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Waardestelling wandmozaïek ‘Groei’ van Marianne van der 

Heijden uit 1965 in het Sint-Janscollege in Hoensbroek 

Dr. Lies Netel, februari 2023 

 

 

‘Groei’, mozaïek van Marianne van der Heijden in Sint-Janscollege in Hoensbroek, gerealiseerd in 

1965, formaat 240 x 200 cm, foto Peter Cox 

 

Aanleiding 

Aanleiding voor deze waardestelling is de voor de zomer van 2023 geplande sloop van 

het Sint-Janscollege in Hoensbroek. In het schoolgebouw bevindt zich het kunstwerk 

‘Groei’, een mozaïek van 240 x 200 cm, dat Marianne van der Heijden (1922-1998) in 

1965 realiseerde. Het schoolbestuur heeft aangegeven ‘Groei’ te willen herplaatsen in 

het nieuwe schoolgebouw.  

 

De opdracht voor het mozaïek ‘Groei’  

In de oorspronkelijk entreehal van het schoolgebouw dat architect Theo Boosten (1920-

1980) in 1965 opleverde, bevindt zich op een los tegen de muur geplaatste wand het 

mozaïek ‘Groei’. Boosten benaderde Marianne van der Heijden in mei 1964 met het 
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verzoek of ze in het schoolgebouw dat hij ontwierp voor het Sint-Janscollege in 

Hoensbroek een wandmozaïek zou willen maken. In de jaren vijftig had Van der Heijden 

naam gemaakt als maakster van monumentale wandkunstwerken. In Limburg had ze 

toen al meer dan 10 monumentale kunstwerken voor katholieke opdrachtgevers 

gerealiseerd. Boosten was met name onder de indruk van haar mozaïek ‘Getsemane’ 

(1959) in de koepelkerk van Maastricht. Voor de inhoudelijke invulling van de opdracht 

voor het Sint-Janscollege liet Boosten Van der Heijden geheel vrij.  

Van der Heijden maakte de eerste schetsjes voor dit wandmozaïek op de buitenkant van 

een enveloppe gericht aan ‘Mejuffrouw v.d. Heyden’.1 Alles wijst erop dat ze tijdens het 

koffiedrinken en het roken van een sigaret is begonnen met tekenen en associëren. Voor 

de M van Mejuffrouw heeft ze een D geschreven als echo van de D van het woord 

DRUKWERK dat linksboven op de envelop is gestempeld. Doordat de M door het 
tekenen is doorgestreept, komt er zo ‘De juffrouw’ te staan.  

 

 
Krabbels voor mozaïek Sint-Janscollege, Hoensbroek, 1965. 

 

De schetsjes op de enveloppe werkte Van der Heijden vervolgens uit tot een serie 

ontwerptekeningen van ca. 25 x 20 cm. Deze tekeningen geven de gedachtegang weer 

waarop Van der Heijden tot het uiteindelijke zuiver abstracte beeld van het mozaïek 

voor het Sint-Janscollege is gekomen. Het definitieve ontwerp is een corpus of boom 

opgebouwd uit kleurcellen. Haar keuze voor een zuiver abstracte compositie is voor Van 

der Heijden revolutionair. ‘Groei’ is haar eerste abstracte monumentale wandkunstwerk. 

 

 
1 Krabbels voor mozaïek Sint-Janscollege, Hoensbroek, 1965, Archief Marianne van der Heijden in Museum van 
Bommel van Dam in Venlo. 
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Drie ontwerpschetsen voor ‘Groei’, 1964, diverse materialen, elk ca. 24,5 x 20 cm, collectie Museum van 

Bommel van Dam. 

 

Het mozaïek ‘Groei’ was oorspronkelijk door architect en kunstenaar gedacht op een 

vrijstaande wand in de hal. Van der Heijden had aanvankelijk zelfs gedacht aan een 

boom die geheel vrij in de ruimte zou kunnen staan. Maar dat idee kon ze technisch niet 

verwezenlijken, vandaar dat voor een losse wand werd gekozen. Uit de technische 

tekening blijkt dat het mozaïek niet in de wand, maar op de muur is gelegd. Specifiek op 

de bouwtekening staat handgeschreven: ‘zijkanten afwerken, dus steentjes 4 cm. laten 

uitsteken.’2  

 

              

Schets van ‘Groei’ als aanvulling op een bouwtekening. 

Mozaïek ‘Groei’, 1965 in Sint-Janscollege, 2015, foto Peter Cox. 

