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Reis- en Activiteitencommissie 
p.a. Leo van Tilburg 
Beethovenlaan 28 
5707 PV  HELMOND 
Tel./Fax 0492-536151 
e-mail: 
l.tilburg@museumvriendenhelmond.nl   

www.museumvriendenhelmond.nl 
 
 
      Aan alle leden van de Vereniging van Vrienden 
      van het Gemeentemuseum Helmond. 
 
Helmond, 25 juni 2011. 
 
Geachte Leden, 
 
Onlangs hebt u van het Gemeentemuseum een uitnodiging ontvangen voor de tentoonstelling: 
JOHAN – Made by Vlisco; een expositie over de ontwerper, beeldend kunstenaar en opleider 
Johan Jacobs (1881-1955) uit Helmond. 
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling wil men rond de 130e geboortedag van Johan 
Jacobs, onder voorbehoud van voldoende intekening, een boek uitgeven. Daarin wordt naast 
een analyse van zijn werk, ook aandacht besteed aan de stad Helmond ten tijde van Johan 
Jacobs,  aan de Helmondse Tekenschool waar hij werd opgeleid en leraar was, en aan zijn 
werk als chef ontwerper bij Vlisco Helmond. Het geheel wordt gecompleteerd met een 
biografie van de kunstenaar. De auteurs van dit boek zijn Ger Jacobs, Majelle Janssen, Hans 
van de Laarschot en Lia van Zalinge. De prijs van dit boek is € 12,50 per stuk. 
Wanneer u belangstelling hebt voor dit rijk geïllustreerde boek, kunt u dit kenbaar maken 
door de geheel ingevulde en ondertekende intekenstrook in te leveren of in te sturen.  
 
Inleveren kan bij: 

 het Gemeentemuseum Helmond; 
 de Monumentenwerkgroep Helmond, Kanaaldijk 29a, Helmond; 
 het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, t.a.v. werkgroep Johan Jacobs,  

Postbus 191, 
5600 AD Eindhoven. 

Verder worden er 4 drukblokken van door Johan Jacobs ontworpen en zelf uitgesneden 
houtsneden op papier opnieuw afgedrukt, met een maximum oplage van 50 stuks per 
afbeelding. De kosten van deze afdrukken, waarvan onderstaand een voorbeeld op de foto, 
bedragen € 25,- per stuk en € 80,- bij afname van 4 stuks. Deze originele houtsneden zijn op 
de tentoonstelling te koop. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
namens de Reis- en Activiteitencommissie, 
Leo van Tilburg, voorzitter. 
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Twee kraaien – houtsnede van Johan Jacobs 
 
 

Johan Jacobs (1881-1955) 
Ontwerper, beeldend kunstenaar en opleider uit Helmond 

 

 
 
 
 
 
 
Intekenformulier voor boek: 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………… 
 
Straat: …………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode: …………….  Plaats: ..……………………………………………………………... 
 
e-mailadres: …………………………………………………………………………………… 
 
bestelt …….. ex. à  € 12,50 per exemplaar (exclusief verzendkosten) van het boek JOHAN 
JACOBS (1881-1955) ONTWERPER, BEELDEND KUNSTENAAR EN OPLEIDER UIT 
HELMOND. 
 
     O  haalt bestelling zelf op   O verzoekt om toezending van de bestelling. 
 
 


