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Geert Jan Jansen: 
Een ode ...

De kunstwereld is een fascinerende plek 
vol met unieke perspectieven en talenten. 

Eén persoon die zeker veel aandacht heeft 
getrokken in de kunstwereld is Geert ... 

Religieus kunstwerk: 
het bisschopsbeeld.
Dit prachtige polychrome beeld van een 
bisschop is een ware schat uit de late 17de 
tot vroege 18de eeuw en is afkomstig uit 
een kerk in Kortrijk.

Pop Art: De Kunst van 
de Massacultuur. 
Pop Art is een kunststroming die ontstond 
in de jaren 50 van de twintigste eeuw in 
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Van impressionisme 
naar Fauvisme.
Fauvisme is een kunststroming die aan 
het begin van de 20e eeuw ontstond in 
Frankrijk.

Kuifje die springt 
over een boomstam.  
Het beeld van Kuifje die over een boom-
stam springt is een van de meest memora-
bele momenten uit het album. 
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Beste lezers, met groot ge-
noegen presenteren we u 
het derde nummer van ons 
MUNUS Magazine, waarin 
we een collectie van onze 
artikels over enkele fascine-
rende kunstwerken hebben 
samengebracht. Als galerij 
zijn we toegewijd aan het 
verzamelen, tentoonstellen 
en verkopen van werken die 
de geschiedenis van de kunst 
weerspiegelen en die tegelij-
kertijd de moderniteit van 
vandaag omarmen.

Dit nummer biedt u een 
diverse selectie van werken. 
Zo vindt u bijvoorbeeld het 
kleurrijke Fauvisme met de 
aandacht naar een werk van 
Armand Shönberger waar-
van we het geluk hebben dit 
in onze collectie te mogen 
hebben, het iconische Kuif-
je dat over een boomstam 
springt uit het album “Het 
Geheim van de Eenhoorn”, 
het schitterende polychro-
me beeld van een bisschop 
uit Kortrijk, de intrigerende 
werken van Geert Jan Jansen 
en het bruisende Pop-art.

Elk van deze werken heeft 
zijn eigen verhaal te vertellen 
en biedt een glimp van de 
tijd waarin het werd gemaakt 
en de cultuur die het heeft 
voortgebracht. Met dit ma-
gazine willen we deze ver-
halen met u delen en u laten 
genieten van de schoonheid 
van deze werken. We hopen 
dat de artikels in dit nummer 
u zullen inspireren en dat u 
de werken die we hebben 
verzameld in onze galerij 
in het echt zult komen be-
kijken.

Als galerij zijn we trots op 
de werken die we in onze 
collectie hebben en we blij-
ven ons inzetten om nieu-
we en fascinerende werken 
te verzamelen en te tonen 
aan ons publiek. We nodi-
gen u van harte uit om ons 
te bezoeken in onze galerij 
en om te ontdekken wat er 
nog meer te ontdekken valt 
in de rijke geschiedenis van 
de kunst.

We wensen je veel plezier bij 
het lezen van deze editie.

Met vriendelijke groeten,

Voorwoord 
Welkom op het magazine voor de kunst 

en antiekliefhebber van Munus.

Rudi Thijs
Zaakvoerder Munus Fine Art & Antiques



een kunstenaar die zowel bekend staat om zijn talent 
als meestervervalser als om zijn werk als originele 
kunstenaar.
Zijn vermogen om de technieken en stijlen van be-
roemde kunstenaars te imiteren heeft bijgedragen aan 
zijn reputatie als meestervervalser, maar zijn originele 

RELIGIEUS 
KUNSTWERK: 

HET BISSCHOPSBEELD

Dit prachtige polychrome beeld 
van een bisschop is een ware 
schat uit de late 17de tot vroege 
18de eeuw en is afkomstig uit een 
kerk in Kortrijk. 

Het beeld is maar liefst 110 cm 
hoog en is zowel qua grootte als 
qua vakmanschap indrukwekkend 
te noemen. Het beeld is gemaakt 
van hout en is prachtig beschilderd 
in verschillende kleuren, waardoor 
het lijkt alsof de bisschop tot leven 
komt.
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Hoewel niet 100% zeker, wordt vermoed 
dat het beeld Martinus Van Tours voorstelt, 
een heilige bisschop uit de 4de eeuw. Van 
Tours was bekend om zijn mededogen en 
zijn liefdadigheid voor de armen, en hij 
wordt vaak afgebeeld met een bedelaar aan 
zijn voeten. Het beeld draagt bij aan de 
rijke geschiedenis van religieuze kunst in 
de Lage Landen en weerspiegelt het diepe 
geloof en de devotie van de mensen in die 
tijd.

