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VOORZITTER VAN DE VRIENDEN AAN HET WOORD
!

Beste Vrienden,
Voor het Museum Jan Heestershuis was 2007 een zeer
bijzonder jaar. Het museum kreeg zijn uitbreiding met
het Paviljoen. Voorwaar een schitterende ruimte die
ondanks de stevige aanslag op de tuin harmonieert met
die tuin zowel gezien vanuit het Paviljoen als gezien
vanuit de tuin. In mijn toespraakje ter gelegenheid van
de opening heb ik de beleidsmakers en de Schijndelse
bevolking gefeliciteerd met deze aanwinst en de hoop
uitgesproken dat met deze aanwinst ‘de lat wat hoger
zou komen liggen’ bij de toekomstige exposities. De
openingstentoonstelling waaraan onze Stichting door
inbreng van know how een duidelijke bijdrage heeft
geleverd, lijkt een goed begin in die richting. Ook de
aanpak van de beheerder Corine Molenaar om
toekomstige tentoonstellingen langs een projectmatige
aanpak invulling te geven, zal de kwaliteit ten goede
komen.

De zeer memorabele avond met een soms zeer
emotionele niet te stuiten Martin Ros. Dankzij de
gedegen voorbereiding wist Jan Geerts als
gespreksleider/stuurman Martin Ros langs de
typische Ros-stokpaardjes te leiden zoals oorlog,
literatuur en wielrennen zodat het voor de
aanwezigen een onvergetelijke avond werd.
! Rob Smolders, oud directeur van Museum de
Wieger, die ons deelgenoot maakte van zijn
dertigtal favoriete schilderijen uit de periode ±1880
– 2007 en met zijn toelichting op de schilderijen je
dusdanig wist te boeien dat je het liefst nog
dezelfde avond in de trein of auto zou stappen om
een aantal schilderijen in het echt te gaan bekijken.
Ook dit jaar waren de voordrachten van zeer
uiteenlopende aard. Gezien de belangstelling en reacties
van de Vrienden kunnen we concluderen dat dit concept
in de smaak valt. Voor ons als bestuur een prikkel om in
het komende jaar deze lijn voort te zetten. Voor het
komende jaar willen we een schilder, het onderwerp
iconen en een zeer bijzondere film programmeren.
Vermeldenswaard voor dit jaar is ook dat we ruim tien
werken van Jan Heesters aan de collectie kunnen
toevoegen dankzij uw steun en die van de Rabo en de
Brabantse Museum Stichting. Twee daarvan zijn na
restauratie opgenomen in de huidige overzichtstentoonstelling.

Vanuit eigen kring kunnen we terugkijken op een goed
jaar: het betreft allereerst de 4 lezingen van dit jaar. Om
uw geheugen op te frissen:
! Jan Verweij met een spannend pleidooi om ook
eens op een andere manier naar de werkelijkheid te
kijken; dit pleidooi ondersteunde hij door een
praktische oefening: u herinnert zich ongetwijfeld
nog het geharrewar in het knoopsgat met een stokje
met daaraan een touwtje.
! Hans Rikken startte met houtsneden van Albrecht
Dürer en eindigde bij de vele houtsneden als
boekillustraties van met name Jozef Cantré in de
jaren dertig van de vorige eeuw.

Op het geheel terugkijkend: wederom een boeiend
Heestersjaar! Rest mij u, vrijwilligers en vrienden mede
namens Anne-Marie Cornelissen en Jan Geerts goede
feestdagen en een uitdagend 2008 toe te wensen.
Paul van den Acker

UIT HET BEZIT VAN HET MUSEUM: GLAZEN
Glas
In het museum zijn wijnglazen uit de achttiende eeuw
aanwezig. De glazen zijn met de mond geblazen en
waren eens in het bezit van Jan Heesters. De wijnglazen
zijn prachtig van vorm en hebben een groene kleur. Ze
lijken zelfs heel modern en toch zijn ze honderden jaren
oud.

