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D O R U S   V A N   O O R S C H O T   I N    H E E S T E R S H U I S 
 
Jan Heesters, hand in de zak en in de andere hand zijn pijp, staat rustig te kijken 
hoe Dorus van Oorschot achter zijn ezel aan het werk is!  
20 september jl. werd een belangrijke collectie van de kunstenaar Dorus van 
Oorschot door de Stichting Atelier Van Oorschot in langdurig bruikleen 
overgedragen aan het Museum Jan Heestershuis (cq. gemeente Schijndel). En na 
‘goed gedrag’ zal het museum over 10 jaar eigenaar worden van een fantastische 
verzameling schilderijen en tekeningen van Dorus van Oorschot. In het verleden 
is in de Vriendenbrief al een aantal malen aandacht besteed en een vurig pleidooi 
gehouden om deze collectie voor Schijndel te bewaren. Wij zijn dan ook ronduit 
blij dat dit nu zijn beslag heeft gekregen waardoor het museum een bredere basis 
krijgt. Dit is allemaal te danken aan de toewijding en inzet van Hans van Dinther 
die gedurende meer dan 10 jaar zijn ‘vrije tijd’ gaf aan Dorus, zijn oom.  
De tegenstelling tussen de kunstenaars is qua sociaal economische achtergrond, 
opvoeding maar vooral ook qua opleiding extreem. Zij respecteerden elkaar maar 
waren geen vrienden. Hun schilderijen vormen een boeiend contrast en worden 
nu voor de tweede keer harmonieus geëxposeerd in het Heestershuis          PvdA 
 

foto: Gerard Deelen & Henk van Oers
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E X P O S I T I E   H E T   S C H I J N D E L S E   L A N D S C H A P

Dit najaar staat binnen de viering Schijndel 700 jaar 
het landschap centraal. Diverse kunstenaars hebben 
hun scheppingen in het Schijndelse groen geplaatst. De 
kunstwerken communiceren hier met de natuurlijke 
omgeving. Daarnaast heeft een aantal Brabantse 
dichters een gedicht gemaakt met hetzelfde thema als 
onderdeel van de manifestatie: “Het Schijndelse 
landschap belicht en gedicht”, georganiseerd door de 
Stichting KEG. Het museum Jan Heestershuis sluit 
naadloos op dit thema aan met een nieuwe expositie, 
waarin zowel Jan Heesters als Dorus van Oorschot de 
landschapregisters wijd opentrekken. Ieder in zijn 
eigen stijl geven zij in deze expositie een breed beeld 
van het Schijndelse landschap in hun dagen. Veel 
daarvan is inmiddels tot het verleden gaan behoren. 
Hun schilderijen en tekeningen zijn voor een deel 
duurzamer gebleken dan het onderwerp zelf.  
 
!   Landschap in de schilderkunst 
Van oudsher is het landschap een dankbaar thema geweest 
voor talloze schilders. Rond het midden van de 
negentiende eeuw dient zich een grote kentering aan waar 
het gaat om de wijze van schilderen. Was vóór die tijd de 
schilder voornamelijk in zijn atelier doende om de vaak 
grote, wijdse landschappen op het doek te krijgen, soms 
met vooraf gemaakte schetsen maar vaker nog geheel uit 
het hoofd, vanaf ca. 1850 trekt hij zelf de natuur in om het 
landschap op hem in te laten werken en meer 
waarheidsgetrouw te schilderen.  
Er ontstaan in Frankrijk schilderkolonies (Barbizon, Pont 
Aven) en deze werkwijze vindt navolging bij de 
impressionisten, die een nieuw soort schilderkunst, heden 
ten dage hogelijk gewaardeerd, ontwikkelen en daarmee 
van de verfijnde maar onpersoonlijke romantiek afstand 
nemen. Schilders als Monet, Van Gogh en in ons land 
Willem Maris willen met forse, spontane toetsen het 
momentane licht en de bijbehorende sfeer in het landschap 
vangen.  In de twintigste eeuw trekt de Nederlandse 
schilder naar plaatsen waar de natuur prachtige 
‘gevalletjes’ te bieden heeft: Bergen, Heeze, Laren, 
Oosterbeek, Domburg, etc.  
Ook Jan Heesters werkt op locatie, met zijn Mercedes 
heeft hij zich een flinke actieradius toegeëigend. 
Daarnaast maakt hij vele buitenlandse reizen. Hij tekent 
en schildert overal waar het landschap hem boeit. Ook 
Dorus van Oorschot blijft niet in zijn atelier en schildert, 
meer impressionistisch dan Heesters, op allerlei fraaie 
locaties. Op dinsdag neemt hij zijn ‘clubke’ mee de natuur 
in om zijn leerlingen de kunst van het vrije buiten 
schilderen bij te brengen. 
Heesters’ leerling Kees Bol plaatst zijn ezel vaak in het 
schitterende landschap tussen Maas en Waal. Soms neemt 
ook hij een leerling mee. Als die direct na aankomst het 
penseel ter hand wil nemen, voegt Kees hem toe: “Wacht 
nou even. Steek eens een sigaartje op en laat het landschap 
rustig op je inwerken”.  

