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Stemmen voor een groter eigen bezit
Vrienden, dit jaar heeft onze stichting, Stichting Vrienden van het Museum Jan
Heestershuis, zich ingeschreven bij “Hart voor Elkaar”, een initiatief van de
Rabobank Hart van De Meierij. De bank stelt voor dit jaar een donatie van Euro
150.000,= beschikbaar. Dit bedrag zal worden verdeeld onder “Clubs” (stichtingen
en verenigingen) die zijn gevestigd in het geografische gebied van de bank. Via
stemmen die leden van Rabobank Hart van de Meierij uitbrengen wordt dit bedrag
verdeeld. Hoe meer stemmen een club krijgt des te hoger het bedrag van de
donatie. Vorig jaar ontving de winnaar dat wil zeggen de organisatie die het meeste
stemmen kreeg een bedrag van ruim Euro 2.200,=. Van 1 tot en met 13 november
kan er worden gestemd. Hiervoor ontvangen leden van Rabobank Hart van De
Meierij rond 1 november per post een unieke code met een link naar de site waar
zij kunnen stemmen: elk lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen per
stichting of vereniging uitbrengen. Als u wel klant bent van de Rabobank maar
geen lid dan kunt u het (gratis) lidmaatschap aanvragen en alsnog meestemmen! De
website onder het kopje “voordelen van het lidmaatschap” wijst u de weg.
Via dit stukje in deze Vriendenbrief roepen wij de Vrienden die tevens lid zijn van
de Rabobank op om twee van uw stemmen op onze Stichting uit te brengen!
Waarom willen wij via deze weg graag een donatie? Al jaren besteden we extra
gelden voor aankopen van werken van voornamelijk Jan Heesters die op de markt
komen of ons soms worden aangeboden.
Zo hebben wij afgelopen jaar een zeer bijzonder werk van Heesters aangekocht dat
na zware restauratie het pronkstuk is van onze in de loop der jaren opgebouwde
collectie. Omdat dit werk onze financiële middelen te boven ging, hebben we dit
kunnen financieren door het als project in te brengen in het Coöperatief Dividend
van Rabobank Hart van De Meierij en daarnaast steun aan te vragen bij SOS700
(een stichting van Schijndelse ondernemers die zich inzetten voor de Schijndelse
samenleving). Beiden hebben positief gereageerd en nu zijn we in het bezit van een
qua afmetingen voor Jan Heesters uniek werk dat geheel past in de Schijndelse
cultuurhistorie. In de volgende Vriendenbrief zullen we aan ons pronkstuk een
uitgebreid artikel wijden.
Op deze manier hebben we in de loop der jaren een “eigen bezit” opgebouwd
waarover we u in de vriendenbrieven regelmatig hebben geïnformeerd. Zondag, 8
januari 2017 ligt nog enkele maanden voor ons maar omdat het past binnen het
kader van dit stukje willen wij u nu alvast uitnodigen om die dag ter gelegenheid
van het nieuwe jaar ons “Eigen Bezit” te komen bewonderen onder het genot van
een glaasje. Uiteraard krijgt u tegen die tijd een uitnodiging met meer details.
Het bestuur van de Stichting
Paul van den Acker, Anne-Marie Cornelissen, Jan Geerts, Yvonne van Abeelen
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'UIT HET GEMEENTEHUIS, VEERTIG JAAR VERZAMELEN'
Veertig jaar geleden kwam de heer Gerard
Scholten, een kunstliefhebber pur sang, na 10 jaar
burgemeester te zijn geweest in Heusden naar
Schijndel en werd hier burgemeester. Dat
Schijndel nog steeds uit de kunst is hebben we
vooral aan zijn beleid en visie te danken. Overal
in het dorp verschenen kunstwerken in de openbare ruimte en de ambtenaren in het gemeentehuis
werken letterlijk tussen de kunst. Nu veertig jaar
later zal er op gemeentelijk gebied veel gaan
veranderen: Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode
worden samen Meierijstad en het gemeentehuis
zal in 2017 in Veghel staan. Voor de
tentoonstelling van de laatste maanden van 2016
in Museum Jan Heestershuis is daarom een
bijzondere selectie gemaakt uit de gemeentelijke
collectie. Er is vooral figuratieve kunst gekozen
die in de werkruimtes van het gemeentehuis hangt
en nu dus naar het Museum Jan Heestershuis
komt. De meeste werken werden vervaardigd na
de jaren zestig van de vorige eeuw.
De tentoonstelling met de titel ’Uit het
gemeentehuis’, met als ondertitel ‘Veertig jaar
verzamelen’ wordt geopend door burgemeester
Jetty Eugster op 23 oktober a.s.
Er is werk van veel bekende kunstenaars
geselecteerd. Speciale aandacht vraag ik u voor
het werk van Henk Kastelijn, in 1954 geboren in
Schijndel, de bekende graficus die helaas al in
2005 overleed. Van zijn tere, verstilde verbeelding van de werkelijkheid zult u zeker
genieten. Hierna wil ik graag nog een aantal
werken nader toelichten.

