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G A S T C O N S E R V A T O R  W I N Y  M A A S

 
De bouw van de Glazen Boerderij in Schijndel, ontworpen door Winy Maas van  
architectenbureau MVRDV, was voor het Museum Jan Heestershuis aanleiding 
hem te vragen als gastconservator.  
Titel van zijn tentoonstelling is: WAAR! 
De Glazen Boerderij toont de wisselwerking tussen heden en verleden; de 
historische inspiratiebron wordt zichtbaar als modern, glazen gebouw. Door de 
schaalvergroting van het gebouw ontstaat een vervreemdend en verrassend 
effect. De tentoonstelling onderzoekt hoe contextueel het werk van MVRDV is 
en reageert op de historische woning van de Schijndelse kunstenaar Jan Heesters. 
Het architectenbureau toont daartoe in het paviljoen maquettes van zestien 
gebouwen. Een serie Wonderkamers in het woonhuis laat de achtergronden van 
de Glazen Boerderij zien. Hier zijn ook schilderijen, etsen en tekeningen te zien 
die Heesters van Brabantse boerderijen maakte. Foto’s, tekeningen en 
schilderijen worden muurvullend opgehangen, zoals in een 19e eeuws museum. 
Winy Maas nodigde de kunstenaars Jeanne van Heeswijk, Jeroen Kooijmans en 
Hester Oerlemans uit om met hun werk een dialoog aan te gaan met de 
historische omgeving in het huis of met het dorp Schijndel waarin zij alledrie, 
net als Maas, zijn opgegroeid.  
Van Heeswijk toont een videowerk ‘De wereld is groter dan Schijndel’ in een 
speciaal voor deze tentoonstelling gemaakte glazen maquette van haar ouderlijk 
huis.  
Oerlemans reageert met een serie vervreemdend gewone objecten op het 
historische interieur.  
Kooijmans toont een videowerk, dat aansluit bij zijn herinnering aan Schijndel. 
In de Pompstraat en de tuin zijn ook drie “verkeersborden” en een “openslaand” 
huis van hem te zien.  
De tentoonstelling wordt gesubsidieerd door het Brabants Kenniscentrum voor 
Kunst en Cultuur.  
De opening van de tentoonstelling vindt plaats op donderdag 17 januari van 
15.30 tot 18.30 uur. Alle vrienden ontvangen daarvoor natuurlijk nog een 
uitnodiging. Vanaf 18.30 uur wordt op de Markt in Schijndel de Glazen 
Boerderij geopend met een openingsvoorstelling.  
Een dag eerder, woensdag 16 januari, verzorgen MVRDV, het Jan Heestershuis 
en het Elde College in Cultureel Centrum ’t Spectrum een educatieve dag voor 
leerlingen van VWO 5. Van 15.30 tot 17.00 uur is iedereen daar van harte 
welkom bij de afsluiting van dit programma: de presentatie van de 
ontwerpopdracht van de leerlingen en een Collegetour met Winy Maas. Deze 
dag vormt de start van diverse educatieve programma’s voor basis- en voortgezet 
onderwijs rondom de opening van de Glazen Boerderij. 
Voordat dit alles plaats heeft, zijn alle Vrienden ook van harte uitgenodigd op de 
nieuwjaarsreceptie van het Museum Jan Heestershuis en de VVV op maandag 7 
januari van 16.00-18.00 uur. Ik wens u nu alvast heel fijne feestdagen en een 
mooi 2013 toe.  

  Corine Molenaar, conservator Museum Jan Heestershuis 
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G L A Z E N  B O E R D E R I J :  I C O O N  V O O R  S C H I J N D E L  

Terwijl de bouw van de splinternieuwe Glazen 
Boerderij op de markt zijn voltooiing nadert, wordt in 
museum Jan Heestershuis de expositie voorbereid als 
omlijsting van dit project. Architect Winy Maas, die 
met zijn bureau MVRDV door verrassende 
ontwerpen van vele moderne gebouwen over de hele 
wereld een internationale reputatie heeft opgebouwd, 
wil in deze tentoonstelling met behulp van maquettes, 
bouwtekeningen en tekst een exposé geven over de 
Glazen Boerderij en andere projecten van zijn hand. 
Tegelijk dragen drie andere kunstenaars, Jeanne van 
Heeswijk, Jeroen Kooymans en Hester Oerlemans, net 
als Maas geboren en getogen in Schijndel, met nieuw 
werk bij aan deze expositie. Last but not least is het 
Jan Heesters die met schilderijen, etsen en tekeningen 
van Brabantse boerderijen extra kleur verleent aan de 
expositie. Hieronder volgt een samenvatting van het 
boeiende gesprek dat wij onlangs voerden met Winy 
Maas. 
 

