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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
! Beste vrienden,
Deze keer, na 25 Vriendenbrieven, hebben we Jan Heesters de plaats gegeven
die hem toekomt ofwel zoals de ontwerper van het masker van de Vriendenbrief
het bedoelde? Met Kerst nog voor ons, is het jaar 2008 weer bijna geschiedenis.
Dus tijd voor een korte terugblik. We hebben een mooi en succesvol
‘Heestersjaar’ achter de rug. In september jl. kreeg u alweer de vijfentwintigste
Vriendenbrief in de bus, een speciale uitgave in kleur. We hebben daar veel
positieve reacties op gehad en ook de vraag of het altijd in kleur kon. Nee dus,
dat is te duur. Daarnaast hebben we een drietal lezingen in het Architecten-kerkje
georganiseerd.
! De heer Ger Verhoeven “De mystieke verbeelding van iconen”
! De heer Harry Korst: “Besmetting met het veilingvirus”
! De heer Th. Hoogbergen: “Neogotiek na herstel van de kerkelijke
hiërarchie”.
En natuurlijk was er het rondetafelgesprek in het Pavilioen van het museum met
mensen die Jan Heesters goed hebben gekend. Deze activiteiten zijn allemaal
prima bezocht: een bezoekersaantal van minimaal 40.
Ook Beheerder Corine Molenaar heeft niet stilgezeten, zij heeft samen met de
vrijwilligers enkele prachtige tentoonstellingen met werk van derden
georganiseerd. Hoogtepunt, vond ik, was een expositie met schilderijen van Kees
Bol waarmee de leerling van Heesters schitterde in het Heestershuis. En het
unieke was natuurlijk dat Kees Bol zelf bij de opening aanwezig was.
De huidige tentoonstellingen ‘Van Bauer tot Vaes’ met werken die Jan Heesters
van vrienden en tijdgenoten heeft verzameld en de werken van Elmar Gille
worden door de bezoekers zeer geapprecieerd. De tuin was dit jaar weer een
echte beeldentuin met werken van Frans Goossens, Jos Blersch en Jet van Zijl.
Ik sprak hierboven van een goed Heestersjaar. Zoals u weet heeft de familie van
Dinther een bruikleenovereenkomst met de gemeente Schijndel gesloten over het
werk van Dorus van Oorschot. Dit betekent dat werk van Dorus van Oorschot in
de toekomst vaker in het Jan Heestershuis te zien zal zijn. Dat is beslist een
aanwinst voor het museum. Een voorproef(je) is er al geweest. Vanaf 10 februari
jl tot medio juni hebt u kunnen genieten van de tentoonstelling ‘Gemengd
Boeket’. In die expositie werden (bloem)stillevens van Dorus van Oorschot en
van Jan Heesters geëxposeerd. Ik hoop dat Dorus van Oorschot zo veel ‘ruimte’
krijgt zodat we in de toekomst kunnen spreken van een goed ‘Museumjaar’.
Na al dit positieve toch een punt van zorg dat ik al eerder op deze plaats heb
geuit: de aanwas van nieuwe vrienden van onze Stichting stagneert en er komt te
weinig ‘jong bloed’ bij. Beschouw dit dan ook als een oproep aan alle Vrienden
om met name naar lezingen maar ook naar de openingen van tentoonstellingen
familieleden, vrienden en bekenden mee te nemen en kennis te laten maken met
onze stichting Vrienden van . . . . . ! Na het uitspreken van deze zorg, wil ik dit
vriendenjaar mede namens Anne-Marie Cornelissen en Jan Geerts, afsluiten met
u allen goede dagen te wensen en een voorspoedig 2009.
Paul van den Acker, voorzitter.
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U I T H E T E I G E N M U S E U M B E Z I T: P A R F U M F L E S J E S
D’heilige drie kooningen uit zo verre land
Zij zochten onze Here met offerand
Z’offerden ootmoedelijk myrrh’, wierook ende goud
T’ere van den Kinde, dat alle ding behoudt: kyrieleis !