 

 
2 Schets van ‘Groei’ als aanvulling op een bouwtekening, in Archief Marianne van der Heijden, Museum van 
Bommel van Dam, Venlo. 
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Op 4 februari 1965 bevestigt de vereniging voor Middelbaar Onderwijs Limburg de 

definitieve opdracht aan Marianne van der Heijden voor de ‘decoratieve versiering 
nieuwbouw rk. lyceum St. Jan te Hoensbroek’. Het beschikbare budget is 3000 gulden.3   

 

Wandkunst tijdens de wederopbouw 

Marianne van der Heijden is een van de weinige vrouwelijke kunstenaars die een 

bijdrage leverde aan wederopbouwkunst in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog 

was er sprake van een toename van bouwprojecten. In Limburg was er naast de 

behoefte aan extra woningen een grote vraag naar nieuwe katholieke kerken en scholen. 

De in 1951 door de overheid invoerde percentageregeling waarbij 1,5% van de totale 

bouwsom werd gereserveerd voor kunsttoepassingen, vond navolging bij particuliere en 

kerkelijke bouwprojecten. Zo werden in de jaren vijftig en zestig ook bij katholieke 

nieuwbouwprojecten in een vroeg stadium beeldend kunstenaars betrokken om 

monumentale kunst in dialoog met de architectuurontwerpen te maken.  

Midden jaren vijftig kwam er een discussie op gang over de vraag of de kunsttoepassing 

in of aan de gebouwen een versierende of dienende dan wel een autonome functie had.  

In het katholieke milieu waar Van der Heijden veel van haar opdrachten vond, had de 

traditionele opvatting van een versierende bijdrage door de kunstenaar de voorkeur. 

Van der Heijden voerde kerkelijke monumentale kunstopdrachten meestal uit in glas-in-
lood, mozaïek of sgrafitto. 

 

Marianne van der Heijden aan het werk. Mozaïeken voor kapel van het St. Annadalziekenhuis in 

Kerkrade, 1959, fotograaf onbekend. 

 

 
3 Brief Vereniging voor Middelbaar Onderwijs in Limburg aan Mejuffrouw M. van der Heijden, 4 februari 1965, 
in Archief Marianne van der Heijden, Museum van Bommel van Dam, Venlo. 
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Marianne van der Heijden4 

Marianne van der Heijden werd geboren in Kerkrade. Na een opleiding als tekenlerares 

aan de Kunstnijverheidsschool in Maastricht vervolgde ze na de oorlog haar opleiding 

aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hier koos zij voor de 

afdeling monumentale wandkunst die werd geleid door Heinrich Campendonk (1889-

1957). Deze had naam gemaakt als monumentaal kunstenaar en docent aan de 

kunstacademie van Düsseldorf. Aan het begin van zijn loopbaan was Campendonk het 

jongste lid van de Duitse, expressionistische kunstenaarsgroep ‘Der Blaue Reiter’. Toen 

de nazi’s zijn kunst als ‘entarted’ verklaarden, werd hij uit zijn post gezet en vluchtte hij 

naar het buitenland. In het midden van de jaren dertig was Campendonks aanstelling 

aan de Amsterdamse academie omstreden, maar voor veel jonge kunstenaars was zijn 

benoeming een extra reden om zich aan de Rijksakademie aan te melden. Tal van jonge, 

Limburgse kunststudenten trokken vanwege zijn docentschap naar Amsterdam voor 

een vervolgstudie.  

De opleiding tot monumentaal kunstenaar had het voordeel dat na de opleiding in 

opdracht kon worden gewerkt en een kunstenaar meer zekerheid had omtrent een 

financieel inkomen. Marianne van der Heijden kreeg al aan het einde van haar studie 

grote waardering voor haar kunst. Zo won ze de Prix de Rome voor monumentale kunst 

met een zilveren medaille. Belangrijker voor haar loopbaan was het feit, dat ze nog 

voordat ze de opleiding geheel had voltooid, al haar eerste opdracht kreeg: een mozaïek 

voor de buitenmuur van de Johannes de Doperschool in haar geboorteplaats Kerkrade. 

Aan het begin van de jaren vijftig was het bijzonder dat een vrouw een dergelijke grote 

opdracht kreeg. Zeker binnen het rooms katholieke milieu was dit ongebruikelijk.  

Marianne van der Heijden verkoos een loopbaan als kunstenares boven het 

moederschap. Ze trouwde bewust niet, omdat ze daarmee haar vrije positie als beeldend 

kunstenaar zou moeten opgeven. Immers tot 1958 werden vrouwen die in het huwelijk 

traden nog uit hun functie ontslagen. Van der Heijden lukte het als een van de weinige 

vrouwen van de generatie geboren in de jaren twintig van de vorige eeuw te kunnen 

leven van de kunst. 