 
Ir. Winy Maas (1958) 

 
  Ontwikkeling tot architect 
Jaren geleden vroeg burgemeester Opsteegh zich 
tegenover Winy Maas hardop af, waarom toch zoveel 
Schijndelse kunstenaars van naam, uit hun geboortedorp 
zijn weggetrokken. “Dat komt omdat Schijndel niet mooi 
is. Het centrum en het marktplein zouden veel mooier 
gemaakt kunnen worden”, was het antwoord van Winy 
Maas, schertsend maar tegelijk met een serieuze 
ondertoon.  
De architect, die al jaren internationaal aan de weg 
timmert, zit op zijn praatstoel in de directiekamer van zijn 
bureau in Rotterdam. Bij binnenkomst in de ruime 
kantoorhal hebben we in de gauwigheid toch minstens 
zestig, hoofdzakelijk jonge, medewerkers geteld, die 
achter hun computer bezig zijn met ontwerpen, 
detailleringen en berekeningen van nieuwe projecten. 
MVRDV is een groot bureau dat momenteel met diverse 
grote nieuwe bouwwerken bezig is, met name in Poznan 

(Polen) en Jakarta. Ook is inmiddels bekend dat het 
Floriade-project van 2022 door Maas en medewerkers 
uitgevoerd zal worden. De site van MVRDV toont de 
projecten vanuit diverse invalshoeken. Als antwoord op 
onze vraag over zijn fascinatie voor architectuur, vertelt 
Winy iets over zijn opleiding en jeugdige interesses. Als 
jongen van amper tien jaar mocht hij destijds als 
verkenner een ruimte in het scouting-gebouw aan de 
Smaldonk inrichten als spookhuis. Hij pakte de opdracht 
serieus aan en haalde bijvoorbeeld architecten-papier bij 
Rien de Wit! De eisen rond het spookhuis deden hem al 
heel vroeg nadenken over ruimtelijke problemen en 
zoeken naar oplossingen. Na zijn gymnasiumopleiding 
studeerde Maas op aandringen van zijn vader die een 
tuincentrum dreef, landschapsarchitectuur in Boskoop. 
Ook speelde het rapport van de Club van Rome (“Grenzen 

aan de groei”) een rol in zijn keuze destijds. Na die 
opleiding ging hij naar Delft om er bouwkunde te 
studeren.  
Zijn kennis van landschapsinrichting is hem overigens al 
meermalen goed van pas gekomen, met name bij de 
inrichting van het Nederlandse paviljoen op de 
wereldtentoonstelling in Hannover in 2000 en bij het 
maken van de Floriade- plannen voor Almere in 2022.

  Wordingsgeschiedenis van de Glazen Boerderij 
Winy Maas vertelt op onderhoudende manier over de 
ontstaansgeschiedenis van de Glazen Boerderij. Hij 
adviseerde aanvankelijk over verfraaiing van plekken in 
het centrum van Schijndel. Daarbij dacht hij ook aan een 
hoge toren, gecombineerd met woningen, op de Markt, 
die indruk zou maken en steden als Den Bosch en Tilburg 
het nakijken zou geven! Het plan ging niet door, net 
zomin als dat van een winkelgebouw met een soort 
boerderij daarbovenop. Een mooi idee, aldus Maas, maar 
dat werd weggewuifd. Later kwam het plan van 
woningen op palen zodat een overdekte markthal zou 
ontstaan; ook dat sneuvelde voortijdig in de politiek. 
Weer later, toen Hans Brus met zijn theatercadeau voor 
Schijndel kwam aanzetten, werd het idee geopperd van 
letterlijk een ‘gat in de Markt’. Een groot theater, 
verzonken onder de markt met daarop een toren, 
zichtbaar boven het maaiveld. “Dat was gegarandeerd 
mooi geworden”, stelt Winy Maas, maar ook het 
theateridee haalde het niet. 
Vanaf dat moment werden er denksessies gehouden met 
één afgevaardigde van elke politieke partij, heel 
democratisch, zegt Maas, want zo kreeg elke partij één 
stem in het kapittel. Al brainstormend met Maas slaagden 
de deelnemers erin stap voor stap tot overeenstemming te 
komen! Hoe groot en hoe hoog moest het marktgebouw 
worden, welke vorm moest het hebben? Rekening 
houdend met de wensen, die door de partijen werden 
ingebracht, kwam Maas op een gegeven moment op het 
lumineuze idee van een Brabantse boerderij. De eis 