Popea overleed, gebruikte hij meer wierook, dan de
Arabische wereld in één jaar kon leveren.
De Romeinen waren zeer vindingrijk in het samenstellen
van nieuwe geuren, zij leefden zich helemaal uit en
sprenkelden zelfs parfum op vloeren en muren. Ze
wreven paarden, honden en vriendenbrieven ermee in en
tijdens speciale feesten van de elite spoten de fonteinen
soms geparfumeerd water. De val van het Romeinse
keizerrijk, de invasies van de barbaren en de eindeloze
oorlogen deden de westerse wereld wegzinken in een
sombere periode waar voor parfum nauwelijks plaats
was. In de 12e eeuw kwam hier verandering in; de handel
uit het Oosten kwam op gang door steden als Venetië en
Ravenna. Zo kwam uit het Oosten ook veel vergeten
kennis terug. De Arabieren hadden het gebruik van het
parfum in stand gehouden. De volgelingen van
Mohammed hielden vooral van zware geuren zoals
muskus maar ook van rozen en amber. Zij mengden de
stof vroeger zelfs door de specie waar moskeeën mee
werden gebouwd. Maar wierook en mirre waren mede
door hun kostbaarheid, in het Oosten nog steeds heilige
geuren.

Volgens het evangelie van Mattheus zijn de drie nietJoodse bezoekers aan de kerststal de drie wijzen of
magiërs uit het Oosten. Waarschijnlijk zijn het kostbare
geschenken die zij meebrengen voor het pasgeboren kind
en er is veel nagedacht over de betekenis hiervan. Zo
staan de drie koningen symbool voor het heidendom:
Melchior heeft goud bij zich omdat hij een koning
bezoekt. Hij vertegenwoordigt Europa. De mirre van de
Aziatische Balthasar verwijst naar het sterven van Jezus
en de wierook van de Afrikaanse Caspar naar zijn
goddelijke opstanding uit de dood.
Volgens de heilige Bernardus in de Middeleeuwen is het
goud bedoeld om het arme gezin te helpen, mirre tegen
het ongedierte en wierook tegen de stank in de stal.
! Wierook en mirre
Wierook is een mengsel van aromatische organische
stoffen, dat aangestookt, een aangename geur verspreidt.
Met wierook wordt ook wel de hars van de wierookboom
bedoeld. De oorspronkelijke betekenis van het woord
wierook is “gewijde rook”. Zeker is dat wierook al sinds
1700 voor Christus wordt gebruikt, waarschijnlijk
oorspronkelijk als reukoffer met het doel om de goden
gunstig te stemmen. De geur en het gebed stijgen met de
rook omhoog. Een praktisch gebruik van wierook was het
verdrijven van rottingslucht. Het bloed en de restanten
van de dieren als offer gebracht, werden gemaskeerd door
de indringende geur van wierook. Ook mirre is een
geurstof. Een ruwe hars die wordt gewonnen van
Commiphora-boomsoorten en wordt bewerkt door middel
van destillatie met als eindresultaat: een dikke lichtgele
olie met een warme, kruidige, zoetige en enigszins
rokerige geur. Gestookt brengt mirre een zware geur
voort. Als basisnoot wordt het in minieme percentages
verwerkt in oriëntaalse of zwaar bloemige parfums.