Ontdekking van glas
Plinius de oudere, een Romeinse schrijver uit de eerste
eeuw, beschrijft dat het ontdekken van het maken van
glas moet berusten op een toeval en dat is misschien ook
logisch; het ligt immers niet zo voor de hand om zand,
soda en kalk met elkaar te mengen, te verhitten en af te
laten koelen tot het hard en glanzend is. Volgens Plinius
hadden Phoeniciërs op het strand een vuur gemaakt om
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hun potje eten te koken en als steun voor de pan boven
het vuur gebruikten ze brokken soda uit het ruim van
hun schip. Plotseling riep een van de mannen dat ze op
moesten passen omdat er een slang bij het vuur zou zijn.
Vanonder de pan zag hij iets naar de mannen toe
kruipen. Het bleek een vloeibare massa te zijn die na
afkoeling een harde substantie was die glansde als een
gepolijste steen.

de kust van Venetië bloeide de glasindustrie, ver weg
van de stad, omdat men bang was voor brandgevaar.
Toen de glasblazers dreigden te worden weggekocht
door de Noordelijke landen kwam er van de overheid
zelfs de dreiging met de doodstraf. Toch wisten
glasblazers weg te komen van het eiland Murano en
zich te vestigen in bijvoorbeeld Antwerpen, waar ze het
Venetiaanse glas namaakten. Hun klanten waren vooral
de aristocratie en de rijke koopmansstand. Dit
zogenaamde A la façon de Vénise was van mindere
kwaliteit en ook minder helder dan het echte
Venetiaanse glaswerk. Geliefd was het zogeheten
vleugelglas, een nagemaakt Venetiaans drinkglas
waarvan de stam met veel ingewikkelde uitsteeksels
versierd was. Glas bleef een zeer luxe artikel tot de
opkomst van de bourgeoisie in de 18e en 19e eeuw. Deze
leidde tot veel meer vraag. In glasfabrieken werd glas
toen vervaardigd door veelal anonieme werklui, maar
pas aan het einde van de 19e eeuw leidde een reactie op
de nieuwe industriële massaproductie van glas, tot de
enorme populariteit van glaswerk. In Nederland is de
glasfabriek van Leerdam heel bekend, hier wordt
machinaal glas geblazen voor de industrie en er is nog
een kleine afdeling waar op de oude manier prachtige
kunstvoorwerpen worden geblazen.

De zandkerntechniek
Lang maakte men glas volgens de oude
zandkerntechniek. Eerst maakte de glasmaker van klei,
stro en een beetje mest de vorm van een flesje of een
potje. Hierover wikkelde hij gesmolten glasdraden die
hij net zo lang verhitte en uitrolde tot het glas de
gewenste vorm had. Met nieuwe glasdraden bracht hij
vervolgens kleuren aan. Terwijl de draden op het
oppervlak smolten trok de maker met een pincet of
haakje patronen. Tot slot zette hij er apart oortjes en
voetjes aan. Na afkoeling krabde hij de kern uit het
flesje of potje dat na polijsten prachtig glansde, maar het
resultaat was niet doorzichtig en lijkt voor ons meer op
aardewerk. Ruim duizend jaar was dit de manier om
glas te maken. Anders dan een metaal zoals
bijvoorbeeld brons, bleek glas moeilijk in een mal te
vormen. Dat lukte pas vanaf de hellenistische tijd (33030 voor Chr.) en leverde -veelkleurige- drinkschalen en
kommen met ribben en banden op. Rond het midden
van de 1e eeuw moet iemand in het oostelijk
Middellandse zeegebied op het idee gekomen zijn om
een gesmolten glasmassa op een holle buis te doen en er
op te blazen. Een glasrevolutie in het Romeinse rijk was
het gevolg. De glasmakers konden nu grote kelken,
siervazen met een dunne wand, drinkbekers en lange
slanke parfumflesjes maken. En door glas in een mal te
blazen was het zelfs mogelijk, om het de vorm van een
gezicht of bijvoorbeeld van een tros druiven te geven.