3 

daarbij was bouwen met traditionele materialen zoals 
stenen, hout en glas. “Daarom heb ik gekozen voor glas 
want dat is toch immers ook een traditioneel materiaal en 
het gebouw moest origineel zijn! Het glas moet een 
nieuwe, moderne uitstraling garanderen. De 
aanvankelijke scepsis over deze nieuwigheid bij de 
beslissers en financiers heb ik overwonnen door hen in de 
Dunantstraat in Rotterdam (MVRDV is daar gevestigd) te 
confronteren met een bus met demonstratieglas uit 
Parijs.” Men raakte overtuigd van de mogelijke 
uitstraling van fotografisch bedrukte glazen muren. Maas 
hield wel met nadruk vast aan het eerder vastgestelde 
volume! En dat is groot, maar draagt niet onbelangrijk bij 
aan de imposante indruk die de Glazen Boerderij nu 
maakt. De aangehouden vergrotingsfactor ten opzichte 
van een doorsnee Brabantse boerderij is 1,6; dat wil 
zeggen ruim anderhalf keer zo groot als ‘normaal’.  
 
  Fotograaf en graficus aan het werk 
Maas liet daarop een uiterst professionele fotograaf, 
Frank van der Salm, scherpe foto’s maken van zo’n 
honderdvijftig oude boerderijen. Met dit materiaal werd 
de ultieme Brabantse boerderij samengesteld. Daarna 
werd een ervaren graficus en photoshopper, André 
Beuving, bij het project betrokken voor gewenste effecten 
zoals bijvoorbeeld boomschaduwen op de muren. 
Sommige details werden bewust juist minder scherp 
afgebeeld om het bezoekersoog de boerderij binnen te 
leiden en de toeschouwer tot doorkijkjes te verleiden. 
Uiteindelijk zijn de foto’s van de oude boerderijen op de 
dikke glasplaten gebrandschilderd. Deze techniek is nog 
vrij nieuw en nergens eerder toegepast om een compleet 
gebouw te realiseren.  
Een belangrijk criterium bij het vervaardigen van de 
glazen panelen was de zeer kleine tolerantie bij de 
onderlinge aansluiting. De kleurverschillen bij de naden 
moesten zeer klein blijven, namelijk vanaf anderhalve 
meter afstand onzichtbaar! Er zijn dan ook diverse 
panelen met misprints afgekeurd. Over de ‘lichtvlekken’, 
stroken waar de afbeelding is weggevallen, vertelt Maas 
dat deze ‘wash-outs’ aanvankelijk niet voldeden. Later 
kwam men tot twee varianten: enerzijds de wazige 
lichtvlekken, zoals op het dak, en anderzijds de volledig 
transparante stukken, met name voor etalages. Men heeft 
flink moeten experimenteren met deze wash-outs, voordat 
de gewenste resultaten bereikt werden. Bovendien heeft 
Maas houten afdeklatten ter bescherming van de 
kwetsbare hoeken uit de hoofden van de bouwers moeten 
praten, omdat dit afbreuk zou doen aan het eenheids-
concept van het glazen gebouw. 

 
  Een wereldwijd uniek gebouw! 
“De Glazen Boerderij is een karakteristiek gebouw ”, stelt 
Winy Maas. “Het is uniek, niet alleen voor Nederland , 
maar voor de hele wereld. Zo’n gebouw staat nergens!” 
Voor alle instanties, voor ons architectenbureau, voor 
aannemers en voor de projectontwikkelaar Gebroeders 
Van den Brand, is de bouw van de Glazen Boerderij een 
leerzaam proces geweest, want alles was nieuw. Maas 

