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VOORZITTER VAN DE VRIENDEN AAN HET WOORD
2005 ....... voordat u het weet is het zover en dat belooft
voor het Jan Heestershuis een spannend jaar te worden.
Immers -zoals u in de media heeft kunnen lezen- zal
onvoorziene omstandigheden daargelaten in het laatste
kwartaal 2005 worden gestart met de bouw van de
uitbreiding van het museum. Medio 2006 kan de
gemeente Schijndel dan beschikken over een
indrukwekkend en bijzonder fraai gemeentelijk
museum. Zoals u kunt zien op de buitengevel is het
museum reeds opgenomen in de lijst van officieel
geregistreerde musea in Nederland.
In het museum is een maquette aanwezig waardoor u
een goede indruk kunt krijgen van wat ons te wachten
staat. Wij zijn unaniem van mening dat het toekomstige
museum in combinatie met de Beeldentuin zorgt voor
een eiland van rust in onze bruisende Gemeente.
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de stand van
zaken in en rond het museum en ongetwijfeld zal ook
het Schijndels Weekblad de bouw nauwlettend volgen.

buidel heeft getast. Maar wij zijn er nog niet helemaal
want zoals u zult weten: waar gebouwd wordt is geld
nodig en bij ons is het al niet anders!! Vandaar dat wij u
in het jaar 2005 regelmatig zullen attenderen op
interessante actieaanbiedingen. Wij zullen alles in het
werk stellen om het bedrag dat wij nu nog tekort komen
bij elkaar te sprokkelen. En waar kun je in deze tijd van
het jaar beter mee beginnen dan met WIJN. En dan
inderdaad WIJN met hoofdletters want wij durven te
stellen dat deze -alleszins betaalbare- wijn door uw
tafelgenoten -bijvoorbeeld tijdens het Kerstdiner- zeer
op prijs zal worden gesteld. Uw bijzondere aandacht dus
voor bijgaande wijnactie: “Het Jan Heestershuis drinkt
mee”.
De steun die wij in het afgelopen jaar van u mochten
ondervinden, gekoppeld aan de trouwe inzet van onze
40 vrijwilligers hebben wij bijzonder gewaardeerd en
wij danken u daarvoor oprecht. Het bestuur van de
Stichting wenst U en de Uwen onvergetelijke Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2005.

Als eerste heeft de gemeente Schijndel een aanzienlijk
bedrag beschikbaar gesteld om deze uitbreiding te
realiseren met als gevolg dat ook de provincie flink in de

Ron Stroomer, voorzitter

VRIENDEN VAN HEESTERS AAN HET WOORD
Het leven van Jan Heesters’ vriend Tom:
Dr. Hugo Heijman*)
Hugo Thomas Heijman, norbertijn van de abdij van
Berne in Heeswijk, was voor Jan Heesters ‘Tom, vriend
voor het leven’. Hij leidde een bewogen leven met veel
studie en historisch onderzoek, dat uiteindelijk minder
opleverde dan het aanvankelijk beloofde. Niettemin liet
hij belangrijke sporen na.
Hij werd geboren in 1890 in Schalkwijk en overleed op
11 juni 1962, twintig jaar voor de dood van Heesters.
Jan schilderde in 1940 een geslaagd, statig portret van
zijn vriend, met wie hij in zijn Mercedes vele uitstapjes
maakte, o.a. naar Vlaanderen.
Heijman was in Freiburg (Zwitserland) gepromoveerd
en onderzocht de geschiedenis van de abdij, de orde en
zijn stichter St.Norbertus. Als mediaevist was hij thuis