! Parfum in het Westen
De kennis van het bereiden van parfums in het Westen
kon toenemen dankzij de opkomst van de universiteiten
in grote steden, waar kundige alchemisten verder werkten
aan de toepassing van het destillatieproces zoals door de
Arabieren was geïntroduceerd. In het westen werd
parfum in eerste instantie gebruikt om de geneeskrachtige
werking, later ook om lichaamsgeuren te verdoezelen. In
de middeleeuwen werd veel belang gehecht aan hygiëne,
dit geldt niet voor de renaissance: het lichaam werd niet
veel gewassen want water werd gezien als drager van
allerlei ziekten zoals de pest. Men werd zelfs zo bezeten
van parfum dat er van persoonlijk hygiëne eigenlijk geen
sprake meer was.
! Parfum flesjes
Parfum werd in fiolen, ampullen of geblazen glas
bewaard. Daarnaast bestond er Venetiaans glas, kristal en
wit melkglas, dat doet denken aan oosters porselein. Er
waren vele soorten flacons, vervaardigd van eenvoudige
of kostbare materialen.Bebloemde kransen, aromatische
oliën en wierookgeuren stijgen in onze huidige
maatschappij ons nu ook nog naar het hoofd net als in de
klassieke Oudheid. Parfums vergezellen kleine en grote
gebeurtenissen uit het leven en laten bij veel mensen
sporen en herinneringen na. Misschien zijn er daarom in
de nalatenschap van Jan Heesters enkele mooi geslepen
parfumflesjes, soms met een zilveren of gouden dopje of
met bloemmotieven. Ze zijn maar ongeveer acht tot 10
centimeter groot maar mogelijk bewaard om mooie
herinneringen aan feestdagen of aan andere goede dagen.
Ik wens u ook zulke kerstdagen toe….

! Parfum
De geschiedenis van parfum is heel oud: zo zou de tuin
van Eden al een paradijs van geurende bloemen zijn.
Wanneer precies de parfumcultuur is ontstaan, is niet
bekend. Lange tijd werden geuren gebruikt om de goden
gunstig te stemmen en hadden zo een zuiver
godsdienstige waarde. De Egyptenaren waren de eersten
die parfum gebruikten voor het persoonlijke genot maar
het maken ervan bleef voorbehouden aan de priesters. De
vrouwelijke parfumeurs van de oude Grieken verbeterden
de Egyptische technieken. De Grieken gebruikten
uitzonderlijk veel parfum en voor elk lichaamsdeel weer
een andere geur. Zij brachten het gebruik van parfum
weer over naar de Romeinen. Onder keizer Nero vonden
er ware parfumorgieën plaats. Toen Nero’s geliefde

Anne-Marie Cornelissen
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EEN STILLEVEN
Op een schilderij van Jan Heesters uit de jaren twintig
van de vorige eeuw, zien we duidelijk een herfststilleven:
groene dennentakken, gegroepeerd in een gele vaas. De
uitwaaierende takken zijn door Jan Heesters als de
penselen geschilderd, die dit stilleven kleurrijk op het
canvas hebben gebracht. Op de voorgrond liggen enkele
dennenappels te pronken, die in de herfst voor het
oprapen liggen in menig bos. Rondom de ovale vaas, als
een warme gele zon geschilderd, komt een scala aan kleur
ons tegemoet, die ons doet herinneren aan een
herfstwandeling. De kleuren van de natuur roepen bij
zo’n herfsttripje een verwondering op, die menigeen goed
doet.
Groot is het aantal mensen, dat van de herfst houdt.
Voordat de dagen zichtbaar gaan korten en de vrieskou
ons binnenshuis doet vertoeven, is een middagje buiten in
de bossen een weldaad. Met enkele dennentakken in de
hand en enige dennenappels in de jaszak keren mensen
naar huis terug en zetten er een stilleven mee op. De
harsgeuren snuiven ze op en kijkend naar het herfststukje
komt er een stilte in mensen op, die hen goed doet. Stil
wordt het in hen, al is het maar voor even.