Martinus van Tours (ook wel Sint-Maar-
ten genoemd) was een bisschop in het Ro-
meinse Rijk in de 4e eeuw na Christus. Hij 
wordt vereerd als heilige in de Rooms-Ka-
tholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk en de 
Lutherse Kerk. Martinus staat bekend om 
zijn mededogen en liefdadigheid jegens 
de armen en wordt vaak afgebeeld terwijl 
hij zijn mantel deelt met een bedelaar. Het 
verhaal gaat dat Martinus zijn mantel in 
tweeën sneed en een deel aan een bedelaar 
gaf toen hij deze tegenkwam op een koude 
winterdag. Martinus werd later bisschop en 
heeft veel invloed gehad op de verspreiding 
van het christendom in Europa.

Het beeld van de bisschop, dat vermoe-
delijk Martinus van Tours voorstelt, is ge-
maakt van hout en is prachtig beschilderd 
in verschillende kleuren. Het is maar liefst 
110 cm hoog en is zowel qua grootte als 
vakmanschap indrukwekkend te noemen. 
Het vakmanschap van het beeld is opval-
lend en de details zijn verbluffend. De bis-
schop heeft een boek en een staf in zijn 
hand en draagt een mijter op zijn hoofd, 
die prachtig versierd is met  symbolen van 
zijn heilige status. De plooien in de kleding 

van de bisschop zijn levensecht weergege-
ven en zijn gezichtsuitdrukking geeft een 
gevoel van sereniteit en rust. 

Dit bijzondere polychrome beeld is niet 
alleen een prachtige toevoeging aan elke 
kunstcollectie, maar ook een fascinerend 
stukje geschiedenis. Het getuigt van de 
vaardigheden van de kunstenaars uit die 
tijd en van de devotie en het geloof van 
de mensen. Bovendien draagt het bij aan 
de rijke geschiedenis van religieuze kunst 
in de Lage Landen en weerspiegelt het de 
diepe culturele en religieuze achtergrond 
van de regio.

Naast het bewonderen van dit prachtige 
beeld in onze galerij, kunt u ook meer leren 
over de rijke geschiedenis van religieuze 
kunst in de Lage Landen en de invloed van 
bisschop Martinus Van Tours op het chris-
tendom in Europa. Door het bekijken van 
dit kunstwerk wordt u ondergedompeld in 
een wereld van vakmanschap, devotie en 
geschiedenis, en krijgt u een beter begrip 
van de cultuur en de kunst van die tijd.

Onze experts staan klaar om al uw vra-
gen te beantwoorden en u te voorzien van 
meer informatie over dit bijzondere stuk. 
Wij hopen u snel te mogen verwelkomen 
in onze galerij en u te laten genieten van de 
prachtige schoonheid en geschiedenis van 
dit beeld.

Ontdek de devotie en het 
geloof van de mensen uit 

het verleden in dit 
prachtige beeld
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De kunstwereld is een fascinerende plek vol met unieke per-
spectieven en talenten. Eén persoon die zeker veel aandacht 
heeft getrokken in de kunstwereld is Geert Jan Jansen. Jansen 
is een kunstenaar die zowel bekend staat om zijn talent als 
meestervervalser als om zijn werk als originele kunstenaar.

Zijn vermogen om de technieken en stijlen van beroemde 
kunstenaars te imiteren heeft bijgedragen aan zijn reputatie 
als meestervervalser, maar zijn originele werken zijn even 
indrukwekkend en inspirerend. Jansen heeft de kunstwereld 
in vervoering gebracht met zijn unieke creaties en heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het begrip van de technie-
ken en materialen die worden gebruikt door enkele van de 
grootste kunstenaars van de moderne tijd.

Een voorbeeld van Jansens werk is het stuk dat in onze galerij 
wordt tentoongesteld. Het werk is een opmerkelijk voorbeeld 
van de invloed van Jackson Pollock op de moderne kunst, en 
biedt een fascinerend inzicht in de evolutie van de kunstwe-
reld. Het werk vertegenwoordigt de creativiteit en het talent 
van Geert Jan Jansen, en is zowel een waardevol kunstwerk 
als een belangrijk stuk in de geschiedenis van de moderne 
kunst.

Het werk in de stijl van Jackson Pollock is een opmerkelijk 
voorbeeld van de invloed van deze beroemde kunstenaar op 
de moderne kunst. Het werk is echter niet gemaakt door 
Jackson Pollock zelf, maar door Geert Jan Jansen, een Ne-
derlandse kunstenaar die bekendheid verwierf als vervalser en 
later als maker van originele kunstwerken.