in de twaalfde eeuw,- de abdij stamt uit 1134. Daarnaast
stond hij aan de basis van de heemkunde-kringen in
Noord-Brabant, waarvoor hij een soort grondwet
ontwierp. Na de oorlog was hij jarenlang betrokken bij
het openluchttheater in Heeswijk, dat hij de naam
Kersouwe meegaf. Via Heijman moet Jan Heesters
contact gehad hebben met Antoon Coolen, die van 1950
tot en met 1958 voor dit theater de openluchtspelen
schreef.
Een miskende roeping
Tom Heijman was een zoon van Hermanus Heijman,
schoolhoofd te Schalkwijk en Johanna Staal, die
behoorde tot een onderwijzersgeslacht. Reeds als
tienjarige jongen gaf hij te kennen priester te willen
worden in de orde van de norbertijnen. Maar de
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dorpspastoor stak hier een stokje voor: Tom kende zijn
katechismus onvoldoende. Bovendien eiste zijn vader
dat hij eerst maar eens zijn onderwijzersakte moest
halen. Nadat hij daarvoor met goede cijfers was
geslaagd, deed hij als achttienjarige alsnog zijn intrede
in de abdij van Heeswijk.Naast zijn studies in de
klassieke talen kon hij al meteen les gaan geven en wel
aan de zgn. Kleine Figuur, de eerste klas.
Hij ontzegde zich de geneugten des levens overigens in
dat eerste jaar geenszins: hij had 5 gulden zakgeld per
maand nodig naast de twee gulden voor rookwaren. Een
pak kostte hem 15 gulden, evenals een overjas. Voor de
grote vakantie nam hij 10 gulden extra op. Kortom, aan
de gelofte van armoede was hij nog niet helemaal toe.
In 1912 ontving hij het witte kleed van Norbertus. Hij
kreeg veel respect voor zijn “professoren” op de abdij,
vooral voor de sociale pionier en boerenapostel Gerlacus
van den Elsen en de estheticus Jan Knaapen, die ook
grote indruk maakte op de 7 jaar jongere Antoon
Coolen, die in dezelfde jaren als Heijman in Heeswijk
studeerde.
Tijdens zijn priesteropleiding verdiepte Heijman zich
tevens zodanig in de geschiedenis van de abdij en de
orde, dat hij kort na zijn priesterwijding in 1918 de
opdracht kreeg om aan de universiteit van Freiburg in
Zwitserland geschiedenis te gaan studeren.

Tegenslagen en uitstapjes met Heesters
Wat waren de achtergronden van de omslag die zich in
1934 aankondigde? Een van de redenen van zijn
terugtreden, èn als docent èn als onderzoeker, was
gelegen in zijn precaire gezondheidstoestand. Hij lijdt
dan aan struma en acute bronchitis. In deze jaren wordt
hij tweemaal geopereerd. Het maakt hem soms erg
prikkelbaar en ongemakkelijk voor zijn omgeving.
Daarnaast is er naar zijn zeggen op de abdij niet de juiste
sfeer voor wetenschappelijk onderzoek. Spanningen
binnen de abdijmuren spelen hem blijkbaar behoorlijk
parten. Deze gevoelige man, die iets van een kunstenaar
heeft, kan slechts in rustige omstandigheden tot
resultaten komen. Mogelijk heeft ook een brief, die hij
ontving van rijksarchivaris Schoengen, hem ontmoedigd. Deze collega schrijft hem: “Rijden wij bij de
behandeling van de Praemonstratensers elkaar niet in de
wielen? Is het wel te verdedigen dat wij onze krachten
op één en hetzelfde onderwerp beproeven?” Schoengen
pleit voor samenwerking, maar daar is het nooit van
gekomen.
Hoe het ook zij, Heijman heeft zijn wetenschappelijke
arbeid grotendeels laten varen en afleiding gevonden in
het archief en in heemkundig ‘kleinwerk’. Gelukkig
waren er ook nog de uitstapjes met Jan Heesters in diens
Mercedes,- vaak ging de tocht naar Vlaanderen, waar
Tom zijn vriend kennis liet maken met dr. Hein van
Lieshout, een kruisheer uit Diest, die Jan zou
introduceren bij vele oude, adellijke families in het
Vlaamse land.
Op 2 mei 1940 werd Tom Heijman vijftig jaar. Voor die
gelegenheid tracteerde Jan zijn vriend op een groot
portret. Hij schilderde hem als een waardige norbertijn,
in wit habijt gezeten in een fauteuil. Aan het portret
voegde hij toe: “Aet. L” (Aetatis 50). Wellicht heeft u
het portret twee jaar geleden nog bewonderd in het
Heestershuis, het behoort tot de collectie van ons
museum. Het schilderij straalt eruditie en wijsheid, maar
ook enige gestrengheid uit.

