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Luchtfoto van Tegelen met de Raadhuislaan (linksonder - rechtsboven) en het tracé Kerkstraat – De Drink  
(linksboven - rechtsonder). De witte pijl geeft de plek aan van het gevelmozaïek tegen verzorgingshuis Martinushof. 

 

 
 
Historische foto van het Sint Willibrord Ziekenhuis kort na de oplevering (bron: Verbeek, H., Aan de beterende hand: 
50 jaar ziekenhuis Tegelen, Tegelen 1977).
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A C H T E R G R O N D E N 
 
 
inleiding 
Verzorgingshuis Martinushof is in 1960-1964 als ziekenhuis gebouwd naar ontwerp van 
architectenbureau Wiegerinck (projectarchitect N.A.M. Meurkens) in opdracht van het bestuur 
van de Stichting Sint Willibrord Ziekenhuis. Het was de opvolger van het rooms-katholieke 
ziekenhuis van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid aan de Schoolstraat (architect 
Casper Franssen, 1927). Het Sint Willibrord Ziekenhuis sloot in 1983 en werd toen in gebruik 
genomen als verzorgingshuis. In november 2010 is begonnen met de gefaseerde ontmanteling 
van dit pand.   
 
situering 
Het vrijstaande gebouw Martinushof staat op de westelijke hoek van de kruising Raadhuislaan 
en Kerkstraat. Het gebouw is geadresseerd aan de Kerkstraat maar is met de voorgevel en de 
entree gericht naar de Raadhuislaan. Deze laan is opgevat als een langgerekte groene ‘brink’ 
met halverwege het voormalige raadhuis in de zichtas van de Kerkstraat. Het mozaïek bevindt 
zich tegen de kopgevel van de vooruitgeschoven vleugel naast de hoofdentree. Het kunstwerk 
is door omvang, verschijningsvorm en verhoogde positie beeldbepalend voor de brinkachtige 
openbare ruimte en biedt als zodanig een fraai tegenwicht tegen de voorname voorgevel van 
het voormalige raadhuis schuin aan de overzijde.   
 
aanleiding 
Voor de blinde kopgevel van het St. Willibrord Ziekenhuis maakte kunstenaar Daan Wildschut in 
1962-1963 een groot gevelmozaïek, vermoedelijk in het kader van de percentageregeling 
beeldende kunst. Na enkele decennia was het mozaïek door werking in het gebouw zodanig 
aangetast, dat restaureren onmogelijk bleek. De directie van verzorgingshuis Martinushof en de 
gemeenteraad zetten zich in de jaren tachtig in voor een complete vervanging door een nieuw 
maar identiek mozaïek op dezelfde plek. Deze reproductie kwam gereed in maart 1991. Dit keer 
was het kunstwerk opgedeeld in zes prefab betonnen panelen die tegen de kopgevel werden 
gemonteerd. Twintig jaar later bleek ook dit werk in slechte staat te verkeren door inwatering 
bij de dakrand. De Zorggroep – inmiddels eigenaar van het gebouw – wilde het kunstwerk 
restaureren maar kon de hoge kosten hiervan niet opbrengen, evenmin als de gemeente. 
Inmiddels zijn de panelen van de gevel verwijderd en opgeslagen. 
 
 

      
 
Actuele foto’s van het gevelmozaïek met plekken waar de steentjes loslaten.  
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Totaaloverzicht van het gevelmozaïek (bron: wikimedia commons, Sindula, 4 maart 2007). 
 

   

Boven:  
detail van de signatuur rechtsonder 
op het werk. 
 
Links:  
foto van Daan Wildschut (bron: 
Spaanstra-Polak, B., Teken aan de 
wand, z.p., z.j.) 
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gegevens bouwwerk 
naam : Martinushof 
adres : Kerkstraat 238 

     5931 NN  TEGELEN 
oorspr. functie : Sint Willibrord Ziekenhuis 
huidige functie : verzorgingshuis Martinushof 
architect : bureau Wiegerinck, projectarchitect N.A.M. Meurkens 
bouwjaar : 1960-1964 
 
gegevens kunstwerk 
soort : gevelmozaïek 
techniek : indirect 
materiaal ondergrond : keramische steentjes 
materiaal voorstelling : door en door gekleurde stukjes glas (flächen en smalti) 
oppervlakte : 140 vierkante meter (10 x 14 meter) 
datering origineel  : 1962-1963 
datering reproductie : 1990- 1991 
kunstenaar : Daan Wildschut 
uitvoering : Atelier Flos, Tegelen 
monumentstatus : geen, wel in de preselectie van de wederopbouwdatabank van  
 de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (code: ZIEJ0116) 
 