Mensen zijn op zoek naar stilte.
Wanneer het jaar zijn laatste maanden geeft en de natuur
zich verstild aan ons toont, dan spreekt de stilte.
Ze spreekt over de vergankelijkheid van het leven, over
de nacht en het sterven.
Ze spreekt over opbloei, over licht en de nieuwe dag, die
aanbreekt.
Ze spreekt over het einde van elke oorlog en elke ruzie.
Ze spreekt over onderlinge liefde en vrede op aarde.
In een liedtekst van Huub Oosterhuis klinkt als een
zekerheid door, dat de donkerte zal verdwijnen en een
nieuwe bloei zich zal ontvouwen. Het refrein van dit
adventslied verwoordt het met de woorden: “De nacht
loopt ten einde, de dag komt naderbij”. In dit lied wordt
de aandacht gericht op een nieuw twijgje, dat vanuit de
oude takken zal opstaan. Niet eenieder zal dat zien.
“Maar wie gelooft”, zingt het lied verder “verstaat het
wel. Dat twijgje heet : Emmanuel “.
Eenieder kijkt vanuit zijn eigen levenservaring en visie
naar een stilleven. Ook naar dit stilleven van de
dennentakken in een gele vaas. Mijn kijk op dit
bijzondere stilleven van Jan Heesters, die ik mijn
tekenleraar mag noemen, is pastoraal getint. Die tint
voeg ik aan de vele kleuren toe.
Zo mag u dat ook doen. Met uw eigen inkleuring wordt
het schilderij alleen maar mooier. Vooral hoop ik, dat de
stilte, die dit stilleven oproept, u iets vertelt over het
leven. Over het leven, dat steeds tot bloei wil komen in u
en mij. Het lijkt me een mooie kerstgedachte.
Piet Goedhart, Pastoor Gemonde
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Kerstnacht
Kerstnacht- het woord is als een lafenis,
Een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
Stralen der sterren – op de landen is
Het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Ida Gerhardt 1940
(De dichteres die 15 mei 2006 tijdens de avond met
Nelleke de Laat in het Architecten-kerkje
zo uitvoerig ter sprake kwam,)

Kerstnacht- het eenzaam zwerven der gedachten
Rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
Verlangen naar het helder zingen in de nacht en
Het opgaan van de ster, een lichtend teken.
Kerstnacht – het sneeuwt op uw geschonden aard
Dun en verstuivend dekt een huivering
Van ijle val, een lichte zuivering
Het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

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.
!

!

!

5 januari 2009: nieuwjaarsreceptie in het Museum
Jan Heestershuis; alle vrienden van het museum zijn
zeer welkom. Om 15.00 uur wil de Beheerder,
Corine Molenaar, terugkijken op 2008 en
vooruitblikken op het nieuwe jaar. U bent allen van
harte uitgenodigd!
tot 1 januari: in het museum Jan Heestershuis te
koop: 3 setjes wenskaarten voor de actieprijs van
!10,=! Ieder setje bestaat uit 6 prachtige full color
wenskaarten inclusief enveloppen met reproducties
van winterse taferelen van Jan Heesters (normale
prijs !5,= per setje). Naast de drie onderstaande
kaarten hebben ze als onderwerp: Schijndel in de
sneeuw, schaatsers in Sint Oedenrode, en
ondergaande zon in de sneeuw.
18 jan. t/m 3 mei 2009: expositie in het museum Jan
Heestershuis ‘Schijndel 700 jaar’. Oorlogen,
plunderingen en pest maar ook: opbouw, handel en
groei. De geschiedenis van Schijndel levert een
divers en interessant beeld op. In het Museum zwerft
u door 700 jaar verleden. Dit wordt getoond aan de

ijspret bij de Pettelaer

!

!

brug te Gemonde
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hand van schilderijen, tekeningen en prenten van
historische gebeurtenissen, locaties en personen. Jan
van Amstel, een van Schijndels bekendste inwoners
ooit, heeft een centrale plek in de tentoonstelling.
Maar ook thema’s als religie, industrialisatie en het
dagelijkse leven komen aan de orde. In het paviljoen
hangen schilderijen van o.a. Heesters, Van Oorschot,
Gindra, Pijnenburg en Bastiaans. Deze tonen het
leven en wonen in Schijndel en omgeving in de
laatste 150 jaar. U krijgt een beeld van het boeiende
verleden van een Brabants dorp in de Meierij. Een
hèle geschiedenis!
9 december jl. voer Dr. Th. Hoogbergen ons mee
door de geschiedenis van de Middeleeuwen tot begin
20e eeuw met een fantastische lezing over de
neogotiek na het herstel van de kerkelijke hiërarchie.
Met dank aan onze sponsors:
o Rabobank Schijndel
o Restauratie-atelier Jos van Extel
o Schijndels Weekblad
o Woudstra architecten b.v.
Foto Keetels