Veelbelovend onderzoeker
In Freiburg werkte hij hard onder leiding van de
mediaevist Gustav Schnürer. Ook hier paste hij het
motto “Utile et dulce” toe: hij kon van het leven
genieten. In 1924 rondde hij zijn studie af met een
proefschrift, getiteld: “Untersuchungen über die
Praemonstratenser Gewohnheiten”, waarvoor hij het
predicaat ‘summa cum laude’ verwierf.
Terug in Heeswijk werd hij als archivaris aangesteld en
volgde hij nog een aantal colleges in de palaeografie en
oorkondeleer in Utrecht. Daar leerde hij onder zijn
medestudenten kennen de latere hoogleraar R.Post en
Jan de Jong, de latere aartsbisschop van Utrecht, met
wie hij sindsdien vriendschappelijke contacten
onderhield. Enkele jaren later, op een avond in mei in
1932, zou hij, samen met o.a. L.J. Rogier, door De Jong,
inmiddels opgeklommen tot president van het
grootseminarie Rijsenburg, uitgenodigd worden om te
praten over de leidraad van een te schrijven Nederlandse
Kerkgeschiedenis. De uitkomst daarvan is mij overigens
onbekend.
In de jaren twintig, begin dertig schrijft hij diverse
gedegen artikelen als resultaat van historisch onderzoek.
Vanaf 1930 geeft hij tevens les aan het Heeswijks
gymnasium. In 1931 komt hij in aanmerking voor een
hoogleraarschap in Nijmegen, maar de leerstoel gaat aan
hem voorbij.
Het jaar 1934 is een cruciaal jaar voor Heijman. Hij
stopt met zijn lessen en schrijft zijn voorlopig laatste
artikel “Acht eeuwen” in het “Berneboek” dat dan
verschijnt t.g.v. het achthonderdjarig bestaan van de
abdij.

Heemkunde in de oorlogsjaren
Onderzoek naar eigen bodem en verleden begon in de
jaren dertig populair te worden. Begin jaren veertig
ontstond de georganiseerde heemkunde-beoefening in
Brabant, die een extra impuls kreeg van de brute
bezetting door de Duitsers. Heijman was hierin al langer
geïnteresseerd en mocht bij zijn wandelingen door het
dorp graag van gedachten wisselen met zijn dorpsgenoten over natuur en eigen verleden. Bij de opzet en
fundering van heemkunde-kringen speelt hij in deze
jaren een hoofdrol. Hij weet spanningen tussen de
liefhebberende werkers in de dorpen en het ‘geleerde’
Provinciaal Genootschap te kanaliseren. De rede, die hij
op 3 maart 1941 in ’s-Hertogenbosch uitspreekt voor het
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen (waar hij zelf bestuurslid van is), getiteld
“Heemkunde in Noord- Brabant”, is te beschouwen als
een soort handvest voor de latere Heemkundebeoefening.
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Werkende Stilte”, een volgens Hollenberg uitstekend
gecomponeerde studie over de opkomst van de
norbertijner orde.
De Kersouwe en Coolen
Als mede-oprichter stond Heijman ook aan de wieg van
het openluchttheater in Heeswijk vlak na de oorlog.
Vanaf de oprichting in november 1945 was hij
bestuurslid, vanaf 1947 tot en met 1955 was hij
secretaris van de Kersouwe, een naam die ook uit zijn
koker was gekomen (Kersouwe = madeliefje). Als
zodanig was hij een van de pijlers van het
openluchttoneel. Oud-regisseur van De Kersouwe Ad
van de Ven spreekt in dit verband vooral over de
geleerde Heijman, de erudiete pleitbezorger.
Vaste leverancier voor dit gebeuren was vanaf 1950
Antoon Coolen. Ieder jaar schreef hij een toneelstuk,
geschikt voor het natuurtheater in de Meijerij. Als vriend
van Heijman moet Heesters met deze schrijver kennis
gemaakt hebben. In 1957 werd Coolen zestig jaar. Voor
het tijdschrift Brabantia schreef Heijman het artikel:
“Antoon Coolen als toneelschrijver voor Heeswijk”. Hij
begint daarin zo: “Er schuilt meer dan toeval in dat
Heeswijk zijn toneelschrijver kreeg in de persoon van
Antoon Coolen. Deze studeerde enige jaren op het
gymnasium der abdij, waar prof. Knaapen hem de
schoonheid openbaarde van Vondels Gijsbrecht. Coolen
leerde hier ook het dorp kennen met zijn kasteel, zijn
oude molens en zijn “ancestrale” hoefsmidse. Hij zag
het boomrijke landschap, hoorde de gestage hamering
van de bel op de stoomtram ….” Het was Heijman zelf
die deze veelschrijver had overgehaald voor zijn theater
te gaan schrijven.
In zijn laatste levensjaren vond Heijman vreugde in het
werk van de Bernekring, met name van zijn
cultuurhistorische sectie. Na een kortstondig ziekbed
overleed Hugo, alias Tom Heijman, op 11 juni 1962 in
het Grootziekengasthuis in ’s-Hertogenbosch.
Zowel de wetenschap als de heemkunde- en toneelbeoefening hadden veel aan deze getalenteerde man te
danken. Jan Heesters verloor zijn goede Tom, vriend
voor het leven.