In de jaren vijftig profileerde Van der Heijden zich met name als maakster van 

monumentale wandkunstwerken. Daarnaast maakte ze grafiek in opdracht van onder 

meer het tijdschrift Carmel. In de avonduren realiseerde ze vrij werk, waar ze minder 

vaak mee naar buiten trad. Ze legde zich toe op het werken met textiel en maakte met de 

applicatietechniek een aantal monumentale wandkleden. In 1965 was ze een van de zes 

deelneemsters aan de expositie ‘(S)teken aan de wand’ in Kasteel Hoensbroek die door 
dichteres Vasalis werd geopend.  

In het midden van de jaren zestig groeide Van der Heijdens ontevredenheid over de 

opdrachtsituaties en de dwingende rol die de mannelijke opdrachtgevers hierbij 

speelden. Ze zocht naar mogelijkheden om zich hiervan te bevrijden. In die jaren voerde 

ze een intensieve briefwisseling met de karmeliet Bruno Borchert (1923-1994). Deze 

 
4 Zie over leven en werk van Marianne van der Heijden: Lies Netel, Marianne van der Heijden (1922-1998) Het 
archief als bron van (kunst)historische herinnering (Universitaire Pers, Maastricht 2017).  
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correspondentie is wederzijds bewaard gebleven en vormt een unieke bron van kennis 

met betrekking tot de Limburgse kunstwereld en de beroepspraktijk van Van der 
Heijden in het bijzonder.5  

Na een mentale breakdown aan het begin van de jaren zeventig realiseerde Van der 

Heijden nog maar een paar monumentale kunstopdrachten. Vanaf die tijd maakte ze 

vooral vrij werk en ging daarbij abstractie niet meer uit de weg. Ze maakte bijzondere 

etsen, waarop ze het heersende vrouwbeeld bekritiseerde. Na een bezoek aan de 

Papierbiënnale in Maastricht in 1987 begon ze te experimenteren met papiercollages. 

De resultaten stralen haar gevoel voor kleur en materiaal uit. In deze collages is figuratie 

verdwenen ten behoeve van een abstract ritme van kleurvlakken.  

 

              
Marianne van der Heijden, Weg willen, 1967, monotype, 47,5 x 41,5 cm, collectie Museum van Bommel 

van Dam, Venlo. 

Marianne van der Heijden, Opus 17, In Memoriam Mijn moeder, papiercollage, 100 x 70 cm, collectie 

Museum van Bommel van Dam, Venlo. 

 

Toen in 1994 haar levensgezel Bruno Borchert overleed, lukte het haar niet meer kleurig 

werk te maken en uitte ze haar verdriet in krachtige, maar zwartgallige tekeningen met 

pastelkrijt. Haar levensgenot vond ze niet meer echt terug. Uiteindelijk verkoos ze de 

dood, echter niet nadat ze de Stichting Marianne van der Heijden/Bruno Borchert had 

opgericht die zich na haar overlijden zou inzetten voor een goed behoud en beheer van 

 
5 De wederzijdse correspondentie tussen Marianne van der Heijden en Bruno Borchert bevindt zich in het 
Archief Marianne van der Heijden in Museum van Bommel van Dam Venlo.  
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haar kunstenaarsnalatenschap. In 2007 schonk de stichting de gehele collectie 

kunstwerken en haar archief aan Museum van Bommel van Dam in Venlo.  

 

Het wandmozaïek ‘Groei’ 

De beeldtaal van ‘Groei’ is abstract. De keuze voor abstractie was voor Marianne van der 

Heijden een uitzonderlijke stap. In het midden van de jaren zestig was binnen het 

katholieke Limburgse kunstklimaat abstractie nog ongebruikelijk. In 1947 waren 

expressionistische muurschilderingen van Aad de Haas (1920-1971) in het kerkje in 

Wahlwiller nog als aanstootgevend ervaren en al binnen een jaar bedekt en uit het zicht 

onttrokken.  