Geslepen glas
Naast graveren en kleuren kan glas ook geslepen
worden. De techniek van het slijpen was al bekend in de
Romeinse tijd maar na de val van Rome in 476 na
Christus raakte men in Europa veel verworvenheden
kwijt. In de 17e en 18e eeuw wordt het slijpen van glas
in Duitsland heruitgevonden, maar het waren de Engelse
glasmakers, werkend met sterk loodglas, die het
slijpwerk eind 18e half 19e eeuw heel populair maakten.
Door rechte lijnen en facetten te slijpen kan het licht in
het glas weerkaatsen en afgebogen worden, wat een
prachtig effect heeft. Het slijpwerk werd gedaan met
een ronddraaiend wiel met een gevormde rand, plat,
rond of puntig, die de groef bepaalde. Na het midden
van de 18e eeuw werd er veel geslepen in diamant-,
waaier-, ruit- en stervorm. Ook in het Heestershuis in de
hoekkast onder de oude trap staan hiervan voorbeelden,
waaronder enkele schaaltjes. De groene glazen uit de
18e eeuw staan er ook en blijven in de kast maar wij
heffen het glas en wensen u een blij en voorspoedig
2008.

Noord-Europa
Het maken van glas ontwikkelde zich in het noorden
van Europa erg langzaam en glas werd er lang
beschouwd als een luxe. In Venetië waren Syrische
glasblazers als krijgsgevangenen meegenomen, hetgeen
nu nog te zien is aan de Byzantijnse invloeden op glas
uit die tijd. Omdat men bang was dat het geheim van het
kunstige glaswerk uit zou lekken kwam er een verbod
voor vreemde glasblazers. Op het eiland Murano voor

Anne-Marie Cornelissen

KERSTGEVOEL IN
De winkels zijn volop in kerstsfeer. Bij het
binnenstappen van een warenhuis prikkelt de glitter als
engelenhaar je huid en de kleuren rood en groen
spetteren in je ogen. Het muzikaal behang in de winkels
dringt door in je oren en in je hart met bekende
kerstdeuntjes. De mensen worden in de goede stemming

TUNIS

gebracht, de kooplust stijgt tot grote hoogte. Er wordt
goed ingekocht en vrolijker dan ooit rinkelt het
kerstbelletje bij de kassa.
Nieuwsgierig kijkend in de winkelwagentjes zie ik
allerlei smakelijke boodschappen, maar mis ik de ware
kerstboodschap. Geen Jezuskindje, liggend in een
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kribbe met in zijn omgeving een os en
een ezel, die met hun adem het kindje
verwarmen. Geen lieve Maria, die in
gezelschap van de goede Jozef het
kerstkind met haar mantel van liefde
toedekt. Geen herders, die op kraamvisite
komen en een mooie melodie spelen op
hun fluit. Geen wijzen uit het oosten, die
geschenken aandragen, die bij een
goddelijk kind passen. Geen ster aan de
hemel, die stille staat en geen engel, die
het Gloria aanheft. Geen kerstgroep, die
de ware kerstboodschap in beeld brengt.
De ware kerstboodschap, die misschien
wel niet in een winkelwagentje past,
vertelt ons, dat de hoogverheven God bij
ons thuis wil komen en met ons mee wil
optrekken. Wonderlijk mooi is het,
wanneer de goddelijke hemel en de
menselijke aarde elkaar omarmen. De
ware vrede komt dan heel dichtbij. De
kerstengel hoor je met de kerst zingen,
dat de ware vrede komt, wanneer God eer
wordt gebracht en we prettig met elkaar
omgaan.
Kijk eens naar het schilderij, dat Jan
Heesters op een van zijn reizen maakte.
Het stelt een overkoepeld terras voor,
waar mannen met elkaar in gesprek zijn.
Een vredig tafereel is het. De bogen van
het gewelf ademen een weldadige rust,
die doet vermoeden dat de mannen kalm
en vredig met elkaar omgaan. Door het

hoge gewelf zo’n prominente plaats te geven, heeft Jan Heesters een
stilte en een innerlijke rust op dit vaak luidruchtige terras gebracht, die
weldadig aandoet. Mij geeft dit kleurrijke schilderij een kerstgevoel,
ook al speelt dit tafereeltje zich af in Tunis en heeft Jan Heesters het
geschilderd op een warme dag midden in het jaar.
Dit schilderij, waarop geen kerstgroep zichtbaar is, roept bij mij meer
op van het ware kerstverhaal dan al die drukte in de supermarkten,
waar de jingle bells van zich laten horen.
Rust, vrede, verbondenheid met elkaar en een hoge overkoepeling zijn
woorden, die bij kerstmis passen.
Met een grammetje fantasie en knipogend kijkend, zie ik nog iets, wat
dit schilderij tot een kerstafbeelding maakt. Zie eens de pilaren, groen
en rood gekleurd. Zie er de kerstkleuren in. Zie eens de beweging van
deze kleuren, oplopend naar het gewelf en neerdalend naar de vloer.
Zie er de neerdalende beweging van de God van het gewelf in en de
opgaande lijn van de mens van de werkvloer. De grote God en de
kleine mens ontmoeten elkaar. De vrede is dan overal voelbaar: bij
mensen in Tunis, bij allochtonen en autochtonen, bij lezers en
lezeressen van dit verhaal en bij wie al niet. God schept er welbehagen
in.
Een vredige kerst gewenst.