Tom Heijman, portret door Jan Heesters

Hij pleit in zijn rede voor een vruchtbare wisselwerking
tussen amateurs en wetenschappers. Hij besteedt
aandacht aan het pedagogisch aspect en pleit voor
leiding door kunstenaars, die met het heem verbonden
zijn.
Medegrondlegger en natuurkenner Jan Vriends stelt dan
bij elke sectie een aantal deskundigen voor. Voor de
sectie Beeldende Kunst noemt hij architect Valk en …
de schilder Jan Heesters, voor Film komt hij met Antoon
Coolen, voor Geschiedenis en Archief noemt hij o.a.
Anton van Duinkerken en Hugo Heijman.
Na de oorlog zijn de spanningen op de abdij kennelijk
dusdanig verminderd, dat Heijman zich weer op de
studie van de orde werpt en zijn activiteiten voor
Brabants heem steeds meer beperkt. Er verschijnen weer
wetenschappelijke publicaties en hij schrijft “De

*) Dit artikel is gebaseerd op literatuurstudie.

Jan Geerts

AGENDA
Museum Jan Heestershuis 073 - 54 92276
Pompstraat 17, 54 81 BL Schijndel
openingstijden:
dinsdag t/m zondag 13.00 uur - 17.00 uur.

•

•

•
•

19 december kerstmarkt van 12:00 – 17:00 uur
in de Heesterstuin. De Stichting zal er prominent
aanwezig zijn.

•
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Tot en met 30 januari binnen-tentoonstelling:
“Sfeervol Brabant in verf en woord”. Schilderijen
van J. de Wit en poëzie van Th.P. Dinjens.
Tot en met 30 januari in de beeldentuin bronzen
beelden van Jaap Hartman.
Carnavalszaterdag tot en met Aswoensdag is het
museum gesloten.
13 februari tot en met 27 februari: expositie 150 jaar
harmonie Sint Cecilia Schijndel.

U I T H E T E I G E N B E Z I T V A N H E T M U S E U M: F R I E S E S T A A R T K L O K
De tijd
Mensen worden niet met een tijdgevoel geboren; dit is
aangeleerd en wordt bepaald door de cultuur waarin men
leeft. De mens krijgt nooit echt vat op de tijd, niets is
immers zo ongrijpbaar als de tijd. Dit gold zeker voor de
mensen die duizenden jaren geleden leefden; het
overgaan van de dag in de nacht moet al de angst
gebracht hebben dat de dag niet terug zou komen. Ook
was het onzeker of de seizoenen zich zouden blijven
herhalen; de lente bracht wel het nieuwe leven en de
zomer de warmte en de oogst maar dan kwamen de
donkere dagen en het afsterven van de natuur.
Kerstmis was dan ook van oorsprong een lichtfeest, een
feest ook van vruchtbaarheid, immers kort voor
Kerstmis gaan de dagen weer lengen. Tijd was toen een
begrip zoals wij dat ons niet voor kunnen stellen. De
zon, de maan en de seizoenen waren de tijd. Als het
regende wist men nauwelijks welke tijd van de dag het
was. Aan de hand van de schijngestalten van de maan
telde men de dagen tot het weer volle maan was. Deze
telling leeft nog voort in de Islamitische kalender.
De afwisseling van dag en nacht, maanstanden en
seizoenen levert een tijdsordening op die op de natuur is
gebaseerd. Toch wordt deze tijdsordening in alle
culturen van religieuze betekenissen voorzien.

De middeleeuwen
Het Middeleeuws idee van tijd was een combinatie van
twee tijdsrekeningen. De Christelijke tijd was het meest
belangrijk maar daarnaast was er ook een agrarische tijd.
Beide tijden kenden de dag naast de nacht. De dag met
het licht stond voor het goede, de donkere nacht was het
terrein van het kwaad. Boze geesten dwaalden dan rond.
Als de duisternis bedreigend werd kon de duur ervan
verkort worden door licht (kaarsen) maar ook door
gebeden en tekens.
De weken en maanden van het jaar verliepen volgens de
kerkelijke kalender. Deze maakte verschil tussen sacrale
tijd en gewone (werk)tijd. Er waren veel zon- en
feestdagen, op die dagen hoefde men niet te werken en
kon men zich vermaken. De restanten van de agrarische
tijd hadden zich voortgezet in de Christelijke feestdagen
zoals Kerstmis (lichtfeest) en Pinksteren (oogstfeest).
Het jaarlijks ritme van de tijd bracht structuur aan in het
leven van iedereen. De wereld en het leven waren
eindig, ze stonden tegenover de oneindigheid. De tijd op
aarde was dus begrensd en de tijd in het hiernamaals
onbegrensd.
De mensen in de Middeleeuwen wilden niet zo lang
wachten op het begin van de oneindigheid die eigenlijk
pas begint na het laatste oordeel! Zo ontstond de
opvatting van een snel eerste oordeel door Petrus na de
dood, zodat de ziel alvast naar één van de plaatsen in de
oneindigheid kan gaan: de hel, de hemel of het
vagevuur.

