
Jacques Frenken
zijn Vughtse periode

Vughts Museum in Villa Bleyenburg 

13 december 2014 t/m 1 februari 2015

hoek Raadhuisstraat /Ploegstraat, Vught

Open: dinsdag t /m zondag 14 tot 17 uur, entree: 2 euro

Deze tentoonstelling is samengesteld door de werkgroep 
Kunsten van het Vughts Museum. Speciale dank gaat uit naar
George Schweitzer (curator), Marja den Ouden (coördinatie), 
Henk Smeets (organisatie),  Gilles Frenken (produktie), 
Odeke Frenken (vormgeving) en tientallen vrijwilligers.  

Jacques Frenken is geboren op 10 maart 1929 in 
‘s-Hertogenbosch. In 1931 verhuisden zijn ouders met 
Jacques en zijn broertje Ton naar een nieuw gebouwd huis 
aan de Wilhelminalaan in Vught. Later werden hier nog 4 
zoons geboren. Toen Jacques 24 jaar was, verhuisde het 
gezin naar de Taalstraat. 

Jacques volgde 4 jaar het gymnasium aan het seminarie 
Beekvliet en 2 jaar aan het Sint-Janslyceum in 
‘s-Hertogenbosch. Daarna studeerde hij 2 jaar aan de 
Lerarenopleiding in Tilburg en behaalde er zijn akte als 
tekenleraar. Vervolgens werkte hij 2 jaar als assistent van 
kunstenaar Marius de Leeuw.

In 1953 verhuisde hij naar Amsterdam en studeerde er 
aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. In 1956 
bereidde hij zich een jaar voor op de Prix de Rome, die hij 
won. In 1957 vestigde Jacques zich in ‘s-Hertogenbosch, 
waar hij een atelier betrok in de Louwsche Poort. 
In 1959 trouwde Jacques met Joep Arons, 
textielkunstenares. Zij verhuisden naar Vught, waar zij 
het huis in de Wilhelminalaan kochten. Jacques voerde 
naast zijn vrije werk ook monumentale opdrachten uit, 
wandschilderingen, reliëfs en glas-in-loodramen voor 
scholen en kerken. Bovendien gaf hij tekenlessen aan  
een middelbare school. Er werden 3 kinderen geboren.  

In 1965 begon hij afgedankte heiligenbeelden te verzagen 
en te assembleren tot pop-art-achtige reliëfs, en werd 
daarmee nationaal bekend. In 1966 werd in opdracht van 
de VPRO een documentaire film gemaakt over Jacques en 
zijn werk. Van 1968 tot 1988 gaf hij les als docent vrij 
schilderen aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving in 
‘s-Hertogenbosch. Jacques woonde in Vught tot 1975, hij 
scheidde en verhuisde datzelfde jaar naar ‘s-Hertogenbosch.
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Tijdens zijn opleiding in Tilburg en Amsterdam was Jacques 
Frenken geschoold in figuratieve kunst. Hij tekende vooral 
stillevens, maar ook portretten, naakten en landschappen. 

Midden jaren vijftig ontdekte Jacques de veel vrijere 
abstracte kunst, zoals deze werd tentoongesteld in het 
Stedelijk Museum in Amsterdam. Onder de invloed van 
de grote Amerikaanse schilders en vooral van het lyrisch-
abstracte werk van schilders van de Parijse School, zoals 
Bissière en Manessier, maakt hij kleine ritmische werken, 
met letters, krullen, of met patronen van lijnen.  
 

Eind jaren vijftig, wanneer hij in een wat groter atelier kan 
werken, ontstaan zijn grotere abstracte schilderijen. 