Na de tentoonstelling van kopieën van de Byzantijnse mozaïeken uit Ravenna in 1951 in 

het Gemeentemuseum in Den Haag kreeg mozaïek als monumentale wandkunst meer 

belangstelling.6 Campendonk was groot liefhebber van deze mozaïeken en promootte 

deze kunstvorm bij zijn leerlingen. Marianne van der Heijden volgde hem hierin en 

voerde veel wandkunst in deze techniek uit. De bekendste zijn haar mozaïeken voor de 

apsis en triomfboog in de kapel van de jezuïeten in Maastricht (later de aula van de 

Universiteit Maastricht, tegenwoordig een collegezaal van School of Business and 

Economics van de MU) Deze monumentale mozaïeken werden door Paul Haimon lovend 

besproken in de Volkskrant.7  

‘Groei’ is een samenbundeling van cellen gelegd in verschillende zacht gekleurde stukjes 

steen. De contour is te lezen als een corpus of boom.8 De ontwerptekeningen uitgevoerd 

in collage, viltstift en aquarelverf laten Van der Heijdens zoektocht naar het definitieve, 

abstracte beeld zien. Ze tonen een intrigerend en levendig iconografisch spel. Hiervoor 

verdiepte Van der Heijden zich in de symboliek van de christelijke kunst en 

improviseerde ze op de thema’s Adam en Eva, de boom der kennis en het lichaam van 

Christus. Op een paar tekeningen herinneren twee figuurtjes aan Adam en Eva in het 

paradijs. Deze heeft Van der Heijden op de plek van het hart van de torso geplaatst. Op 

die manier koppelde ze de figuren aan het ‘Heilig Hart van Christus’, waarbij het 

gewonde hart van Christus als het symbool van zijn liefde wordt geaccentueerd. Op de 

blauwe versie getekend met viltstift verdwijnen de beide figuurtjes in de wereld van de 

natuur met een vis, van oudsher gebruikt als symbool voor Christus, bloemen en bomen. 

Dit geheel situeerde Van der Heijden opnieuw binnen de contouren van een boom of 

torso. In de christelijke iconografie verwijst de boom ook naar de olijfboom of de boom 

der kennis. Uiteindelijk liet Van der Heijden alle directe verwijzingen naar verhalen uit 

de Bijbel weg en koos ze voor een uitdijende massa van cellen die ingepast zijn in een 
contour die gelezen kan worden als een boom of een torso.  

 

 
6 G. Bovini, Copieën naar Mozaïeken uit Ravenna, Den Haag, 1951. 
7 Paul Haimon, ‘Rijke religieuze mozaïeken in kapel te Maastricht’, de Volkskrant, 23 april 1955. 
8 Zie ook: L. Netel, Marianne van der Heijden (1922-1998) Het archief als bron van (kunst)historische 
herinnering (University Press, Maastricht, 2017) p. 165-168. 
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Kunst- en cultuurhistorische waarde 

Voor deze waardestelling vormen voor zover van toepassing het ‘Stappenplan voor het 

behoud van monumentale kunst’ en ‘Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in 

zes stappen’, beide in 2013 uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
de basis. 

De waarderingscriteria zijn: 

• Kunsthistorische waarde 

• Cultuurhistorische waarde 

• Zeldzaamheidswaarde 

• Ensemblewaarde 

• Lokale/regionale/(inter)nationale waarde 

• Conditie 

 

Kunsthistorische waarde 

Marianne van der Heijden was in de jaren vijftig en zestig in Limburg vrijwel de enige 

kunstenares die werkte op het gebied van de monumentale wandkunst. Het mozaïek 

‘Groei’ neemt in haar oeuvre een bijzondere plaats in, omdat het haar eerste geheel 

abstracte wandkunstwerk is. Het kunstwerk geeft op een eigentijdse wijze het 

christelijke motief ‘de boom van kennis’ weer. Het beeld is helder te lezen als boom. Het 

kleurgebruik is zacht en speels, hierdoor inspireert het beeld de kijker verder te 

associëren op het thema. Het abstracte, speels opgezette beeld is tijdloos is, waardoor 

het ook in de huidige tijd zijn betekenis niet verliest. Van der Heijdens ‘groei’ moedigt de 

kijkers aan zelf te groeien. De iconografie is weliswaar geworteld in de christelijke 

iconografie, maar men hoeft niet geheel op de hoogte te zijn van deze specifieke 

achtergrond om het thema ‘groei’ te herkennen. Het is Van der Heijden uitstekend gelukt 

om een tijdloos monumentaal beeld te maken. Ze is in staat gebleken complexe 

christelijke iconografie te vertalen naar een abstracte symboliek die in een meer 

geseculariseerde samenleving haar waarde houdt. Ondanks het bescheiden formaat van 

het wandkunstwerk kan de kunsthistorische waarde van ‘Groei’ op basis van het 

voorgaande als hoog worden gekwalificeerd. 