Het twaalftallig stelsel
In Mesopotamië kende men het twaalftallig stelsel; met
de duimnagel telde men de vingerkootjes van de vingers
aan een hand. Zo werden zowel de dag als de nacht elk
in twaalf uur opgedeeld. Dit twaalftallig stelsel vindt
men terug in de astrologie maar ook bij de twaalf
apostelen of de twaalf stuks in de uitzet van de bruid of
het aantal flessen wijn in een doos (zie onze actie!). Het
woord uur is afgeleid van het Griekse ωρα of het
Latijnse hora, die weer afgeleid zouden zijn van de
Egyptische God Horus, de zon. In de Bijbel staat als
tijdsaanduiding bijvoorbeeld ‘op het derde uur’. Omdat
de tijdstelling begon als de zon opkwam, dus om
ongeveer zes uur in de morgen, heeft men het dan over
ongeveer negen uur in de morgen. Zo sterft Christus
tussen het zesde en negende uur, dat is onze tijd tussen
twaalf en drie uur in de middag. Maar dit betekent ook
dat in deze tijdsrekening een uur in de zomer langer
duurt dan in de winter! Zoals de meeste andere
kalenders was ook de Romeinse kalender een
machtsinstrument. De aristocratie en de priesters hielden
de kalender geheim. Ze handelden ermee in besloten
kring en dit leverde een machtspositie op ten opzichte
van de kooplieden en het plebs (het gewone volk) als het
ging om handel, religieuze feesten, festivals en
offerdagen, die het Romeinse leven van alledag
beheersten. Zij voegden soms maanden aan de kalender
toe en buitten dit op schaamteloze wijze uit omwille van
hun eigen financiële en politieke voordeel.

