van Leest, Niek
Hertogin Johanna

M6

Materiaal: papier

Sculptuur (155 x 50 x 60) - brons - 1979
Routine: Colour-Symbol-Image
1. See

• Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.
• Wat zie je?
• Wie weet er waar dit beeld staat?

2. Think

• Waarom zou er misschien een beeld van deze vrouw gemaakt kunnen zijn?
• Wat als ik zou zeggen dat dit een beeld is van de vrouw die Oss
stadsrechten heeft gegeven?

In het stadspark bij Museum Jan Cunen staat dit beeld. Niek van Leest (1930–2012) heeft het in 1979
gemaakt voor de viering van 580 jaar stadsrechten van Oss.
Van Leest was een Nederlandse schilder en beeldhouwer. Hij maakte ruim 100 bronzen
sculpturen die vooral in Noord-Brabant werden geplaatst.
De sculptuur laat hertogin Johanna van Brabant zien. Rond 1400 was er veel strijd tussen Brabant en
Gelderland. Oss moest daarom goed verdedigd kunnen worden. Daarom verleende Johanna in 1399
stadsrechten aan Oss. Daarna kon Oss versterkingen aanleggen zoals een gracht, stadspoorten en een
stadswal.
Johanna was de dochter van hertog Jan III van Brabant. Zij volgde hem op in 1356. In 1383 overleed
haar echtgenoot Wencelaus van Luxemburg en Bohemen zodat Johanna tot haar dood in 1406
Brabant alleen bestuurde.

3. Colour

• Als je deze sculptuur moet samenvatten in een kleur, welke vind je dan het
beste passen? Kun je uitleggen waarom? Schrijf dit op. Bij het bespreken
schrijft de leerkrachten de kleuren op, met daarachter de aangegeven
reden.

4. Symbol

• Welk symbool zou hier goed bij kunnen passen? Je mag zelf een symbool
bedenken of de symboolbladen gebruiken. Teken je symbool op het blad
erbij.

5. Image

• Wat vind je het belangrijkste idee bij dit beeld? Schets dit in een tekening.
Laat bij het bespreken een aantal kinderen uitleg geven over hun tekening.
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