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Het huwelijk tussen expositie en boekHet huwelijk tussen expositie en boek
KUNST Tentoonstelling Museum De Kantfabriek naar aanleiding uitgave over kunstschatten Sint Lambertuskerk Horst

door Leon Janssen

N

Na het boek De Hemel op
Aarde over de kerkschatten
van de Horster Sint Lamber-
tuskerk, komt Museum De
Kantfabriek met een gelijk-
namige expositie.

N atuurlijk, het is geen toe-
val. De presentatie van
het rijk geïllustreerde
boek De Hemel op Aarde

waarin de Horster historicus Wim
Moorman de uitgebreide collectie
kerkschatten van de Sint Lambert-
uskerk beschrijft, valt nagenoeg ge-
lijk met de opening van de gelijkna-
mige expositie in Museum De Kant-
fabriek.
Waar Moorman zich richt op de
complete collectie van de kerk, fo-
cust het museum zich op de textie-
le kunstschatten met name de para-
menten (liturgische gewaden) van
het Horster Godshuis.
Een van de topstukken is het para-
ment dat in 1669 werd vervaardigd
ter gelegenheid van de begrafenis
van Wilhelmina van Bronckhorst,
de echtgenote van de Horster kas-
teelheer Willem Vincent van Wit-
tenhorst.
De tentoonstelling besteedt verder
speciale aandacht aan de door
Humbert Randag (1895-1965) ont-
worpen gewaden. Een kazuifel en
koorkap van zijn hand werden in
1951 door deken Debije gedragen tij-
dens de eerste steenlegging voor de
herbouw van de in de oorlog ver-
woeste Sint Lambertuskerk. Ran-
dag ontwierp verder glas-in-loodra-
men en maakte tekeningen voor re-

ligieuze boeken. Dat de Sint Lam-
bertuskerk rijk was, blijkt uit de
met veel goudborduursel versierde
damaststoffen. De getoonde para-
menten werden veelal met de hand
geborduurd. Behalve de liturgische
gewaden uit de afgelopen eeuwen,
toont De Kantfabriek filmbeelden

van het Rijke Roomse Leven in
Horst.
De expositie is vanaf 16 november
tot 2 maart te zien in Museum De
Kantfabriek aan de Americaanse-
weg.

Het boek De Hemel op Aarde wordt

vrijdag 15 november ten doop ge-
houden in de Sint Lambertuskerk.
Inmiddels zijn duizend exemplaren
middels voorinschrijving verkocht.
Daarmee is de stichting die het
boek uitgeeft, uit de kosten . We-
gens vertraging bij de levering van
de boeken, wordt de termijn voor

de voorinschrijving (prijs 29,95 eu-
ro) verlengd met twee weken tot 1
december. Daarna kost een boek
44,95 euro.
Vanaf morgen is een exemplaar in
te zien bij boekhandel Bruna in
winkelcentrum Kloosterhof in
Horst.

De inrichting van de expositie met liturgische gewaden van de Horster Sint Lambertuskerk in Museum De Kantfabriek is gestart.  foto Mijntje Wismans


