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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het Neo-Gotische HEILIG HARTBEELD is gelegen in het park bij "Huize Steenwijk", tegenover de hoofdingang van
het klooster. Het Heilig Hartbeeld dateert waarschijnlijk uit de bouwtijd van het klooster, het eerste decennium van
de 20ste eeuw.
Omschrijving
Het Heilig Hartbeeld heeft een sokkel met een driedelige opbouw en een octogonale plattegrond. De sokkel is
opgebouwd uit een achtzijdige basis met een schuine geprofileerde afdekking. Hierboven een achtzijdig
middengedeelte met in de zijden ondiepe casementen. Hierboven een uitkragend bovengedeelte, waarop het Heilig
Hartbeeld is geplaatst. De ranke, zegenende Christusfiguur is gekleed in een sterk geplooid gewaad.
Waardering
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Het Heilig Hartbeeld behorend bij het klooster "Huize Steenwijk" is van algemeen belang. Het Heilig Hartbeeld bezit
als onderdeel van het kloostercomplex cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van het belang van de
katholieke congregaties in Noord-Brabant aan het begin van deze eeuw. Het Heilig Hartbeeld bezit kunsthistorische
waarde als voorbeeld van de Neo-Gotische beeldhouwkunst, karakteristiek voor de decoraties van katholieke
kloostercomplexen aan het begin van deze eeuw. Het Heilig Hartbeeld is tot slot van belang vanwege de gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Gedenkteken(D)

Gedenkteken(D6)

Religieuze gebouwen

Kapel (F)

Mariakapel
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