Pastoor Piet Goedhart
Sint Lambertusweg 122
5291 AD Gemonde
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E X P O S I T I E D O R U S V A N O O R S C H O T IN H E E S T E R S H U I S
Binnenkort, vanaf februari 2008, zullen in het
museum, zowel in het nieuwe paviljoen als in het
oude woonhuis, diverse stillevens te zien zijn. Voor
het eerst zal Dorus van Oorschot hier exposeren,
wellicht als voorproefje voor een meer permanente
bewoning door deze Schijndelse schilder, die het
paviljoen met zijn kleurige, tintelende werken, veelal
bloemstillevens, voor zijn rekening zal nemen. In dit
genre heeft Van Oorschot naar mijn idee zijn beste
werk gecreëerd. In het oude woonhuis laat Jan
Heesters zien hoe hij zijn stillevens opzette en
uitwerkte, in een meer ingetogen, tekenachtige stijl,
duidelijk ook met een eigen karakter. Er zijn immers
evenveel manieren van schilderen als er goede
schilders zijn, elke schilder staat voor de taak zijn
eigen signatuur te ontwikkelen. Daarom blijft het
moeilijk om schilders te vergelijken, elke kunstenaar
die die naam verdient, heeft zijn eigen merites en
eigen belevingswereld.

Amsterdam, die met zijn pronkstillevens met o.a.
perzische tapijten en Chinees porselein als de grootste
meester in het genre wordt beschouwd. In Antwerpen
verwerft Jan de Heem met pronkstillevens met fruit en
de vrije natuur op de achtergrond aanzien.
In dezelfde tijd maakt in Spanje Francisco de Zurbaran
naam als stillevenschilder. Zijn licht-donker contrast
wijst op invloed van Caravaggio. Zelf zal hij 200 jaar
later Paul Cézanne inspireren, die met zijn
appelstillevens tot eenzame hoogte zal stijgen.
Invloed van Cézanne
In de negentiende eeuw is het Paul Cézanne, die op zijn
zoektocht naar een nieuwe manier van schilderen het
genre een enorme impuls geeft. Zijn beroemde, kleurige
appels vormen zijn artistieke visitekaartje.Van hem is de
uitspraak: Ik wil Parijs verbazen met een appel. Dat
deed hij inderdaad en zijn originele aanpak zou vele
navolgers krijgen in de twintigste eeuw. In het begin
van die eeuw gaven Picasso, Braque, Gris en anderen
een nieuwe draai aan het stilleven met hun kubistische
aanpak van gitaren, kranten en serviesgoed. Het
magisch realisme had een sterke vertegenwoordiger in
Raoul Hynckes, die in gedempte kleuren o.a.
jachtstillevens vervaardigde. Het wit van dode hazen is
bij hem ongeëvenaard. De jonggestorven Dick Ket wil
ik hier niet onvermeld laten: de stillevens die hij in het
Interbellum schilderde boeien door de kleurschakeringen en uitgekiende composities met
eierschalen, doeken, paperassen en kommen, steeds van
boven bezien.