Hilde Hermans is een Belgische kunstenares, uit
de omgeving van Aarschot. Zij maakte al eerder
werk dat verwijst naar de oorlog. Ook in 2003
was er werk van haar te zien in Museum Jan
Heestershuis. Zij is als docent verbonden aan de
Hagelandse Academie voor beeldende kunst in
Aarschot.

De Jongens
Bij binnenkomst in Museum Jan Heestershuis
zullen beelden opvallen van vier jongens,
vervaardigd door Hilde Hermans, in een kunststofcomposiet. Ze staan bijna levensgroot op
houten boomblokken. De kunstenares maakte dit
beeld naar een foto van Belgische kinderen in de
oorlog. De kinderen zien er ongelukkig uit, ze
kijken opvallend ouwelijk en zorgelijk. Misschien
staan ze voor het onrecht dat hen met deze oorlog
werd aangedaan. Ze zijn mager en afgebeeld in
legergroene kleuren, op hun knietjes na. Die
hebben een normale huidskleur, sommigen
hebben zelfs kapotte knietjes, als een verwijzing
naar het normale leven dat ze zouden moeten
hebben. Twee van de kinderen houden veelzeggend hun speelgoed op hun rug.

De dierentuin
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Van Gerard Wolvekamp zal in het paviljoen van
Museum Jan Heestershuis een bijna monumentaal
groot werk in olieverf op linnen te zien zijn "De
Dierentuin". De lucht is blauw, het lijkt of de tijd
stil staat.

We zien mensen op de rug, leunend op een
balustrade, die naar beneden kijken. Zij staan in
de dierentuin Blijgaarde in Rotterdam, bij een
verblijf van wilde dieren. Links op de afbeelding
zijn de kruinen van grillig gevormde bomen te
zien en rechts een grote rotsachtige afscheiding in
het verblijf. Afgebeeld zijn twee oudere mannen
en vrouwen, misschien twee echtparen die een
dagje uit zijn. De ene vrouw draagt een rok en
rode schoenen met hoge hakken, de andere een
groene broek en de meest rechtse man een geel
pak. Het lijkt allemaal heel vlot en eigentijds.
Toch is er iets vervreemdends aan het tafereel. Ze
nemen en hebben de tijd om te kijken naar het
leven daarbeneden. De voorgrond waar zij staan is
alleen een saaie grijze stoep, als om aan te geven
dat daar letterlijk niet veel meer gebeurt. Gerard
Wolvekamp werd geboren in 1939. Hij studeerde
o.a. aan de Academie voor beeldende kunsten in
Rotterdam. Naast schilder is hij ook glazenier, wat
enigszins zichtbaar is aan de manier waarop dit
tafereel verbeeld is.

Oostfront. Deze negen maanden dat hij ’fout’ was,
hebben zijn leven getekend. In wanhoop meldt hij
zich na de oorlog aan bij het Vreemdelingenlegioen maar vlucht al snel en keert terug
naar Nederland. Door zijn collaboratie met de
Duitsers wordt hij hier echter niet meer
geaccepteerd. In 1950 meldt hij zich als
vrijwilliger bij het Nederlandse leger voor de
oorlog in Korea. Dit wordt wel gezien als een
compensatie voor zijn oorlogsverleden maar hij
raakt toch in een crisis en wordt opgenomen in
een psychiatrische inrichting. Als therapie vertelt
hij zijn levensverhaal aan Dirk Ayelt Kooiman.
Zijn boek 'Montyn' wordt een groot succes en veel
jonge mensen hebben dit boek op school voor hun
lijst gelezen! Het was Anton Heijboer die hem
stimuleerde te gaan etsen en hem zijn eerste
etspers schonk. Montyn maakte vooral etsen,
monoprints en tekeningen. Zijn vroege werk is
soms verwant aan Cobra en andere expressionistische richtingen. Hij werkte o.a. in
Amsterdam, Frankrijk, Amerika en in Thailand. In
Azië hield Jan Montyn zich veel bezig met
humanitaire hulpverlening, vooral gewonde
kinderen hadden zijn aandacht. Zijn verleden
achtervolgde hem zijn leven lang. Ondanks alles
bleef Nederland zijn thuis. Veelzeggend was de
titel Grenzeloos Gedogen van zijn laatste
tentoonstelling in 2013 in de Kunsthal in
Rotterdam. Zelf zei hij over zijn werk: “Er spreekt
eerder hoop dan wanhoop uit, de toekomstverwachting van het paradijs. Hier op aarde hoor,
niet in het hiernamaals”.