 

Cultuurhistorische waarde 

Het mozaïek ‘Groei’ heeft binnen de Limburgse context en daarmee als regionaal aspect 

van de Nederlandse cultuurgeschiedenis een bijzondere waarde, omdat het in de jaren 

zestig een van de eerste religieuze kunstwerken is die in een abstracte vormentaal is 

uitgevoerd. Marianne van der Heijden nam binnen de het over het algemeen rooms 

katholiek georiënteerde Limburgse kunstklimaat een bijzondere plaats in. Ze was een 

van de weinig vrouwen die binnen dit klimaat als onafhankelijk beeldend kunstenaar 
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werkzaam was. Veel van haar vrouwelijke collega’s waren getrouwd en stelden het gezin 

op de eerste plaats. Van der Heijden bleef haar kunstenaarschap trouw. Als kunstwerk 

gemaakt door een vrouw in het katholieke Limburg heeft ‘Groei’ extra culturele 

betekenis. Zeker binnen de huidige tijd waarin de aandacht groeit voor kunst van 

vrouwen die werkzaam waren in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, kan de 

culturele waarde van ‘Groei’ daarom als hoog worden gekwalificeerd.  

 

Zeldzaamheidswaarde 

Marianne van der Heijden heeft zo’n 25 wandkunstwerken waarvan verschillende 

prominente werken verloren zijn gegaan, zoals ‘Levensboom’ (1954) voor de St. 

Pancratiuskerk in Heerlen en glas-in-lood van het St. Jozefziekenhuis in Kerkrade en de 

mozaïeken voor de kapel van het St. Annadalziekenhuis. Andere kunstwerken zijn 

opgeslagen zoals de glas-in-loodramen voor de Carmel in Merkelbeek. Omdat Van der 

Heijden als een van de weinige vrouwen in Limburg als kunstenaar werkzaam was en 

veel van haar kunst is verdwenen is de zeldzaamheidswaarde zeer groot. 

 

Ensemblewaarde 

‘Groei’ werd destijds specifiek op verzoek van architect Boosten voor het Sint- 

Janscollege door Marianne van der Heijden ontworpen en gemaakt. De ensemblewaarde 

is daarom groot. Wanneer de oorspronkelijke school wordt gesloopt maar het 

kunstwerk wordt herplaatst in ‘de opvolger’, blijft de ensemblewaarde symbolisch 

gehandhaafd. Het mozaïek zal immers altijd verwijzen naar ‘de voorganger’ en vormt 

daarmee een schakel in de geschiedenis van het Sint-Janscollege. 

 

Lokale/regionale/(inter)nationale waarde 

De lokale en regionale waarde moet als hoog worden gekwalificeerd, omdat het mozaïek 

‘Groei’ het eerste voorbeeld is van een abstract wandkunstwerk in een religieuze context 

gemaakt door een Limburgse kunstenares in Limburg. Bovendien is het in opdracht van 

de Maastrichtse architect Boosten gemaakt. Vanwege het tijdloze karakter van het 

kunstwerk, heeft het tot op de dag van vandaag zijn betekenis niet verloren. Van der 

Heijdens wandkunst werd in haar tijd hoog gekwalificeerd door vooraanstaande 

kunstcritici zoals Paul Haimon. Van der Heijden verstond het vak van mozaïek leggen, 

glas-in-lood en sgrafitto.  

De nationale waarde is aanzienlijk. ‘Groei’ is een pracht voorbeeld van Limburgse 

wandkunst uit de jaren zestig. De iconografie heeft Van der Heijden aangepast aan de 

opvattingen over religieuze kunst in een meer geseculariseerde samenleving. Hierbij kan 

worden aangetekend, dat wanneer de tendens wordt voortgezet dat er meer landelijke 
aandacht komt voor kunst uit de regio, ook ‘Groei’ in nationale waardering zal stijgen.  
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Conditie 

Mozaïek, het materiaal waarmee het kunstwerk ‘Groei’ is gemaakt is duurzaam en 

weinig aan slijtage onderhevig. Door experts kan het zonder aantasting van het beeld of 

materiaal goed worden herplaatst op een andere locatie. Op grond hiervan kan worden 
geconcludeerd dat de conditie van het mozaïek ‘Groei’ goed is. 

 

Conclusie 

Het wandmozaïek ‘Groei’ uit 1965 van Marianne van der Heijden is een fraai voorbeeld 

van abstracte religieuze kunst uit de jaren zestig. Materiaal- en kleurgebruik is 

vakkundig, speels en sterk tegelijk. ‘Groei’ is een perfect voorbeeld van Marianne van 

der Heijdens kunnen op het gebied van de monumentale wandkunst. Het mozaïek hoort 

bij de school en heeft vanwege het tijdloze karakter van het kunstwerk ook in de huidige 

tijd zijn betekenis en uitstraling niet verloren. Een het verdient aanbeveling het mozaïek 

te herplaatsen in het nieuwe schoolgebouw.  