Terwijl de ene weekdag zich bijzonder leende voor
bepaalde handelingen zoals contracten sluiten, trouwen
of op reis gaan, waren andere dagen bij uitstek
ongeluksdagen. Volgens oud Joods en Christelijk
gebruik was de Sabbat, de zaterdag, als zevende dag, de
rustdag. De zondagsrust die in de 4e eeuw na Chr. werd
ingevoerd, was niet gebaseerd -zoals men zou denkenop de zondag als de dag van de verrijzenis van Christus
maar op het feit dat de zondag als ongeluksdag gold. In
de vroeg-moderne tijd kreeg de maandag die naam,
zoals wij die nu nog herkennen in bijvoorbeeld de
maandag-morgenauto. Nog een andere tijdsbalk is die
van de levensloop ofwel de biografische tijd. Rituelen
begeleiden ook nu nog de mens in het ervaren en
aanvaarden van veranderingen in het leven zoals
geboorte, trouw of dood.
Het uurwerk
Zoals bij veel grote uitvindingen weten we van de
meeste tijdmeetmechanismen niet wie ze heeft
uitgevonden en waar. Overal en in alle beschavingen is
men met tijdmeting bezig geweest. De grote piramide
van Cheops van plm. 2600 jaar voor Christus heeft een
omtrek van 365 “gouden armen”, de meter van die tijd,
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gelijk aan de 365 dagen van het zonnejaar. In het Oude
Testament wordt al een zonnewijzer genoemd van een
koning die ongeveer 740 jaar voor Christus leefde. Van
later tijd is de zogenaamde waterdief bekend, waarbij
door het weglopen van water een bepaalde tijdsduur
wordt gemeten. Vanaf de twaalfde eeuw wordt het water
vervangen door zand. Op schilderijen uit de Middeleeuwen ziet men vaak de zandloper als teken van
vergankelijkheid, momento mori. In Italië heerst in de
15e eeuw, de tijd van de Renaissance, rijkdom, er
moeten belastingen betaald worden en de economische
macht gaat de tijd gebruiken ten behoeve van
productiviteit. Dan raken de pendule en het zakhorloge
in de mode en de mechanismen passen zich min of meer
aan aan de alsmaar groeiende kennis. De kasten er
omheen passen zich aan aan de smaak van het tijd. Het
veermechanisme, waarbij een uurwerk
wordt
opgewonden door middel van een veer is zeker al in
1482 bekend maar zeer waarschijnlijk al voor 1440.
De Friese staartklok
In het Museum Jan Heestershuis hangt een Friese
staartklok. De Friese staartklok was het huisuurwerk bij
uitstek in de 19e eeuw. Deze klokken werden niet alleen
op het platteland gebruikt maar ook in de steden moeten
er duizenden geweest zijn. Er was zelfs een aanzienlijke
exportmarkt naar andere landen in Europa en zelfs naar
Noord-Afrika.
Rond 1880 exporteerden de Duitsers uurwerken, die in
fabrieken in Schwarzwald werden gemaakt, naar
Nederland. De Friese staartklok kostte in die tijd dertig
gulden. De Duitse klokken met hun achtdaags uurwerk
werden verkocht voor acht gulden en vormden de
genadeslag voor de Friese klokkenmakers. De Friese
klok die maar circa dertig uur liep na het ophalen van de
gewichten werd verruild voor de Duitse klok. Men kreeg
nog drie kwartjes terug voor de oude klok. De
klokkenhandelaren werden overstelpt met voor die tijd
waardeloze klokken, ze hakten de kasten kapot en
gebruikten ze als brandhout, de uurwerken gingen naar
de schroothandel. De Friese klokkenmakers weigerden
hun werkplaatsen te moderniseren, misschien uit
geldgebrek, en bleven handwerk leveren: één uurwerk
per man per week. Natuurlijk hebben ze het helaas niet
gered.
Nog steeds tikt de Friesche staartklok
in het Jan Heestershuis
rustig en onverstoorbaar
de minuten weg
naar weer een nieuw jaar
in de tijd: 2005,
waarvan wij hopen dat het voor u een goede tijd zal zijn.
AnneMarie Cornelissen

5

WETENSWAARDIGHEDEN
•

Vino pelite curas! Verdrijf uw zorgen door wijn!.
Op de kerstmarkt van 19 december kunt u proeven
en kopen. Let op dit etiket!

•
•
•
•

Het Jan Heestershuis drinkt mee !

•

•

Mocht u in Schijndel op zoek zijn naar het
Heestershuis dan moet u gewoon de bordjes
“Heesterhuis” volgen. Wij wachten op de bordjes
Schijnel!
In het Noordbrabants Museum is op de tentoonstelling ‘Fata Morgana’, de verbeelding van het
Oosten: Nederlandse Oriëntalisten 1830 – 1930,
jammer genoeg, geen werk van Jan Heesters te zien.

•
•

Als extraatje bij de vriendenbrief krijgt u deze keer
3 kaarten met een ets van de hand van Jan Heesters
van de voormalige Kerkstraat (niet de Pompstraat).
Tijdens de bestuursvergaderingen doet het bestuur
zijn uiterste best om van de wijnactie een succes te
maken.
Het is niet onwaarschijnlijk dat Bernhard von
Lippe-Biesterfeld in de Mercedes van Jan Heesters
heeft gezeten. Daarover meer in het nieuwe jaar.
Wist u dat Jan Heesters 14 jaar teken- en
schilderonderwijs heeft genoten? Van dit feit,
gestaafd met leerlinglijsten, klassenfoto’s, cijferlijsten, en nog veel meer, heeft Dr. Wilma van
Giersbergen - Heesterskenner bij uitstek- aan een
volle kerk op 24 november jl. kond gedaan.
Als u nog een “toverlantaarn-operator” zoekt, kunt
u het best contact opnemen met de auteur van de
rubriek “Vrienden van Heesters aan het woord”.
Wij hebben dit jaar circa 25 nieuwe Vrienden
mogen verwelkomen.

Cartoon van de hand van Piet van der Schoot die hij als leerling van Jan Heesters in 1941
maakte van zijn tekenleraar aan het Sint Jans-lyceum te ‘s-Hertogenbosch.

Met dank aan onze sponsors:
• Architectenbureau van der Reep & Woudstra
• Rabobank Schijndel
• Restauratie-atelier Jos Van Extel
• Studio Skoop Reclame- & Ontwerpburo, Gemonde
• Schijndels Weekblad
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