Daan Wildschut 
Daniël Petrus (Daan) Wildschut werd op 8 augustus 1913 in Grave geboren en stierf in Bunde op 
21 maart 1995. Als veelzijdig kunstenaar is hij bekend geworden door zijn glas-in-loodramen, 
mozaïeken, wandschilderijen, tapijten en beelden. Wildschut studeerde aan de Koninklijke 
School voor Kunst, Techniek en Ambacht in 's-Hertogenbosch (1931-1933) en aan de Academie 
van Beeldende Kunsten en het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen (1936-1940). 
Hij maakte zowel vrij als toegepast werk. Wildschut ontwierp o.a. glas-in-lood en glas-in-
betonramen voor een groot aantal kerken, mozaïeken voor diverse ziekenhuizen, 
wandschilderingen voor enkele kantoren, wandtapijten voor een paar instellingen, het beeld 
‘De jachthoornblazer’ in Tilburg en het provinciewapen in reliëf voor het Limburgse 
Gouvernement. In de thematiek ging zijn voorkeur uit naar het Limburgse landschap, 
jachttaferelen en religieuze motieven. In Tegelen maakte hij naast onderhavig gevelmozaïek 
ook nog de aluminium deuren en diverse glas-in-betonramen voor de Josephkerk, enkele glas-
in-betonramen voor particuliere woningen en een mozaïek voor de politiepost. 
 
percentageregeling 
Na de Tweede Wereldoorlog sloegen verschillende kunstenaarsgroepen de handen ineen en 
richtten de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) op. Mede door inzet van de 
BBK kreeg de landelijke politiek gehoor voor de nijpende situatie van veel kunstenaars. Na 
jarenlange discussie werd in 1951 op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen een percentageregeling vastgesteld voor kunst in rijksgebouwen. Maar met 
zuinigheid en vlijt, want de minister van Financiën was van oordeel dat ‘voorkomen moest 
worden, dat teveel aan kunst werd aangebracht’. Dat wil zeggen, maximaal 1,5 % van de 
begroting zou aan beeldende kunst besteed mogen worden. Het was de initiatiefnemers niet 
alleen te doen om de kwalitatieve stimulering, maar ook om de volksopvoeding, de 
cultuurspreiding en de sociaal-economische belangen van de kunstenaars. De rijksregeling 
werd op gemeentelijk en provinciaal niveau nagevolgd en uitgebreid naar andere 
gebouwtypen. De regeling bestaat nog steeds.  
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techniek en materiaal: ondergrond en voorstelling mozaïek op betonnen panelen tegen de gevel 

 
techniek: voegen tussen de steentjes 

 
uitsnede: Sint Willibrord met zijn gezellen op de boot 

           
uitsneden: Sint Martinus te paard (links), Maria met kindje Jezus op schoot (midden) en verpleging van zieke (rechts) 
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B E S C H R I J V I N  G 
 
techniek 
Voor de Tweede Wereldoorlog was het mozaïek als kunstuiting nauw verbonden met de 
religieuze architectuur. Daarna werd dit medium steeds vaker ook in niet-religieuze gebouwen 
toegepast. De techniek kent een directe en een indirecte methode.  
Bij de directe methode worden de steentjes direct vanuit de hand in specie gezet. Bij de 
indirecte methode worden de steentjes eerst (ondersteboven en in spiegelbeeld) op een vel 
papier met daarop de schets geplakt en vervolgens in deelstukken overgebracht op de 
ondergrond. Dat laatste was bij onderhavig kunstwerk ook het geval. In 1962-1963 werd het 
rechtstreeks verlijmd op de bakstenen ondergrond. In 1990-1991 werd het mozaïek eerst 
overgebracht op zes betonnen platen die daarna tegen de gevel werden bevestigd.  
De dilatatievoegen werden uitgevoerd als donkere kitnaden. Het mozaïek heeft een neutrale 
achtergrond van vierkante keramische steentjes van gelijke grootte in drie kleuren. Daarnaast 
zijn de figuratieve voorstellingen samengesteld uit ongelijkvormige, overwegend rechthoekige 
glazen steentjes in een groot aantal kleuren (zgn. flächen en smalti-mozaïek).   
 