Jansen staat bekend om zijn vermogen om de technieken en 
stijlen van beroemde kunstenaars te imiteren, waaronder die 
van Jackson Pollock. Hij gebruikt vergelijkbare technieken 
van action painting, waarbij hij willekeurige verfstreken en 
spatten over het doek aanbrengt om een compositie te creë-
ren die lijkt op die van Pollock.

Het werk dat in onze galerij wordt tentoongesteld is een tref-
fend voorbeeld van Jansens vermogen om de stijl van Pollock 
te imiteren. Het gebruik van felle kleuren en de nadruk op 
spontane creatie geven het werk een energieke en expressieve 
uitstraling. Het werk biedt ook een interessant inzicht in de 
complexiteit van het creëren van een kunstwerk in de stijl van 
een beroemde kunstenaar.

Hoewel het werk niet is gemaakt door Jackson Pollock zelf, 
blijft het een fascinerend voorbeeld van de invloed die deze 
kunstenaar heeft gehad op de moderne kunst. Het werk van 
Geert Jan Jansen, inclusief dit stuk in de stijl van Jackson 
Pollock, is een unieke bijdrage aan de evolutie van de kunst-
wereld.

Geert Jan Jansen blijft een controversiële figuur in de kunst-
wereld vanwege zijn verleden als vervalser. Sommigen be-
schouwen hem als een genie die erin slaagde om de grootste 
kunstwerken van de 20e eeuw te imiteren, terwijl anderen 
hem veroordelen vanwege zijn criminele activiteiten en de 
schade die hij heeft toegebracht aan de kunstmarkt. Toch 
blijft Geert Jan Jansen in staat om mensen te fascineren en in-
spireren met zijn verhaal. Zijn lezingen en workshops bieden 
een unieke blik op de wereld van de kunst en geven inzicht 
in de technieken en materialen die worden gebruikt door de 
grootste kunstenaars van onze tijd. Zijn werk als kunstenaar, 
zowel vóór als na zijn tijd als vervalser, blijft indrukwekkend 
en inspirerend, en zijn unieke reis door de kunstwereld zal 
ongetwijfeld blijven boeien en inspireren in de toekomst.

Kortom, Geert Jan Jansen is een kunstenaar die bekend staat 
om zijn talenten als meestervervalser, maar ook om zijn on-
vermoeibare werk als kunstenaar en zijn bijdrage aan het be-
grip van de technieken en materialen die worden gebruikt 
door enkele van de grootste kunstenaars van de moderne tijd. 
Zijn verhaal zal ongetwijfeld blijven inspireren en fascineren, 
zowel in de kunstwereld als daarbuiten.

“Geert Jan Jansen: “Geert Jan Jansen: 
Een ode aan zijn Een ode aan zijn 

bijzondere artistieke bijzondere artistieke 
visie”visie”
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Pop Art werd gekenmerkt 
door het gebruik van alle-
daagse objecten en iconen 
uit de populaire cultuur, zo-
als stripfiguren, reclamebeel-
den en consumptiegoederen. 
De kunstenaars van de Pop 
Art-stroming wilden een 
brug slaan tussen de hoge 
kunstwereld en de populaire 
cultuur, en zo de kunst dich-
ter bij de mensen brengen.
Een van de bekendste kun-
stenaars uit de Pop Art-be-
weging was Andy Warhol. 
Warhol gebruikte herkenbare 
beelden uit de populaire cul-
tuur, zoals Campbell’s soep-
blikken en Coca-Cola fles-
sen, en reproduceerde deze 
in zijn kunstwerken. Zijn 
werken werden gekenmerkt 
door hun felle kleuren, grote 
formaten en seriematige her-
haling.
Een andere belangrijke kun-
stenaar uit de Pop Art-stro-
ming was Roy Lichtenstein. 
Lichtenstein gebruikte strip-
figuren als onderwerp voor 
zijn schilderijen, en reprodu-
ceerde deze met behulp van 
grote zwarte lijnen en felge-
kleurde stippen, die deden 
denken aan de techniek van 
de stripboeken.