Jan Montyn

Roger Raveel

Van Jan Montyn (1924-2015) hangen prachtige
verstilde kleurenetsen in de gang. In zachte
dromerige kleuren zijn diverse composities
uitgevoerd. Deze werken maakte hij voornamelijk
in Azië waar hij lange tijd woonde. Zelf zei hij
eens dat de rafelige randjes die zichtbaar zijn in
het werk zijn handschrift zijn en getuigen van de
beschadigingen die hij tijdens zijn leven opliep.
Dat was dan ook nogal wat. De jonge Montyn
groeit op in een streng gereformeerd gezin
waartegen hij rebelleert. In 1944 vertrekt hij naar
een trainingskamp van de Nationale Jeugdstorm
in Oostenrijk, monstert aan bij de Kriegsmarine,
maakt een schipbreuk mee en vecht daarna aan het

Ook Roger Raveel (1921-2013) is vertegenwoordigd met een werk. Aanvankelijk werkte hij
in een abstracte stijl. Het kenmerk van zijn latere
stijl is een mengeling van abstract en figuratief schilderen. Vaak beeldt hij bv. een
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volledig wit vierkant uit (een soort waarmerk van
een Raveel) als een soort leegte of afwezigheid.
Door het schilderen van vlekken wilde hij dan
beweging aanduiden omdat volgens hem een
bewegend object niet kan worden weergegeven
met een scherpe afbeelding. Soms nam hij ook
reële objecten op in het schilderij, bv. de houten
bedstijlen in Herinneringen aan het doodsbed van
mijn moeder (1965), of een kooitje met een
levende duif in 'Neerhof met een levende duif'
(1962). Vele musea hebben werk van hem. In zijn
geboorteplaats Machelen aan de Leie in België
staat zijn eigen museum waar zijn werk in chronologische volgorde getoond wordt, zodat de
artistieke ontwikkeling van de kunstenaar goed te
volgen is.

Surrealisme is een stijl in de kunst die als het ware
een fantastische droomwereld laat zien met vaak
dreigende beelden. Het is een stroming die
beïnvloed is door de ideeën van Sigmund Freud.
Surrealisten willen tonen wat erboven komt als de
rede wordt uitgeschakeld.
Twee grote schilderijen van Jochem Bakker tonen
nachtmerrieachtige taferelen. Hij is een schilder
die zich nog steeds ontwikkelt en al in meerdere
stijlen heeft gewerkt. Een vroeg werk van zijn
hand wil ik u niet onthouden; een afbeelding van
de fabriek van Jansen-De Wit, nog in volle glorie.
Ik wens u veel kijkplezier.

Jochem Bakker

In de goeikamer van het museum zal surrealistisch
werk van onder andere Carel Willink (1900-1983)
en de Schijndelse kunstenaar Jochem Bakker
(1948) tentoongesteld worden.
A G EN DA
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Anne-Marie Cornelissen

W E T E N S W A AR D I G H E D EN

 De volgende Vriendenlezing staat gepland
voor 28 november a.s. Ditmaal een literaire
avond met Michel Krielaars, chef Boeken van
NRC Handelsblad en daarvoor jarenlang
Rusland-correspondent. Hij zal spreken over
Rusland en Russische schrijvers. Zijn vrouw
Henriëtte Schenk zal de avond opluisteren met
Russische liederen.
 Zoals in de inleiding vermeld: noteer 8 januari
2017 alvast in uw agenda. Kom ons "Eigen
Bezit" bewonderen onder het genot van een
glaasje en toosten op het nieuwe jaar.
 Op 23 oktober a.s. wordt de nieuwe
tentoonstelling in het Museum geopend 'Uit
het gemeentehuis, veertig jaar verzamelen'
waar u in dit blad over hebt kunnen lezen.

Museum Jan Heestershuis
Pompstraat 17, 5481 BL Schijndel
Tel: 073-54 92276
openingstijden:
dinsdag t/m zondag 13.00-17.00 uur.
 De tentoonstelling 'Kunststof: Hout en
Brons' met werk van Marianne
Vereijken is t/m 30 oktober te
bezoeken in de beeldentuin.
 De biografie over Jan Heesters met
teksten van Anne-Marie Cornelissen,
Jan Geerts en Corine Molenaar is nog
steeds te koop bij Museum Jan
Heestershuis á €10,-.
 Ook de bundel van ons bestuurslid Jan
Geerts "Boeken en Doeken" is te
verkrijgen bij het Museum á €15,4