verwacht dat de Glazen Boerderij “een hit is, die de 
wereld over gaat! Al velen hebben enthousiast 
gereageerd, alsook de Europese Unie, die de Glazen 
Boerderij als een echt Europees gebouw classificeert.” 
Het concept heeft men tot in details kunnen vasthouden: 
zo zijn zelfs de luchtroosters en de schoorstenen van een 
glaswand voorzien, zegt hij trots. Ook energetisch 
voldoet het gebouw aan de norm. 
Hij hoopt natuurlijk en verwacht ook dat men het nieuwe 
gebouw graag komt bekijken. En het zou nog mooier zijn, 
als blijkt dat het tot die categorie gebouwen gaat behoren, 
waar men graag voor terugkomt, want er zijn bijzondere 
gebouwen genoeg in de wereld die men na één keer wel 
gezien heeft, vindt hij. “Men moet er wel voor willen 
terugkomen, Nu staan er twee bijzondere gebouwen op de 
markt, want ook de Sint Servatiuskerk staat op een 
schaaltje”, zo formuleert hij zijn visie. De Glazen 
Boerderij zal Schijndel ongetwijfeld meer bekendheid 
bezorgen, met alle voordelen van dien, zowel toeristisch 
als cultureel en economisch.  
Het is overigens duidelijk geworden dat er ook mensen in 
Schijndel zijn, die niet zo gelukkig zijn met het nieuwe 
gebouw of die het gebouw wel waarderen, maar vinden 
dat de locatie niet past. Wellicht heeft men tijd nodig om 
te wennen aan de nieuwe situatie, net zoals de vele 
Parijzenaars die in 1887 de splinternieuwe Eiffeltoren 
liever kwijt dan rijk waren, - dat is althans de mening van 
ondergetekenden. Natuurlijk is de Glazen Boerderij geen 
Eiffeltoren maar het kan wel dé icoon van Schijndel 
worden. 
 
  Expositie in het Heestershuis 
Als we zijn contacten met Jan Heesters zelf en de 
expositie in het museum aankaarten, vertelt Winy Maas 
een mooie anekdote. Vader Maas was weg van Heesters. 
Ter gelegenheid van een of ander feest wilde hij graag 
een ets van de Pompstraat als geschenk. Hierop togen 
Winy en zijn broer Geert naar Jan Heesters. Edoch, zij 
vonden de kunstenaar ziek te bed en op aanwijzingen van 
Heesters mochten zij zelf de plaat inkten en persen. Deze 
biezondere “persing” kunt u op de expositie bewonderen! 
“Nu is mijn vader ziek, maar hij kómt naar de opening” 
zegt hij, terecht trots dat hij hem dit grote project kan 
laten zien.  
In het museum zullen op de komende tentoonstelling vele 
maquettes te zien zijn, niet enkel van de Glazen 
Boerderij. Teksten en (bouw)tekeningen zullen een en 
ander verduidelijken, Daarnaast wil de architect de 
kamers graag als een soort ‘Wunderkammers’ inrichten, 
zoals hij het noemt, met muren vol boerderij-schilderijen, 
vooral van Jan Heesters. Op verzoek van Winy Maas 
levert een drietal kunstenaars, van wie de wieg in 
Schijndel stond en die intussen furore hebben gemaakt, 
een bijdrage aan de tentoonstelling: Jeanne van Heeswijk, 
Jeroen Kooijmans en Hester Oerlemans.  
Tenslotte danken we Winy Maas voor de warme 
ontvangst en zijn glasheldere visie. 

 
Jan Geerts en Paul van den Acker 
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U I T  E I G E N  B E Z I T :  H E T  A L Z I E N D  O O G

  Lindehouten ornament 
In de oude keuken van het Jan Heestershuis hangt boven 
de deur naar de gang een ornament met in lindehout 
uitgesneden rocailles en acanthusbladeren. Het is 
ongeveer 65 cm breed en 40 cm hoog. Centraal, als in een 
medaillon, staat de schildering van het Alziend Oog 
omringd door tien engeltjes. 
Veel mensen weten nog dat vroeger in menig huis en 
school een afbeelding hing van ‘Het Alziend Oog’ met de 
woorden of alleen de gedachte ‘God ziet U’. Vooral op 
kinderen maakte dit grote indruk, want waar je je in de 
kamer ook bevond, het Oog keek je altijd en overal aan. 
Binnen het Christendom staat Het Alziend Oog voor een 
verwijzing naar het oog van God, dat waakt over de 
mensheid. Spinoza meende dat de mens nooit tot een 
allesomvattende blik in staat is, maar God wel. Het 
Opperwezen ziet en kent alles sub speciem aeternitatis: 
vanuit het perspectief van de eeuwigheid. Binnen dit 
perspectief hangt voor Spinoza alles met alles samen.  
 