Naast Warhol en Lichtenstein 
waren er nog vele andere 
kunstenaars die zich toeleg-
den op de Pop Art-stroming. 
Zo was er bijvoorbeeld ook 
James Rosenquist, die in zijn 
kunstwerken gigantische col-
lages maakte van alledaagse 
objecten en reclamebeelden.
De Pop Art-beweging had 
een enorme invloed op de 
kunstwereld en bleef gedu-
rende de jaren 60 en 70 zeer 
populair. Het zorgde voor 
een revolutie in de manier 
waarop kunst werd gemaakt 
en bekeken, en zette de deu-
ren open voor vele andere 
stromingen en stijlen die 
zich later ontwikkelden.
Vandaag de dag is Pop Art 
nog steeds een inspiratie-
bron voor vele kunstenaars 
en ontwerpers. Het gebruik 
van iconische beelden uit de 
populaire cultuur blijft een 
belangrijk onderwerp in de 
hedendaagse kunst en de-
sign, en de invloed van de 
Pop Art-stroming is nog 
steeds voelbaar.
In onze galerij hebben we 
verschillende werken van 
Pop Art-kunstenaars, waar-
onder enkele prachtige wer-
ken van Warhol, Lichten

“MARILYN
 MONROE 

THROUGH 
ANDY 

WARHOL’S 
EYES”

Pop Art is een kunststroming die ont-
stond in de jaren 50 van de twintigste 
eeuw in Groot-Brittannië en de Ver-
enigde Staten. De term “Pop Art” is 
afgeleid van “popular art” en verwijst 
naar de consumptiecultuur en massa-
media van de jaren 50 en 60, die de 
kunstwereld op zijn kop zetten.

In onze galerij: Andy Warhol’s Marilyn 
Monroe-serie. Iconische afbeeldingen 
van een legendarische ster, geportret-
teerd in Warhol’s kenmerkende stijl. Kom 
en bewonder deze unieke kunstwerken.

M
U

N
U

S M
agazine

10



Pop Art: De 
Kunst van de 

Massacultuur

stein en Rosenquist. We zijn er trots op 
om deze werken te kunnen tonen aan ons 
publiek en om bij te dragen aan het voort-
leven van de Pop Art-beweging.

Pop Art blijft ons inspireren en uitdagen 
om onze perceptie van de kunstwereld en 
de populaire cultuur te herdefiniëren. We 
nodigen u dan ook van harte uit om onze 

galerij te bezoeken en de fascinerende 
werken van de Pop Art-stroming te ont-
dekken.
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Van impressionisme naar 
Fauvisme: Een evolutie in 
de moderne kunst”
Schönberger wordt beschouwd als een van de belangrijkste Fauvistische kunstenaars 
in België en Hongarije en zijn werk wordt nog steeds bewonderd en verzameld door 
kunstliefhebbers over de hele wereld. In onze galerij hebben we het voorrecht om een 
prachtig werk van deze kunstenaar te mogen presenteren. Dit werk is een waardevol 
voorbeeld van de Fauvistische stijl en toont Schönbergers expressieve kleurgebruik en 
geabstraheerde vormgeving op een indrukwekkende manier.
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Fauvisme is een kunststroming die aan het begin van de 20e eeuw 
ontstond in Frankrijk en die zich kenmerkt door het gebruik van 
felle kleuren en losse, expressieve penseelstreken. De term “fau-
visme” komt van het Franse woord “fauve”, wat “wild” of “wild 
dier” betekent. De kunstenaars die de fauvistische stijl beoefenden, 
wilden zich losmaken van de academische tradities van hun tijd en 
een nieuwe, vrije stijl van kunst creëren die hun eigen gevoelens en 
emoties tot uitdrukking bracht.

De fauvistische schilders gebruikten felle, onverdunde kleuren 
rechtstreeks uit de tube en brachten ze aan in grote, expressieve 
vlakken. Dit resulteerde in kunstwerken met een bijna primitieve 
kracht en spontaniteit. De fauvisten schilderden vaak scènes uit het 
dagelijks leven, zoals landschappen, portretten en stadsgezichten, 
maar gaven er een eigen, expressieve draai aan door het gebruik 
van heldere kleuren en geabstraheerde vormen.

Enkele belangrijke vertegenwoordigers van het fauvisme zijn Hen-
ri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck en Raoul Dufy. 
Hun werk wordt gekenmerkt door het gebruik van felle kleuren, 
krachtige lijnen en vlakke, decoratieve patronen. Het fauvisme was 
een belangrijke voorloper van de moderne kunst en had een grote 
invloed op de ontwikkeling van de kunst in de 20e eeuw.
Het fauvisme wordt vaak gezien als een reactie op het impressionis-
me, dat aan het einde van de 19e eeuw dominant was in de kunst-
wereld. Het fauvisme benadrukte in plaats daarvan de persoonlijke 
expressie van de kunstenaar en de emotionele impact van kleur. 
Door het gebruik van heldere kleuren en krachtige lijnen wilden de 
fauvisten de emoties van de toeschouwer direct aanspreken en een 
intense beleving van het kunstwerk creëren.