boerinnen met mand kool

E X P O S I T I E : “ . . . . . E E N H E L E G E S C H I E D E N I S” 7 0 0 J A A R S C H I J N D E L
In januari a.s. gaat de tentoonstelling van start, die de
ondertitel “700 jaar Schijndel in kunst gevat” draagt.
In 2009 is het 700 jaar geleden dat “de mannen van de
villa van Scijnle“ hun grond van Hertog Jan II in
eeuwige en onvervreemdbare erfpacht kregen. Het
weliswaar gehavende document, het charter, waarin
deze overdracht werd vastgelegd, is op de expositie te
bezichtigen. Overigens heeft de commissie, die
verantwoordelijk is voor de tentoonstelling, vooral
naar kunstwerken gezocht, die even zovele illustraties
vormen van de bewogen geschiedenis van Schijndel,
een Brabants dorp midden in de Meierij van ’sHertogenbosch. Het resultaat mag er wezen: de
schilderijen, beelden, tekeningen, gravures en etsen
zetten de bezoeker terug in de tijd en brengen zijn
fantasie op gang, zodat hij/zij zich een uur lang thuis
waant in voorbije eeuwen en zich een beeld kan
vormen van de drama’s die zich in ons dorp hebben
afgespeeld.

! De geschiedenis van Schijndel beschreven.
Over de geschiedenis van Brabant bestaat een uitgebreide
bibliografie. In 2004 kwam met name het lijvige
geschiedwerk ‘Geschiedenis van brabant’ uit, waarin niet
alleen Noord-Brabant maar ook het Belgische Brabant
werd beschreven. Maar als het om Schijndel gaat, zijn de
bronnen beperkt. Het werk van Wiro Heesters,
‘Schijndel, historische verkenningen’ uit 1984, biedt
weliswaar veel informatie, maar bevat ook vele hiaten in
de geschiedenis van Schijndel. Veel eerder, rond 1825,
wijdde A.C. Brock in zijn “Beschrijving der Meierij”
enkele boeiende bladzijden en tekeningen aan Schijndel.
In 1955 schreef Antoon Coolen enkele poëtische
bladzijden over Schijndels historie n.a.v. het 125-jarig
bestaan van kousenfabriek Jansen de Wit in het
bijbehorende jubileumboek. Hij liet de gepersonifieerde
Servatiustoren uit de zestiende eeuw het verhaal
vertellen, want die had alles gezien, en dat was … een
hele geschiedenis. Voorts zagen diverse deelstudies het
licht, met name over WOII, en is er een aantal fraaie
fotoboeken verschenen. Aardig in dit verband is nog dat
in een bijzondere Suske en Wiske uitgave over Brabant
(uit 2001) hun hoover-craft klomp in Schijndel, “de
streek van de klompenmakers”, moet worden
gerepareerd.

! Geschiedenis is hot.
Dezer dagen mag de geschiedenis van ons land zich
verheugen in een sterk toegenomen interesse. Als impuls
voor deze hernieuwde belangstelling mag gelden de
discussie omtrent de Nederlandse identiteit, die oplaaide
n.a.v. integratie- en immigratievraagstukken. Er volgde
een periode van bekvechten over een al dan niet
bestaande Nederlandse identiteit. Hoe het ook zij: de blik
werd naar achteren gericht. Er kwam een stortvloed van
boeken over onze historie op de markt en door Frits van
Oostrom cs. werd een nationale canon van 50 mijlpalen
opgesteld, die uiteraard tot nieuwe discussies leidde; de
media staan nog steeds bol van de geschiedenis-wave.
Onder leiding van Henk Beijers wordt er zelfs gedacht
over een Schijndelse canon.
Een van de actiefste schrijvers op dit gebied is Geert
Mak, die reeds een dikke tien jaar vele lezers aan zich
weet te binden met zijn boeiende, enigszins journalistieke
aanpak. Met hem zagen we God uit Jorwerd verdwijnen,
beleefden we de eeuw van onze vaderen opnieuw en met
hem gingen we Europa in. Op de buis wordt dat nog eens
dunnetjes overgedaan. Als geen ander verstaat Mak de
kunst om duidelijk te maken hoe het heden
onherroepelijk uit het verleden is voortgekomen en de
hedendaagse mens is geworteld in de geschiedenis. Hij
praat bijvoorbeeld met Spaanse families, die nu in vrede
met elkaar samenleven hoewel ze elkaar in de
burgeroorlog in de jaren dertig hebben bestookt en
uitgemoord. Die vrede kan er nu zijn, zo laat Mak zien,
omdat beide partijen weet hebben van en wroeging
hebben over hun eigen wandaden. Het heden wordt
begrijpelijk door de directe link met het verleden.