 
lindehouten ornament met centraal Het Alziend Oog (65 x 40) 

 
  Het Alziend Oog 
Het Alziend Oog is een afbeelding waarbij een oog in een 
driehoek geplaatst is, omgeven door stralen. In de 
driehoekige nimbus staat God de Vader centraal. De 
driehoek verwijst naar de Drie-eenheid: God als één maar 
tegelijk ondeelbaar in drie personen, de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest zoals verwoord in Mattheus 28;19. 
Deze geloofsopvatting werd verder uitgewerkt door 
kerkvader Augustinus (354-430) in De Trinitate.  
In veel culturen wordt de zon als alziend oog gezien. De 
driehoek komt waarschijnlijk uit Egypte waar hij 
symbool stond voor de zonnegod Horus. In het 
Christendom verwijst het alziend oog met de naar boven 
wijzende top van de driehoek naar het oog van God dat 
over ons waakt. Het oog is, net als de hand, een oud 
symbool voor God de Vader. In 1628 verbood paus 
Urbanus VIII God af te beelden met drie gezichten, mede 
omdat men in protestantse kringen de spot dreef met die 
katholieke Cerberus. De kerk wilde terug naar meer 
abstracte uitbeeldingen: de hand of het oog als symbool 
voor God. Engelenkoren, serafijnen en cherubijnen 

hebben ogen op hun vleugels ten teken van hun alles 
doordringende wijsheid. 
 
  Het Wakend Oog 
In tempels van de vrijmetselaarsloges hangt aan de wand 
tegenover de ingang - deze is net zoals bij christelijke 
kerken meestal naar het oosten gericht - Het Alziend 
Oog, afgebeeld op een driehoek van goud. Tijdens de 
rituelen wordt het oog, symbool voor het hogere, in de 
loge verlicht. 
Op West-Terschelling staat een koffiehuis met de naam 
“Het Wakend Oog”. Oorspronkelijk was het gebouwtje 
een wachthuisje aan de haven. Vissers vonden hier 
bescherming als zij tijdens zuidelijke stormen bij hun 
schepen waakten, die waren drooggevallen door de wind 
en het getij. Aanvankelijk was het een houten gebouwtje 
maar later werd het in steen opgetrokken, waarschijnlijk 
als een vrijmetselaarstempel, gezien de versieringen met 
de vrijmetselaarssymbolen, het alziend oog, de passer, de 
winkelhaak en de piramides die op het dak geplaatst 
werden. 
 
  Illuminati 
Ook de Illuminati (latijn voor ‘Verlichten’), leden van 
godsdienstige sekten in de 16e - 18e eeuw die dachten 
rechtstreeks door God verlicht te worden zonder 
tussenkomst van de kerk,  gebruikten het alziend oog als 
symbool. Streven van deze Illuminati was aanvankelijk 
hervorming van de kerk en emancipatie van de burgerij. 
Hun focus was gericht op het innerlijk leven en mystiek. 
De organisatie van de Illuminati was gebaseerd op die  
van de vrijmetselarij, maar stond daar los van. 
Vanaf 1527 kregen zij net als de Katharen en Tempeliers 
te maken met de inquisitie. Enkele eeuwen later richtte 
Adam Weishaupt in 1776 een nieuwe groep Illuminati op 
‘De orde der Volmaaktbaren’. Goethe en Herder 
behoorden tot deze groepering. In 1785 werd het 
genootschap verboden en een eeuw later, in 1896, 
opnieuw opgericht. Na een korte opleving in 1926 in 
Berlijn verdween de orde uit de boeken.  
Ook in de Verenigde Staten is het alziend oog prominent 
aanwezig: het zegel dat sinds 1782 gebruikt wordt voor 
documenten van de federale overheid, bijvoorbeeld 
paspoorten, draagt net als het Amerikaanse één 
dollarbiljet (sinds 1935), een afbeelding van het alziend 
oog. 
 

 
 one dollar biljet 
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Boven de piramide staat:‘ANNUIT COEPTIS’ (God zegene ons 
doen en laten). 
Onder de piramide staat: ‘NOVUS ORDO SECLORUM’ 
(Nieuwe Wereld Orde). 
Het alziend oog wordt tegenwoordig gezien als een 
aanduiding voor historische geheime genootschappen en 
wordt geassocieerd met de groep Illuminati die gezien 
wordt als de grondlegger van de Nieuwe Wereld Orde. 
Deze groep zou streven naar de macht over de hele 
wereld en infiltreren in regeringen en in de financiële 
wereldtop. De Illuminati spelen een belangrijke rol in het 
boek De slinger van Foucault van Umberto Eco, in de 
eerste Tomb Raider film, Deus Ex en in het boek Het 
Bernini Mysterie van Dan Brown, verfilmd in Angels en 
Demons.  
                     