iconografie 
De centrale figuur op de voorstelling is Sint Willibrord, patroonheilige van het voormalige 
ziekenhuis. Hij staat met geheven handen (bijbel, gekruisigde Christus) samen met zijn gezellen 
in een boot, die hen van Engeland naar Nederland brengt. Sint Willibrord wordt aan de 
bovenzijde geflankeerd door een zittende en gekroonde Maria met kindje Jezus op haar schoot 
(rechts) en Sint Martinus te paard die een stuk van zijn mantel aan een naakte, blinde bedelaar 
geeft (links). Willibrord was een groot vereerder van Maria en Sint Martinus. Sint Martinus of Sint 
Maarten is bovendien de patroonheilige van Tegelen. In de hoek linksonder is een afbeelding 
opgenomen van de ziekenverpleging: een zuster verpleegt een zieke in bed.  
Met hun werk praktiseren de zusters het evangelie dat Willibrord met zijn elf gezellen in 
Nederland is komen verkondigen, zo lijkt de kunstenaar te willen zeggen. Binnen deze religieus-
symbolische voorstelling is het expliciet tonen van een bedlegerige patiënt bijzonder, zeker in 
de context van een ziekenhuis waar dergelijke uitingen al lange tijd niet meer gangbaar waren, 
want niet bevorderend voor de genezing. Het prominent tonen van een zieke op de voorgevel 
zegt dus iets over de nieuwe inzichten in de jaren zestig toen dit ziekenhuis cq. kunstwerk tot 
stand kwamen.  
 
omschrijving 
Het rechthoekige kunstwerk heeft een omvang van 10 bij 14 meter en is onderverdeeld in 6 
prefab betonnen panelen van gelijke grootte. De dilatatievoegen zijn uitgevoerd als donkere 
kitnaden. De voorstelling bestaat uit polychrome figuratieve taferelen tegen een neutrale 
gemêleerde achtergrond. De achtergrond is samengesteld uit regelmatig gerangschikte, kleine 
vierkante keramische steentjes in de kleuren zwart, beige en blauw. De voegen lopen 
horizontaal en verticaal. Rechtsonder is op drie grotere tegels de signatuur aangebracht: 
‘ONTW. DAAN WILDSCHUT / UITV. ATELIER FLOS’. 
De taferelen zijn samengesteld uit overwegend rechthoekige door en door gekleurde glazen 
steentjes in een groot aantal kleuren. Deze steentjes zijn in alle richtingen toegepast, 
afhankelijk van de voorstelling. De scènes van Sint Willibrord, Maria, Sint Martinus en de zieke 
worden door de aanduiding van een golvende zee met vissen en meer abstracte lichtblauwe 
banden ingekaderd en met elkaar verbonden. Deze kaders geven als ‘achtergrond’ aan de 
voorstelling enige dieptewerking, die nog wordt versterkt door het primitieve perspectief en de 
schaduwwerking in de geabstraheerde figuren.   
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vis in golvende zee, een veel voorkomend motief in het werk van Wildschut 

 
bedlegerige patiënt 
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gezellen van Sint Willibrord  

 
bijbel in handen van Sint Willibrord 
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detail gezicht Sint Willibrord 

 
Christus aan het kruis 
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gekroonde Maria met aureool 

 
kindje Jezus met aureool
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C O N C L U S I E S   E N   A A N B E V E L I N G E N 
 
cultuurhistorische waarde 
Het gevelmozaïek vormt een karakteristieke uitdrukking van het levensideaal van de Zusters 
van de Goddelijke Voorzienigheid – de grondleggers van dit voormalige ziekenhuis – namelijk, 
door het verzorgen van zieken in de praktijk brengen van het evangelie zoals dat door 
Willibrord in Nederland is verkondigd. Dat ideaal komt in de voorstelling duidelijk herkenbaar 
tot uiting in de zuster die een bedlegerige patiënt verzorgt en - op een religieus-symbolische 
manier - in de afbeelding van Sint Martinus. Met deze patroonheilige van Tegelen is de 
voorstelling bovendien verankerd in de locale traditie. Het voor iedereen zichtbare kunstwerk 
houdt de decennialange geschiedenis en traditie van de Zusters van de Goddelijke 
Voorzienigheid op deze plek levend. Hier is vanuit een diepe geloofsovertuiging veel goed 
werk verricht voor de lokale bevolking.  
 
