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Kortstondigg was hij tekenleraar van Vincent van Gogh, 
tochh is over de Bredase kunstenaar en rekenmeester 
Constantt Huijsmans (1810-1886) weinig bekend. Er resten 
slechtss enkele schilderijen, tekeningen en schetsjes, twee 
tekenn methoden, enkele artikelen en een zeer onvolledige 
correspondentie.. Zijn belang moet ook niet in zijn kunste-
naarschapp worden gezocht, maar in zijn niet aflatende 
strijdd voor professionalisering van het vak tekenen in het 
beroepsonderwijs.. Al vele jaren voordat de discussie op 
nationaall  niveau gevoerd zou worden, pleitte Huijsmans, 
mett het oog op de industriële nijverheid, voor een reorga-
nisatiee van het vak tekenen. 

Aann de hand van archiefmateriaal, gedrukte bronnen en 
hett werk van Huijsmans zelf reconstrueerde Wilma van 
Giersbergenn (1952) het enigszins vergeten en bijzonder 
tragischh verlopen leven van Constant Huijsmans. In drie 
delenn lezen we hoe de katholieke liberaal Huijsmans zich 
staandee trachtte te houden in het negentiende-eeuwsc 
katholiekee Brabant (deel I), op welke wijze hij de teken-
lessenn vorm gaf op de instituten waar hij werkzaam was 
(deell  II) en hoe hij zijn zienswijze tot uiting bracht in zijn 
rekenmethodenn en zijn artikelen, die hij publiceerde in het 
maatschappijkritischh tijdschrift De Gids en waardoor hij de 
provincialee grens wist te overschrijden (deel III) . 
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