! Objectieve geschiedschrijving?
Kan geschiedschrijving objectief en waardevrij zijn? Dat
is bijna ondoenlijk, zo niet onmogelijk. Bij elke
beschrijving zal de positie en achtergrond van de
schrijver een rol spelen, al probeert hij zich nog zo
wetenschappelijk en objectief op te stellen. Een
voorbeeld. In het Westen wordt geschreven: “1453n Chr.:
de val van Constantinopel, de christenen verslagen door
de Islam”, in het Oosten: “1453, de verovering van
Constantinopel op de christenen”. Uit welke gezichtshoek
kijken we? Een voorbeeld uit onze eigen geschiedenis.
Op school leerden we dat in 1795 de Fransen de macht
hier overnamen en dat Nederland een deel van Frankrijk
werd. Maar ... we leerden er niet bij dat Brabant, dat 150
jaar als wingewest had gediend voor de zeven provinciën,
de Fransen als bevrijders verwelkomde! Leerden we dat
een legertje van enkele duizenden Brabantse militairen de
Fransen had ondersteund bij de inval? Kennelijk zag men
hier in Brabant uit naar de Fransen die de terugkeer van
het katholicisme inluidden. Pas in 1795 kregen de
Schijndelaren hun vrijheden terug! Duidelijk moge zijn
dat objectieve geschiedschrijving een onmogelijke zaak
is.
Een actueel voorbeeld is het nieuwe boek van Cees
Fasseur over Bernhard en Juliana. Ik kan me niet aan de
indruk onttrekken dat Fasseur, die dankzij Beatrix inzage
kreeg in de koninklijke archieven, gezien zijn duidelijke
voorkeuren voor Bernhard in het conflict met Juliana,
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zich heeft laten beïnvloeden door Beatrix, die de kant van
haar vader had gekozen.

Heikant” bouwen. In deze tijd zuchtte de bevolking onder
allerlei vormen van belasting. Uit armoe of angst
vluchtten
vele
inwoners
weg.
De
slechte
levensomstandigheden blijken ook uit het inwonertal, dat
tussen 1526 en 1688 nauwelijks groeide (ca. 1300
inwoners). Een van de factoren was de grote
kindersterfte, die tot aan het eind van de negentiende
eeuw zou voortduren.
Pas in die eeuw kwam enige ontwikkeling in Schijndel op
gang. De Zuid-Willemsvaart werd gegraven, er kwam
voorzichtig wat industrie op gang (gas, kaarsen, kousen
en stenen). Een puffende stoomtram ontsloot het dorp
evenals de treinen op het nieuwe “Duitse lijntje”,
waarvoor zelfs een stationnetje in Schijndel werd
gebouwd. Pastoor Van Erp stond aan de basis van het
klooster van de Zusters van Liefde, die o.a. het onderwijs
en de ziekenzorg op een veel hoger plan brachten.