Zeventiende eeuwse meesters
Stillevens bieden, meer dan andere genres, de schilder
allerlei mogelijkheden om de compositie, het
kleurgebruik, de keuze van de voorwerpen en de
symboliek naar zijn eigen hand te zetten en een eigen
handschrift te tonen. Het genre kent dan ook een lange
geschiedenis. Het oudst bekende, zelfstandige werk in
deze categorie, Stilleven met patrijs, van Jacopo de
Barbari, dateert uit 1504. Hij behoort tot de kunstenaars
die de Italiaanse Renaissance naar Noord-Europa
overbrachten. Voor die tijd vormden de stillevens een
onderdeel van het schilderij, dat vaak een religieuze
inhoud had. In 1534 schildert Hans Holbein het portret
van Georg Gisze,- de hele voor- en achtergrond met hun
glazen en metalen voorwerpen kan gezien worden als
een verbluffend knap stilleven.
Rond 1600 krijgt Jan Bruegel de oudere, ook wel
Bloemen-Bruegel genaamd, in Antwerpen en Brussel
bekendheid met zijn technisch bekwame en rijke
detailweergave. In de zestiende eeuw is het Pieter
Aertsen uit Amsterdam, ook wel Lange Pier genaamd,
die met zijn culinaire stillevens invloed heeft op de
verdere ontwikkeling van het genre. In de zeventiende
eeuw is er in de Nederlanden een aantal schilders, die
zich in het stilleven specialiseren en daarmee grote roem
vergaren. De belangrijkste vijf ervan wil ik hier
vermelden. Willem van Aelst maakt furore met zijn
jachtstillevens. Pieter Claesz en Willem Claesz Heda,
beiden actief in Haarlem, staan bekend om hun
‘ontbijtjes’ of ‘banketjes’ met etenswaren en kostbare
serviezen, maar vervaardigen ook vanitas-stillevens ten
teken van de vergankelijkheid van het menselijke leven.
In het museum zult u ook zo’n vanitas-tekening van
Heesters aantreffen, met schedel en al. Insecten,
gedoofde kaarsen en schedels staan symbool voor de
eindigheid van het bestaan. Voorts is het Willem Kalf in

Opleving van het genre
Stillevens zijn eigenlijk nooit weggeweest, maar met de
opkomst en hegemonie van de abstracte kunst en de
onderwaardering van de figuratieve kunst vanaf de jaren
vijftig raakte het genre wel enigszins in de vergetelheid.
Heesters’ leerling Kees Bol trok zich daar overigens
niets van aan en bleef in de loop der jaren op eigen,
losse maar doordachte wijze zijn appels, bloemen en
bordjes met fruit schilderen. Sinds een jaar of tien is er
echter sprake van een renaissance van het genre,
waarschijnlijk als reactie op het abstracte werk. Musea
en galeries kwamen met de meest uiteenlopende
exposities van stillevens, het genre nam een hoge
vlucht. Een exponent van het succesvolle stilleven is
Henk Helmantel, van wie deze uitspraak is: “Ik heb het
idee dat dode dingen bij mij tot leven komen en dat
levende dingen onder mijn hand doodgaan.” De
afgelopen jaren waren fruitstillevens van diverse
Brabantse schilders in het Heestershuis te zien, zoals
Jozef Gindra, Kees Bastiaans en Frans Manders.
Daarnaast liet de nog jonge Peter van den Borne er zijn
stillevens zien, die aanspreken door de liefdevolle
aandacht voor het detail, de kleuren en de knappe
stofuitdrukking.
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Dorus van Oorschot
In het oeuvre van Dorus van Oorschot nemen zijn
stillevens , vaak gecombineerd met bloemboeketten, een
vooraanstaande plaats in, hij was op zijn best in dit
genre. Toen in 1990 Museum Kempenland in
Eindhoven een overzichtsexpositie van zijn werk
organiseerde, mocht directeur Peter Thoben een
schilderij als dankgeschenk in ontvangst nemen. Het
was geen toeval dat hij koos voor een atelierstilleven
met paraplu’s, oliekannen, etc. Dit werk is ook te
bezichtigen op de komende expositie in het
Heestershuis.
Van Oorschot is geen schilder van details maar creëert
met zijn losse, impressionistische aanpak schilderijen,
die als geheel onmiddellijk boeien, warmte uitstralen en
een gevoel van weldadige overvloed oproepen. De
kleuren en de compositie bepalen de sfeer van het
schilderij, -in deze facetten kon de autodidact Van
Oorschot zich uitleven, de exacte vormen van de
objecten zijn van ondergeschikt belang.
Nadat hij eens in het ziekenhuis noodgedwongen van
schilderen had moeten afzien, greep hij bij thuiskomst
onmiddellijk naar de penselen. Binnen korte tijd had hij
een groots, weelderig stilleven met floxen en hortensia’s
opgezet, als expressie van het blije thuiskomen, -het
werd een van zijn beste doeken. Het werk van Dorus
van Oorschot is doordrenkt van een verfijnd
kleurgebruik dat hij zich in een lange reeks jaren eigen
maakte. Hij was creatief gedurende grofweg vijftig
jaren, vanaf midden jaren dertig- nog leerling van
Antoon van Domburg- tot aan zijn dood in 1989, vlak
voor de grote expositie in Eindhoven. Op de komende
tentoonstelling in ons museum zijn werken uit
verschillende levensfasen van Van Oorschot te zien,
zodat zijn ontwikkeling als stillevenschilder goed te
volgen is. Het vroege werk is nog klassiek van opzet,
daarna ontwikkelt hij steeds meer een eigen stijl, totdat
hij in de laatste twintig jaar met groot vakmanschap en
een vrije, losse aanpak stillevens schildert die wemelen
van kleur en licht. Hij komt erin naar voren als een
exuberante, flamboyante persoonlijkheid, terwijl hij in
het dagelijks leven bescheiden en nederig bleef, bewust
als hij zich was van zijn gebrek aan opleiding. In zijn
werk toont hij zich de trotse, zelfbewuste schilder, die
wist wat hij kon. Op de expositie treft u ook een klein
zelfportret aan van deze kleine grote man, waarop hij
bezig is achter de ezel. Met verbeten trekken om zijn
mond, totaal geconcentreerd, penseelt hij het doek vol.
Dat was zijn lust en leven, daar getuigt deze rijke
expositie van.