In de tweede helft van de jaren 60 maakte Jacques Frenken,  
met de Amerikaanse pop-art als inspiratie, zijn sacrale 
beelden. Afgedankte gipsen heiligenbeelden bewerkte hij tot 
nieuwe sculpturen. Hij verzaagde ze, assembleerde ze met 
andere materialen, zoals meubelstukken, poppen, kaarsen, 
spijkers, orgelpijpen en spenen. Dan spoot of schilderde hij 
ze in diverse kleuren en gaf zo nieuwe betekenissen aan 
heiligenfiguren die in die tijd nauwelijks meer werden 
opgemerkt. Frenkens sculpturen werden ontdekt, er werd 
over gepubliceerd en in enkele missen met pop- of 
rockmuziek stonden zijn beelden rond het altaar.

In het begin  
maakte Jacques 
klonterige  
schilderijen (1960).  
Hierna krijgt het  
werk in de 
schriftschilderijen  
een uitbundiger 
karakter (1962).  
Het is de tijd van de  
action-painting. 

Daarna zorgen zijn 
krasschilderijen  
voor enige  
verstilling (1964).  

Dat aantasten  
van wat oud en 
bekend was werd 
hem toen in brede 
kring niet in dank 
afgenomen. 
Jacques werd 
uitgemaakt voor 
blasfemist en zelfs 
antichrist.  
In kranten en 
tijdschriften 
probeerde hij zich 
te verweren, uit  
te leggen dat hij 
opgegroeid was in 
de katholieke 
traditie, misdienaar 
geweest was, 
priester wilde 
worden en als organist had gespeeld in verschillende kerken 
in Vught en ‘s-Hertogenbosch.  
Hij koos juist deze materialen omdat hij zo verzot was op de 
vormen die door kunstenaars al vele eeuwen lang voor de 
katholieke kerk waren gemaakt.  
 
In de decennia die volgden werden de sacrale beelden van 
Jacques een beeldmerk van een tijd en een voorbeeld van 
religieus geïnspireerde kunst. Verschillende van deze werken 
zijn opgenomen in collecties van verzamelaars en van Het 
Noordbrabants Museum en het Museum voor Religieuze 
Kunst in Uden.

Door de heftige commentaren op zijn werk met 
heiligenbeelden besluit Jacques in de pop-artstijl meer 
profane beelden te maken. Zo ontstonden een aantal kasten, 
gevuld met vooral in wit beschilderde wegwerpartikelen van 
de consumptiemaatschappij, zoals melkflessen, bierglazen, 
eierdozen, etc. Hij beplakt deze kasten en voorwerpen 
met textiel en schildert deze wit. Later voegt hij aan 
enkele van deze voorwerpen een steunkleur toe. Jacques 
creëerde ruimtelijke installaties, met nog meer kasten, een 
boodschappenkarretje, strijkplanken, vuilnisbakken, een 
auto en honderden blikjes en doosjes.

Sacrale beelden, 1965 – 1969 Stillevens, 1970 – 1975Abstracte schilderijen, 1959 – 1964

In 1973 zag Jacques 
de maatschappij,  
het leven en de  
kunst steeds 
somberder in en 
maakte al zijn  
nieuwe werk  
pikzwart. Hij 
gebruikte alleen 
nog maar afval 
dat hij beplakte, 
zwart schilderde en 
opstapelde tot een 
grote vuilnisberg. Na 
zijn verhuizing naar 
‘s-Hertogenbosch 
werkte hij 5 jaar lang 
aan minimalistische 
schilderijen. 

In de jaren tachtig werd Jacques uitbundiger, maakte 
hij grote, museale schilderijen waarin hij belangrijke 
muziekwerken van klassieke componisten verbeelde.  
Qua stijl is hij dan weer terug bij zijn schriftschilderijen  
van begin jaren zestig. In de jaren negentig en in deze  
eeuw schildert hij weer religieuze thema’s, figuratief maar  
dan geabstraheerd. 
In de afgelopen 65 jaar heeft Jacques altijd het Brabantse 
landschap getekend. Sommige van deze tekeningen zijn 
ruim 2 meter breed en vormen, wanneer ze naast elkaar 
worden gehangen, een wijds panorama. In de expositie  
zijn landschappen uit verschillende perioden te zien. 