  Alziend oog van Mona Lisa 
De ogen van de Mona Lisa, misschien wel het bekendste 
schilderij ter wereld, doen sommige mensen 
onmiskenbaar denken aan het symbool van het alziend 
oog. Haar ogen lijken de toeschouwer altijd aan te kijken, 
waar deze ook voor het doek staat. Ze is een androgyne 
verschijning en draagt geen juwelen. Heeft Da Vinci Isis, 
ook wel Sirius genoemd, de ‘moedergodin met het 
‘Alziend Oog’, geschilderd? Lisa lijkt wonderwel in alles 
aan de kenmerken van Isis te voldoen: vroom, vruchtbaar, 
in staat om kinderen te krijgen zonder toedoen van een 
man en niet uit op macht of materiële dingen.  
Voor het portret stond Lisa Gherardini model, de vrouw 
van Francesco Del Giocondo, een rijke handelaar. Maar 
als Da Vinci haar in opdracht schilderde, dan heeft de 
opdrachtgever het schilderij nooit ontvangen. Da Vinci 
begon eraan in 1503, in de herfst van zijn leven en was er 
tot zijn dood - zowat 16 jaar later - mee bezig. Hij wilde 
het ook tot zijn dood bij zich houden.  
Mona Lisa heeft geen wenkbrauwen of wimpers en ook 
dat zou een verwijzing zijn: Egyptische priesters 
epileerden hun wimpers en wenkbrauwen waarschijnlijk 
ter ere van hun goden, waarvan Isis de belangrijkste was. 
In de zestiende eeuw zou L’Isa in het Italiaans de naam 
van de godin Isis zijn. In de oogpupil van Mona Lisa 
vond men de letters L en S. De L zou dan staan voor Lisa 
en de S voor Isis. De veronderstelling van sommigen is 
dat Da Vinci moet hebben geloofd dat men na zijn dood 
bij Isis zou uitkomen. De werkelijke bedoeling van Da 
Vinci zullen we nooit weten. 
 

Allsehendes Auge am 
Tor des Aachener Dom; 
medaillon uit 1766.






  Alziend Oog in de kerk 
In veel kerken is nog steeds een Alziend Oog aanwezig. 
In de Dom van Aken, gebouwd in de achtste eeuw (Karel 
de Grote werd hier in 800 gekroond), is dit het geval. Het 
is vele eeuwen later aangebracht. 
Maar dichterbij, in de Sint Jan in Den Bosch is hoog in de 
viering een Alziend Oog te zien.  
De schrijver Bertus Aafjes logeerde vaak bij zijn 
grootmoeder in Den Dungen. Tijdens een bezoek in 1949 
zag hij de Sint Jan in de steigers staan. Van een oom had 
hij gehoord dat iemand wel eens door het oog van God 
gekeken had. In zijn bundel De wereld is een wonder 
vertelt hij hoe hij met een oom die opzichter was, op de 
gewelven mocht klimmen naar het op papier geschilderde 
oog.  
 

 
 

Alziend Oog in de vieringkoepel van Sint Jan ’s-Hertogenbosch 
 

Daar zag hij aan de achterkant van het papier inderdaad 
een gaatje zitten ter grootte van een rijksdaalder. Waar hij 
dan inkijkt is zo diep dat hij zich een vuiltje in het oog 
voelt en snel terug naar beneden wil.  
In de keuken van het Jan Heestershuis hangt jaar in jaar 
uit het Alziend Oog, steeds op dezelfde plaats boven de 
deur. Waar het ook voor moge staan: dit teken uit lang 
vervlogen tijden stemt ons tot nadenken over onszelf.   
Paul, Jan en ik wensen u, met het oog op het nieuwe jaar 
2013, een goede tijd toe.  
 

