Hummeltentoonstelling in Heiligdom St. Gerlach van 28 maart t/m 22 april 2018.
De meeste mensen zullen de naam Hummel verbinden met de Hummelbeeldjes en –prentjes, zonder
wellicht de herkomst van die benaming te kennen. De expositie wil laten zien dat Berta Hummel, de
naamgeefster van deze beeldjes, een veelzijdig kunstenares was, die aandacht verdient voor haar
artistieke prestaties.
Na haar studie aan de kunstacademie in München trad ze in in het franciscanessenklooster in het
Zuid-Duitse Sießen. Ze nam de kloosternaam zuster Maria Innocentia aan. In haar vrije tijd schilderde
ze graag afbeeldingen van kinderen. De zusters waren onder de indruk van haar kunst en al spoedig
werden prentbriefkaarten van haar schilderingen gemaakt. Kort daarna was Franz Goebel, de
eigenaar van een porseleinbedrijf, op zoek naar een nieuwe lijn van kunstwerken en hij zag enkele
van deze ansichtkaarten in een winkel in München. Maria was het ermee eens, vooral omdat dit veel
werk voor de arbeiders met zich mee bracht. Het klooster verleende hem het exclusieve recht om
beeldjes te maken op basis van haar kunst. De belangstelling voor de beeldjes nam toe nadat ze in
1935 werden tentoongesteld op de grote internationale handelsbeurs van Leipzig.
Een decennium later zouden de beeldjes populair worden in de Verenigde Staten omdat de
Amerikaanse soldaten deze mee naar huis namen.
Door de moeilijke periode die het klooster tijdens het Hitler regime doormaakte, veranderde de
grondhouding van Maria. Haar lijden tijdens deze periode was de aanleiding tot het meest
persoonlijke kunstwerk van haar kloosterjaren, een reeks werken die diep uitdrukking geven aan
haar artistieke individualiteit. Daartoe behoort ook de kruisweg die zij schilderde. Kopieën van deze
kruiswegstaties zijn tijdens de tentoonstelling te zien.
Verder zijn de prentjes en beeldjes van een aantal verzamelaars te bewonderen.
De tentoonstelling is verder tot stand gekomen met medewerking van Peter’s Hummel Home in
Valkenburg.
Deze expositie is te zien in Heiligdom St. Gerlach, Onderstestraat 1, 6301KA, Houthem-St. Gerlach
Openingstijden van 10.00 -16.00 uur (in april tot 17.00 uur), op zondag vanaf 10.30 uur
Meer weten over uw eigen Hummel beeldjes, prentjes en schilderijen? Op zondag 8 april en
zaterdag 14 april van 13.30-15.30 uur is de heer Frans Pluijmaekers, fervent Hummel
prentjesverzamelaar en schrijver van Hummelkunstboeken, aanwezig. Hij kan u meer informatie
geven over zuster Maria Innocentia Hummel en haar kunstwerken, weetjes die u kunnen helpen te
begrijpen waar ze vandaan komen, wat u met uw verzameling kunt doen en wat ze op dit moment
waard is.

