
Door het stralende weer en de dito sfeer werd onze jaarlijkse december-

snertwandeling bepaald géén snert maar een fantastische wandeling, 
waarvan iedereen 100% heeft genoten. 
 

Deze keer gaan we  naar het pittoreske dorpje 

Esbeek, dat vlakbij  Hilvarenbeek ligt. Hier woonden 

zomers, en dat decennialang, de Rotterdamse 

kunstenaar Andreas Schotel (1896-1984) en zijn 

gezin in een piepklein huisje (De Schuttel) in het 

buitengebied.  

 

De Esbeekse omgeving en vooral de boeren 

inspireerden hem voor zijn werk, dat vooral uit 

etsen en schilderijen bestaat. 

                                                                                                                             
                                                                        Met z’n allen voor De Schuttel       

 

We worden ontvangen in het Andreas Schotelmuseum, gevestigd in café Schuttershof in 

de Dorpsstraat, waar Peter Thoben, conservator van het museum ons laat kennismaken 

met de Stichting Vrienden van Andreas Schotel en de persoon Andreas Schotel. In 

Rotterdam tekende en schilderde hij havenarbeiders en bootwerkers, in Esbeek 

boerenknechten en bosarbeiders. Langzaamaan 

ging Schotel bij Esbeek horen. Hij haalde melk bij 

de boeren en maakte er vrienden.  

    

In 1981 namen enkele inwoners van Esbeek het 

initiatief om de Stichting Vrienden van Andreas 

Schotel op te richten. 

Doel van de Stichting is bekendheid te geven aan 

het werk van Andreas  Schotel, het werk van 

Schotel te bewaren voor de toekomst en het voor 

een breder publiek toegankelijk te maken.  

 

Zo werd er door de Stichting een kunstroute  samengesteld die onder andere langs 

enkele werkplekken van de kunstenaar en natuurlijk niet te vergeten zijn buitenverblijf  

De Schuttel loopt. Tevens staan langs de route diverse schildersezels met daarop 

Schotels’ werken. Daarnaast vele kunstwerken geïnspireerd op zijn etsen en aquarellen, 

gemaakt door de Esbeekse kunstenaar Hannes Verhoeven. Het is ook een erg 

gevarieerde route qua natuur: vennen, bossen, weilanden.   

Onder leiding van Ad van Rijswijk, voorzitter van de Esbeekse heemkundekring, gaan we 

genieten van deze kunst snertwandeling. Hieronder een kleine impressie. 

  



 

 

            
 

                 De verbinding                                                     Terugblik op Hilvarenbeek 

 

 

                     
 
                    De houthakker                                                       Zeeuwse boerinnen 
 

Na deze unieke wandeling keren we terug naar het Andreas Schotelmuseum, waar onder 

andere het schoonmaakwerktuig De Mari en de authentieke drukpers te bezichtigen zijn. 
  

 
 

                                      Nog heerlijk nagenieten onder het genot van een drankje 
 

 

 

 

En tot besluit ………………. en daar kwamen we tenslotte voor:  

een overheerlijke stevige kop SNERT. 

 

 
 

 
 

 


