariaat Peelland en vanaf de fusie in 2003 tot zijn 
pensioen eind 2013 bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven als erfgoedconsulent. Nu ligt zijn accent 
op de veelzijdige (natuur)historie van de Peel (Peelbronnen op internet). Hans van de Laarschot woont in 
Asten en werkt in de Peel. 
 
Dr. G.T.A. (Ger) Jacobs, geboren in Best (1943), was drie jaar directeur van een creatief centrum in Waalwijk 
maar de langste tijd werkzaam in het onderwijs, in laatste instantie als pr. functionaris en docent  en 
coördinator kunst- en cultuur. Hij studeerde filosofie en cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit en 
promoveerde aan de Universiteit van Leiden met een onderzoek naar de invloed van Aristide Maillol op de 
Duitse beeldhouwkunst tussen 1900 en 1945, speciaal tijdens het naziregime. Hij schreef een methode 
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kunstbeschouwing voor havo/vwo, en publiceerde over Brabantse kunstenaars, kunst en cultuur en 
verzorgt lezingen.  Ger Jacobs woont en werkt in Beek en Donk.                            
 
Noteert u alvast: 

 De openstelling van onze Heemkamer is in 2019 nog op 17 oktober; 7 en 21 november; 5 december 
(tot 18.00 uur) en 19 december. Op iedere woensdagmorgen komt de fotowerkgroep, op elke 
genoemde donderdagavond vanaf 19.30 uur ook de werkgroep genealogie/kadaster bij elkaar.  

 Onze volgende activiteiten: 
- Dinsdag 26 november: lezing over monumenten in de gemeente Cranendonck 
- Vrijdag 20 december: gezelligheidsavond  

 Onze natuurwandelingen vinden plaats op de zondagen (vertrek 09.30 Schepenhuis):  20 oktober 
Het Leudal, Haelen; 17 november De Kluis-Bever-Kluis, Achel; 15 december De Gastelsche Heide, 
Budel. Zie ook telkens de Grenskoerier.  

 
Graag tot ziens bij de lezing in Gastel,  
 
Het bestuur  