weerspiegeld in zijn serene stillevens, waarin ook zijn
tekentalent tot uiting komt. Ook Heesters heeft kleurige,
fleurige bloemstillevens geschilderd, maar zijn aanpak
is rustiger en klassieker. De mooiste werken van zijn
hand in dit genre dateren misschien wel uit zijn
vroegere perioden, de jaren twintig en dertig. Ik noem
enkele werken: het vogelnest; de bloesemtakken in een
glazen pot; de oostindische kers, geslingerd om een
tinnen vaas met gele pruimen; een mandje met fruit.
Ook Heesters combineert vaak een bloemboeket met
voorwerpen, gegroepeerd rondom de vaas. Hij schildert
fruit, boeken, serviesgoed, tinnen en porseleinen
kannen. De werken stralen een zekere bedachtzaamheid
uit, het gaat een beetje i n de richting van mystiek. Ook
Heesters is een meester in de wereld van kleuren,
allerlei schakeringen en tinten geven allure aan de
schilderijen. De achtergrond houdt hij vaak
monochroom blauw. Op enkele werken is het blauwgele behang zichtbaar, dat destijds huize Heesters
sierde, zoals op het doek met de riddersporen, lelies,
gladiolen en floxen en op dat met de appelbloesem en
de paarse tulpen. Met dat laatste was Heesters volgens
Wilma van Giersbergen een nieuwe, lossere, impressionistische weg ingeslagen. Op de expositie treft u ook
enkele jachtstillevens aan, een klassiek genre, dat
Heesters met zijn hazen, fazanten en vogels van diverse
pluimage eer aandoet. Het zijn bepaald niet zijn minste
werken. Ik noem nog twee werken: allereerst de
zonnebloemen die Heesters als hommage aan Van Gogh
schilderde en ten tweede de gele pot met bloeiende den,
waar Museum Kempenland zich indertijd meester van
maakte. De expositie in het oude woonhuis biedt een
mooi overzicht van de beste stillevens, die, doordat ze
uit allerlei perioden afkomstig zijn, een grote diversiteit
aan schilderstijlen laten zien.
Slot
Het stilleven is een genre, waarin de schilder zijn
persoonlijkheid, zijn technisch kunnen, zijn boodschap
via symboliek, zijn gevoel voor kleur en vermogen tot
stofuitdrukking tot uiting kan brengen. Maar buiten dit
alles brengt het stilleven iets bijzonders tot stand: het tot
vergankelijkheid gedoemde voorwerp ondergaat in het
kunstwerk de metamorfose tot onvergankelijkheid.
Misschien vormt dit gegeven wel de ultieme
aantrekkingskracht van het genre. De onsterfelijkheid,
waar we vergeefs naar streven, vinden we in de kunst, in
dat op het eerste gezicht onnozele stilleven. Vita brevis,
ars longa. Ik wens u veel plezier bij het aanschouwen
van al het moois in de komende expositie van twee
Schijndelse kunstenaars die gedurende hun leven
nauwelijks contact hadden en nu broederlijk naast
elkaar (komen) hangen.