kunsthistorische waarde 
Het gevelmozaïek is een goed en monumentaal voorbeeld van een indirect vervaardigd 
mozaïek in een combinatie van regelmatige keramische steentjes voor de neutrale achtergrond 
en onregelmatige glazen steentjes voor de kleurrijke figuratieve voorstellingen. Het werk is 
uitgevoerd in een moderne, aan de Bijzantijnse kunst schatplichtige stijl met vrij hoekige, 
frontale en tweedimensionale voorstellingen op een neutrale achtergrond. Deze stijl is 
kenmerkend voor de jaren vijftig en zestig, toen de mozaïeken uit onder andere Ravenna door 
kunstenaars werden herontdekt en gewaardeerd. Het mozaïek is bovendien een representatief 
werk uit het veelzijdige oeuvre van kunstenaar Daan Wildschut (1913-1995) en neemt in zijn 
gerenommeerde oeuvre een belangrijke plaats in. Hij was een vooraanstaande figuur voor de 
naoorlogse monumentale kunst in Nederland in het algemeen en voor Limburg in het 
bijzonder. De ontwerpkwaliteiten van het mozaïek komen tot uitdrukking in de uitstekende 
beheersing van de techniek, de heldere beeldtaal, de suggestie van diepte, het levendige 
kleurgebruik, de rijke, toepasselijke iconografie en de synthese van een alledaags tafereel in een 
religieuze context. Het feit dat het hier om een exacte reproductie uit 1991 van een origineel uit 
1962-1963 gaat, doet aan deze kwalificaties niets af. Het mozaïek geeft niet alleen kleur aan het 
voormalige ziekenhuis, maar door zijn omvang en locatie ook aan de weidse omgeving van de 
Raadhuislaan.  
 
situationele waarde 
Het gevelmozaïek is door omvang, verschijningsvorm en verhoogde positie van 
stedenbouwkundig belang als beeldbepalend element binnen de brinkachtige openbare 
ruimte van de Raadhuislaan, nabij de kruising van een aantal belangrijke wegen, én als fraai 
tegenwicht tegen de voorname voorgevel van het voormalige raadhuis schuin aan de overzijde 
van de straat. De voorstelling houdt de herinnering levend aan het werk van de Zusters van de 
Goddelijke Voorzienigheid op deze plek in Tegelen vanaf 1927. Als prominent gesitueerd en 
verhalend onderdeel van het voormalige ziekenhuis is het gevelmozaïek in het dorpsbeeld van 
Tegelen van bijzondere betekenis.  
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advies 
De invloed van het weer op het kunstwerk is desastreus en noodzaakt tot snel handelen. Omdat 
restauratie in situ op korte termijn niet aan de orde is vanwege het ontbreken van de 
benodigde financiële middelen, wordt het werk opgeslagen op een plek waar de 
weersomstandigheden er geen vat meer op hebben. Voor nu biedt dat uitkomst. 
Desalniettemin heeft het gevelmozaïek een directe en zeer waardevolle relatie met Tegelen in 
het algemeen en het voormalige ziekenhuis in het bijzonder, en dient het derhalve bij voorkeur 
in deze context te worden bewaard cq. getoond. Die afweging zal binnen de context van de 
herontwikkeling van het gebouw zorgvuldig gemaakt moeten worden. Het Stappenplan voor 
het behouden van monumentale wandkunst (ICN, mei 2008) kan daarbij als leidraad dienen.1 
Ongeacht de uiteindelijke plek gaat het op zichzelf om een zeer interessant en kundig 
uitgevoerd kunstwerk van formaat waarvoor in ieder geval op korte termijn van belang is dat: 
 
� een complete documentatie wordt gemaakt (beschrijving, vakkundige fotografie); 
� bij verwijdering het auteursrechtelijk verplicht is om de erfgenamen van de kunstenaar 

hiervan in kennis te stellen; 
� bij opslaan gezorgd moet worden voor goede (klimatologische) condities; 
� zo snel mogelijk een restauratieplan wordt opgesteld. 

                                                           
1 Het Stappenplan voor het behouden van monumentale wandkunst is te downloaden op de website 
www.monumentale-wandkunst.nl. 
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G E R A A D P L E E G D E   B R O N N E N 
 
literatuur 
� Burkom , F. van, Y. Spoelstra, Monumentale Kunst: Categoriaal onderzoek wederopbouw 

1940-1965, RCE en ICN 
� Haartsen, T., De wand des tijds. Monumentale kunst rond de jaren vijftig, z.p. 2002 
� Spaanstra-Polak, B., Teken aan de wand, z.p., z.j. (uitgave Bruna, Zwarte Beertjes 513/514) 
� Verbeek, H., Aan de beterende hand: 50 jaar ziekenhuis Tegelen, Tegelen 1977 
 
websites 
� artindez.nl/limburg (database gegevens kunstenaars) 
� kunstinderegio.nl 
� monumentale-wandkunst.nl 
� wederopbouwkunst.nl 
� wederopbouwdatabank.nl (code STAV0061) 
 
deskundigen 
� mevr. H. Flos, Atelier Flos Tegelen 
� mevr. F. Wildschut (dochter van de kunstenaar) 
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