Al met al was het fauvisme een belangrijke stroming die heeft 
bijgedragen aan de ontwikkeling van de moderne kunst. Door het 
gebruik van felle kleuren en expressieve penseelstreken hebben de 
fauvisten een nieuwe, vrije en persoonlijke stijl van kunst gecreëerd 
die tot op de dag van vandaag invloedrijk blijft.

Armand Schönberger was een Hongaars-Belgische kunstenaar, ge-
boren in Boedapest in 1886 en overleden in 1974. Hij verhuisde in 
1906 naar België om daar te studeren aan de Académie Royale des 
Beaux-Arts in Brussel. Later reisde hij naar Parijs en werkte daar 
samen met andere fauvistische kunstenaars.
Zijn werk wordt gekenmerkt door het gebruik van felle kleuren, 
losse penseelstreken en decoratieve patronen. Hij schilderde vaak 
landschappen, stadsgezichten en portretten, maar gaf er zijn eigen, 
persoonlijke draai aan door het gebruik van felle kleuren en geab-
straheerde vormen. Schönberger was ook een veelzijdig kunstenaar 
en beoefende naast het schilderen ook andere kunstvormen, zoals 
keramiek en grafische kunst.
Hij was ook actief als leraar en had veel invloed op de Belgische 
kunstscene van de 20e eeuw. Het werk van Armand Schönberger 
wordt vandaag de dag nog steeds bewonderd en verzameld door 
kunstliefhebbers over de hele wereld, en zijn bijdrage aan het fau-
visme wordt erkend als een belangrijk onderdeel van de moderne 
kunstgeschiedenis.

“Leven in 
kleur: De 
opkomst 

van het 
Fauvisme”

Het werk van Armand Schönberger in 
onze galerij is een unieke kans voor 
kunstliefhebbers om een waardevol 
stukje kunstgeschiedenis in huis te ha-
len. Het is een eerbetoon aan de ver-
nieuwende Fauvistische beweging en 
aan de bijdrage van Schönberger 
aan deze stroming. We zijn trots om dit 
werk te kunnen aanbieden aan onze 
klanten en hopen dat het net zozee-
gewaardeerd wordt als wij dat doen. N
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“Kuifje en de kunst van het 
springen: Hoe een simpele 

beweging een onvergetelijke 
scène werd”

Afmetingen: 28 x 26,5 x 22 cm 
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Het beeld van Kuifje die over een 
boomstam springt is een van de meest 
memorabele momenten uit het album. 
Het toont Kuifje in actie terwijl hij op de 
vlucht is voor zijn belagers. Het is be-
kend geworden als een iconische af-
beelding van de avonturen van Kuifje 
en heeft bijgedragen aan de populari-
teit van het personage en de stripreeks.

Het album “Het Geheim van de Een-
hoorn” is een van de bekendste en 
populairste Kuifje-albums. Het vertelt 
het verhaal van Kuifje die een schat 
probeert te vinden die verborgen 
ligt in het wrak van de Eenhoorn, een 
schip dat bijna 400 jaar geleden is 
gezonken. Het album is bekend om 
zijn spannende verhaallijn, interessan-
te personages en prachtige tekenstijl. 
Tot op de dag van vandaag heeft het 
een grote invloed op de stripwereld.

Het beeld van Kuifje die over een 
boomstam springt is dus een iconisch 
moment uit het Kuifje-album “Het Ge-

heim van de Eenhoorn”, een van de 
meest geliefde en invloedrijke albums 
in de geschiedenis van de stripwereld.

In onze galerij hebben we een prach-
tige afbeelding van Kuifje die over 
een boomstam springt. Hoewel we 
niet zeker weten of deze afbeelding 
is gemaakt door Leblon-Delienne, 
een Belgisch bedrijf dat gespeciali-
seerd is in het maken van collectible 
figurines en beeldjes van verschillen-
de stripfiguren, waaronder Kuifje, is 
het zeker een mooi exemplaar en een 
prachtige aanwinst voor elke Kuif-
je-verzamelaar of stripboekliefhebber.

De afbeelding toont Kuifje in actie ter-
wijl hij op de vlucht is voor zijn bela-
gers. Het is een herkenbare afbeelding 
die bijdraagt aan de iconische status 
van het personage en de stripreeks. 
We zijn er trots op om deze afbeel-
ding aan te bieden aan onze klanten. 
We hopen dat het zowel de Kuifje-fans 
als de kunstliefhebbers zal aanspreken.

KUIFJE DIE SPRINGT 
OVER EEN BOOMSTAM, 

EEN ICONISCH BEELD UIT 
HET KUIFJE-ALBUM 

“HET GEHEIM VAN DE 
EENHOORN”.
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