Anne-Marie Cornelissen  
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A G E N D A  &  W E T E N S W A A R D I G H E D E N  

Museum Jan Heestershuis 073 - 54 92276 
Pompstraat 17, 54 81 BL Schijndel 
openingstijden: dinsdag t/m zondag 13.00 uur-17.00 uur. 
 De redacteuren van deze Vriendenbrief hebben hun 

uiterste best gedaan dit nummer (42) van de 
Vriendenbrief vóór het einde van de Mayakalender 
bij u in de bus te krijgen. 

 maandag 7 januari, 1600 – 18:00 uur nieuwjaars-
receptie in het Heestershuis; Vrienden zijn welkom. 

 woensdag 16 januari, 15:30 uur in ’t Spectrum: 
afsluiting educatieprogramma Elde College en 
Collegetour met Winy Maas; vrije toegang. 

 Een uniek gebouw  een uniek beroep: 
glazenboerderijwasser. 

 donderdag 17 januari: opening van de 
tentoonstelling: WAAR! Winy Maas is bij deze 
tentoonstelling gastconservator van het Museum Jan 
Heestershuis. 

 maandag 18 februari: reserveren voor de volgende 
lezing in het bloemenkerkje; u krijgt hiervoor, zoals 
altijd, nog een uitnodiging. 

 Hoe zou Anne Marie Cornelissen aan de Mona Lisa 
zien dat deze in staat is om zonder toedoen van een 
man kinderen te krijgen? 

 Onze dank gaat naar Foto Keetels die u de ‘glazen’ 
ode schonk. 

 Wij danken Henk van Oers die in de donkere dagen 
voor Kerst toch een transparante foto wist te maken 
ter opluistering van de ode. 

 
 Met dank aan onze sponsors:  

 Schijndels Weekblad 
 Restauratie-atelier Jos van Extel 
 Frans van de Heuvel, lijstenmaker

T E R U G B L I K J E  O P  2 0 1 2

 
Schijndel bouwt aan zijn toekomst. Een groot deel van dit nummer van de 
Vriendenbrief staat in het teken hiervan. De jaarlijkse terugblik van de voorzitter 
van de Stichting Vrienden heeft daarvoor moeten wijken maar toch wil ik even 
‘omzien in verwondering’: dan maar op de achterpagina, gezellig naast de 
schilderende Dorus van Oorschot.  
Naast onze bijdrage aan de organisatie en inrichting van de tentoonstellingen in het 
Heestershuis, waarvan Schilders van de Meierij in mijn ogen een hoogtepunt 
vormde, hebben we dit jaar voor de eerste keer een cursus ‘Kunst kijken’ 
georganiseerd. De reacties van de 15 deelnemers waren zo positief dat we willen 
proberen deze activiteit verder uit te bouwen. 
Wat de lezingen betreft: ook dit jaar waren de stoelen in het kerkje weer meer dan 
goed bezet.  

 5 maart heeft de heer Dobrowolski voor ons een avond met lichtbeelden 
verzorgd over iconografie: de diepere betekenis van het onderwerp en/of 
van de details van een kunstwerk.  

 14 mei verzorgde Marie Christine Walraven, free lance kunsthistorica, de 
lezing met lichtbeelden: De Haagse School en de belangrijkste 
representanten daarvan.  

 1 oktober nam Roel Houwink, antiquair en taxateur, ons in zijn lezing 
Blauwdruk van de internationale kunst- en antiekhandel mee achter de 
schermen van de kunst- en antiekhandel. 

 12 november gaf Fiona Zachariasse-Cawley, hoofd collectie, educatie en 
presentatie van het Noordbrabants Museum, ons een kijkje in en om het 
museum dat dit voorjaar wordt heropend.  

 
Ter afsluiting van de terugblik, wil ik vooruit kijken. Momenteel zijn we druk bezig 
om onze verwaarloosde Website op orde te brengen: toegankelijker, up to date en 
zo ingericht dat we Post Nl wat werk uit handen kunnen nemen door meer met u te 
communiceren via de mail. Op korte termijn zult u hier wat meer over te horen en te 
zien krijgen.  
Voor nu wens ik u, mede namens Anne-Marie Cornelissen en Jan Geerts, heel 
goede feestdagen en een voorspoedig en uitdagend 2013. 

    Paul van den Acker, voorzitter 


