
Met een overzichttentoonstelling
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Pierre Jacobs
Werd geboren in Venlo op 21-11-1916 en overleed 
op 9-1-1963 in Eindhoven, waar hij vanaf 1948 zijn 
Atelier heeft, in de Genneperparken. Waar hij in zijn 
werkzame leven, gelovend in zijn Bron van Liefde, 
voornamelijk zijn schilderstalent tot uitdrukking 
bracht in klassieke kunstwerken waaronder vele 
landschappen. Deze zijn gaandeweg over de 
gehele wereld verspreidt geraakt. In Nederland 
heb ik er een aantal van kunnen traceren en er 
foto’s van kunnen maken om hiermee o.a. de 
website www.pierre-jacobs.nl mee te kunnen 
gaan completeren. Door het zien van al deze 
kunstwerken en de bijzondere ontmoetingen 
daarbij, is mijn bewondering voor mijn vader en 
zijn veelzijdigheid ook in sociaal opzicht als mens 
en kunstenaar toegenomen. 

Op de website www.berkenhuisje.nl staan meer 
wetenswaardigheden. Door het bovenstaande en 
al de mensen die ik tot nu toe mocht ontmoeten 
waaronder zij die hem ook persoonlijk gekend 
hebben en/of een of meerdere kunstwerken van 
hem bezitten met persoonlijke kennis van hem, 
is al jarenlang het verlangen groeiende om hem 
postuum een Hommage te brengen. 

Op 9 januari 2013 is het 50 jaren geleden dat 
geheel onverwacht aan mijn vaders Aardse leven 
een einde kwam. Hierdoor heb ik het laatste jaar 
o.a. aan musea verzocht, het hommage idee dat 
jaar te laten plaatsvinden, en dat is niet gelukt. 

Wel heb ik voor dit jaar van dinsdag 10 tot en 
met zondag 15 juni 2014 de galerie van de Sint-
Benedictus Abdij, de ‘Achelse Kluis’ voor een 
overzichtstentoonstelling rondom Pierre ( Petrus 
Henricus) Jacobs kunnen reserveren. Tevens 
een goed moment om de bewonderaars en/of 
bezitters van schilderijen van zijn hand samen te 
kunnen brengen en dat schept vreugde, vooral 
omdat het vlakbij de Malpievennen is waar mijn 
vader graag schilderde en vertoefde en hierdoor 
een speciale plaats in zijn ziel verwierf!

Het adres is Sint-Benedictus Abdij ‘de Achelse Kluis’ 
Kluis 1 3930 Hamont-Achel België.
De openingdagen van de galerie zijn van dinsdag 
tot en met zondag, de openingstijden zijn aangepast 
en voor deze expositie van 09 u.--16.00u.! Voor info 
& route: http://www.achelsekluis.org 

Ik probeer het z.g.m. te organiseren, hieronder 
valt ook het weer contact leggen en afspraken 
maken met degene die een of meerdere van hun 
schilderijen ter beschikking willen stellen! 

Hiernaast zijn er ook allerlei kosten die gemaakt 
moeten gaan worden, deze wil ik graag in zijn 
geheel voor mijn rekening nemen als aspect van 
de hommage aan mijn vader en als traktatie aan u 
e.a. waarmee ik het graag wil gaan beleven.

Degene die ter gelegenheid van de hommage 

iets bijzonders willen doen m.n. voor de minder 
bedeelde mensen beveel ik project  
http://www.sos-straatkinderen.nl/ aan wat ’n 
bijzonder goede vriend van mij als pionier in 
1997 in Roemenië voor de ‘rioolkinderen’ heeft 
opgezet. Als u hier graag met een gift aan 
wil bijdrage wilt u dan vermelden : Hommage 
Pierre-Jacobs . Als u een gift hiervoor overmaakt 
naar mijn WMGJG Jacobs ASN banknummer 
NL27ASNB0708456472 zal ik zorg dragen dat 
100% hiervan gebruikt gaat worden voor het 
project dat ik hiervoor ga bezoeken!

Als men tijdens, voor of na het bezoek aan de 
overzichtstentoonstelling behoefte heeft aan 
drinken en/of eten dan is de meteen naastgelegen 
Herberg & cafetaria van de Abdij een zeer 
passende en fijne gelegenheid hiervoor.

Ik stuur deze uitnodiging nu al, ruim voor dat de 
overzichttentoonstelling D.V. kan plaatsvinden, 
omdat ik iedereen graag de gelegenheid wil 
geven om er bij aanwezig te kunnen zijn! Mocht 
u om wat voor reden contact met mij willen 
opnemen dan kunt u mij bellen naar  
GSM nr. 06 4071 7795 of  
mailen naar williejacobs7@gmail.com

Geniet de seizoenen, Vier Het Leven….!
Met een hartelijke groet zie ik uit…
Willie Jacobs
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