! Schijndel door d’eeuwen heen.
Schijndel heeft een woelige historie achter de rug. Om
met Coolen te spreken: “Neen, het was niet enkel dorpse
stilte en vree, wat de Servatiustoren zag in den gang van
lichte en donkere dagen, die lengden en krompen met de
keer van de seizoenen.” Vanaf de 14e tot de 17e eeuw
werd het hertogdom Brabant regelmatig geteisterd door
de Zwarte Dood, de pest. In 1558 overleed in Schijndel
een derde deel van de bevolking als gevolg van een
pestepidemie. Heiligen als Rochus, Sebastiaan en
Antonius Abt werden als voorsprekers aangeroepen.
Dan waren er ook nog de troepen van de Hertog van
Gelre en Maarten van Rossem, die tweemaal het dorp en
de kerk verwoestten. Zoals meestal ging dat gepaard met
plunderingen, brandstichting en verkrachtingen. De
tweede keer was de situatie zo dramatisch, dat men paus
Leo X verzocht bijzondere voorrechten aan die
Schijndelaren te verlenen, die wilden bijdragen aan de
wederopbouw van de kerk. Leo X ging akkoord en zo
konden de Schijndelaren die financieel of daadwerkelijk
hielpen eenzelfde aflaat verdienen als bezoekers van
kerken in Rome. Zo werd een nieuwe Servatiuskerk
gebouwd, de huidige toren dateert uit die tijd. In 1648 na
de Vrede van Munster komt deze kerk in protestantse
handen. Pas in 1812 werd de kerk, inmiddels in zeer
slechte, verwaarloosde staat, onder druk van de Fransen
aan de katholieken teruggegeven. De Servatiuskerk bleek
echter in een zo slechte staat dat hij werd afgebroken en
vanaf 1840 werd herbouwd. De Schijndelse protestanten,
zeer gering in aantal, betrokken in 1812 het nieuwe
Lodewijk-kerkje, dat door bemiddeling van Lodewijk
Napoleon, die een verzoenende rol speelde, was
gebouwd. De geschiedenis van dit kerkje in de recente
periode is bij u bekend. Na het Bloemen-kerkje is het nu
het Architecten-kerkje waar wij, als stichting, u
regelmatig mogen ontvangen bij culturele avonden van
zeer uiteenlopende (kunst)aard.
In de periode 1648-1795 werd Brabant uitgebuit door de
Republiek van de zeven provinciën en moest men lange
tijd, onder betaling van sommen gelds, kerken in een zgn.
schuurkerk in de vrijheid Uden. Later mochten de
Schijndelse katholieken een schuurkerk “aan den

! Kunst.
De expositie “700 jaar Schijndel in kunst gevat” probeert
het woelige verleden te tonen aan de hand van
kunstwerken. Tekeningen, schilderijen, beelden, gravures
en etsen uit voorbije
dagen vormen even zovele
illustraties van de gebeurtenissen. De bezoeker gaat terug
in de tijd en kan en passant genieten van diverse vormen
van kunst. Op de tentoonstelling zijn vele kunstenaars –
soms anoniem- tezamen gebracht. Natuurlijk is plaats
ingeruimd voor doeken, die het eertijds zo karakteristieke
coulissen-landschap met de ruisende ‘cannidassen’ in en
om Schijndel in beeld brengen. De soms bouwvallige
maar schilderachtige boerderijen met hun gezellig
rommelige erven horen daar onlosmakelijk bij en leveren
prachtige kunst op.
In ‘s-Hertogenbosch wordt om de paar jaar een
decennium uit het nabije verleden met veel succes
belicht, in Schijndel vatten we in één keer 700 jaar
bewogen geschiedenis samen. Uiteraard komen op deze
manier lang niet alle aspecten aan bod, maar de ca.
tachtig kunstwerken geven toch een bijzonder beeld van
het Schijndelse verleden. U mag deze keur aan kunst niet
missen, want de expositie staat garant voor een tijdlang
genieten, terwijl u zich, misschien verwonderd en
verbaasd, kunt onderdompelen in de geschiedenis van
onze voorouders. Ik wens u veel kijkplezier!
Jan Geerts

Driekoningen: Balthassar + Melchior + Caspar (mozaïek Ravenna)
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