Stillevens van Heesters
De wereld van Jan Heesters was meer ingetogen, meer
beschouwend dan die van zijn vakbroeder in de
Dr.Poelsstraat,
later
Venushoek.
Dat
wordt

Jan Geerts
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AGENDA & WETENSWAARDIGHEDEN
Museum Jan Heestershuis 073 - 54 92276
Pompstraat 17, 54 81 BL Schijndel
openingstijden: dinsdag t/m zondag 13.00 uur - 17.00
uur.
! Nieuwjaarsreceptie: maandag 7 januari 2008
wil het Museum en TIP het oude jaar afsluiten en
het nieuwe jaar beginnen. Een belangrijke
verandering in het nieuwe jaar is dat het TIP
Schijndel voortaan een VVV-agentschap zal zijn.
Dit wil de beheerder, Corine Molenaar, tijdens de
nieuwjaarsreceptie vieren. Dhr. Rein de Laat,
directeur van de Regio VVV Meierij en
Noordoost-Brabant,
zal
het
VVV-schildje
uitreiken aan wethouder Bart Eijkemans. De
receptie is van 15.00 tot 17.00 uur. Alle vrienden
zijn van harte uitgenodigd!
! Heb je net een spiksplinternieuw stratenboek
aangeschaft en dan krijg je met Sinterklaas een
tamtam.
! Subsidies: Het Museum Jan Heestershuis heeft van
de Brabantse Museum Stichting subsidie gekregen
voor de aanschaf van nieuw klimaatapparatuur
(voor het atelier) en voor de aanschaf van een
camerabeveiligingssysteem voor de beeldentuin.
Waarschijnlijk kan aan het begin van het nieuwe
jaar
weer
een
beeldenexpositie
worden
ingerichten. De eerste tentoonstelling die gepland
staat, is van Frans Goossens.
! De wereld is groter dan Schijndel 2. Vanaf 15
december tot en met 27 januari 2008 toont
kunstenares Jeanne van Heeswijk in het paviljoen
het videowerk 'Some 7'. In samenwerking met
Marten Winters maakte Van Heeswijk, tijdens een
verblijf in Boedapest in 2004, een serie interviews
met zeven vrouwen. De vrouwen vertegenwoordigen verschillende maatschappelijke rollen.

!
!

!

De tentoonstelling is onderdeel van het project 'De
wereld is groter dan Schijndel 2', georganiseerd
door de KEG. Hierbij wordt beeldende kunst
getoond op vijf locaties in Schijndel. Vijf uit
Schijndel afkomstige kunstenaars zijn een
samenwerkingsverband aangegaan met vijf
collega-kunstenaars. Naast ons museum zijn de
locaties: KEG-expo in 't Spectrum', Atelier van
Oorschot, oude klompenmakerij Oerlemans en
voormalig café Peer Wouters.
Als u begin januari geen acceptgirokaart wilt
ontvangen
Dorus van Oorschot: 10 februari 2008 een nieuwe
expositie in het gehele museum. De tentoonstelling
toont werk van de Schijndelse kunstenaars Dorus
van Oorschot (1910-1989) en van Jan Heesters
(1893-1982). Van beide kunstenaars worden
schilderijen van (bloem)stillevens geëxposeerd.
Daarnaast zullen van Jan Heesters ook etsen van
gevarieerde onderwerpen getoond worden. De
tentoonstelling wil overeenkomsten en verschillen
tussen de kunstwerken en het leven van Van
Oorschot en Heesters laten zien.
Met dank aan onze sponsors:
Foto Keetels
Rabobank Sint Oedenrode Schijndel
Restauratie-atelier Jos Van Extel
Schijndels Weekblad
Woudstra architecten b.v.

Onderstaande afbeelding is een foto van een olieverf
schilderij (60x45cm) van Jan Heesters (niet gesigneerd);
waarschijnlijk een heel vroeg werk:
de os en ezel wachten op het kindeke?
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