  
!   Het oude, verdwenen landschap 
Ook een schilderij van een landschap, hoe realistisch ook, 
is en blijft een kunstwerk op zich en heeft zich 
losgezongen van het afgebeelde onderwerp. Naast het 
kunstwerk zijn, kan aan de doeken van Heesters en Van 
Oorschot in de nieuwe expositie een meerwaarde worden 
toegeschreven: ze hebben het oude deels verloren gegane 
Brabantse landschap voor nieuwe generaties vastgelegd en 
de schoonheid ervan voor het nageslacht bewaard. We 
zullen enkele voorbeelden nader beschouwen. 
 
!   Knotwilgen 
Allereerst de knotwilg. “Ik heb die oude kanjer van een 
knotwilg nog geattaqueerd”, schrijft Vincent van Gogh in 
een van zijn boeiende, hartstochtelijke brieven. Ook 
Heesters en Van Oorschot werden gefascineerd door het 
stoere, wilde en poëtische karakter van knotwilgen, die 
gelukkig nog niet uit het Schijndelse landschap zijn 
verdwenen. De knotwilgen op het doek verschillen sterk 
van karakter, al naar gelang hun schepper. Van Gogh laat 
vaak de door weer en wind gegeselde en afgetakelde, 
maar desondanks stoer overeind gebleven boom zien, als 
symbool voor de mens in zijn woelig bestaan. Heesters 
toont ons meer verstilde knotwilgen, soms kaal en 
vereenzaamd. Van Oorschot heeft meer oog voor de 
grillige uitwaaierende takken en de kleurenpracht van de 
wilgen. Van Gogh vergeleek er het geluid van een 
olijfgaard, die hij in de Provence aantrof, mee: “Het is als 
de knotwilgen in onze Hollandse weiden, dat wil zeggen 
het geruis van een olijfgaard heeft iets heel intiems, iets 
onmetelijk ouds”.  
Maar waar vindt men ze nog, die oeroude, gespleten, 
vermolmde knotwilgen, nestgelegenheid biedend aan  
steenuiltjes, mussen en ander gedierte?  
 
!   Korenschoven 
Ten tweede de velden met de in lange rijen opgezette 
korenschoven, die eertijds in de oogsttijd overal in 
Brabant aan het landschap iets feestelijks, iets voldragens 
gaven. Het zonnige, rijpe karakter van de talloze, hoge 
korenschoven, in hun goudgele pracht harmoniërend met 
een strakblauwe lucht, oefende op vele schilders een grote 
aantrekkingskracht uit. Dat beeld zijn we kwijtgeraakt; 
een enkele keer zien we nog kortstondig enorme strorollen 
in harmonie met het stoppelveld. Maar meestal 
overheersen in onze streek de eentonige maïsvelden. Van 
Gogh, Heesters en Van Oorschot laten ons met hun 
kleurige doeken nog steeds zien hoe mooi het was. Van 
Gogh wist zelfs te fascineren met slechts één, 
monumentale korenschoof, zeer bewonderd door Heesters. 
Op de expositie kunt u liefst drie schilderijen met 
korenschoven van Jan bewonderen. Dorus schildert het 
wassende graan en de schoven losser, meer 
impressionistisch en als deel van het totale landschap. Zo 
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krijgen we een aardig beeld van de verstilde, zomerse 
schoonheid van  het oude Brabantse land. 
 
!   Wegen door het land 
Dan een derde, ook vrijwel verdwenen karakteristiek van 
het oud-brabantse land: de zandwegen met hun diepe 
karrensporen, uitgesleten door de hoge, zware wielen van 
de al weer meer dan een halve eeuw afgedankte 
dokkerende boerenkarren, vaak geschilderd door Jozef 
Gindra met ossen ervoor. In voor- en najaar liepen de twee 
sporen vol water; dit heeft met name Nico Bastert prachtig 
geschilderd. Maar ook Van Oorschot had oog voor die 
modderige wegen, die zo nonchalant tussen de 
boerenhoeven slingerden. Een voorbeeld daarvan is zijn 
later uit herinnering geschilderde geboortehuis, gelegen 
aan de Dungensesteeg, destijds nog een waterige 
zandweg.   In de winter zorgde de vorst voor een keiharde 
ondergrond en waren de karrensporen gevuld met een dun 
laagje ijs of met een dikke laag sneeuw. Heesters schittert 
met dit thema bijvoorbeeld: de besneeuwde Spurkstraat in 
Den Dungen en de hoogkar op de Lindendijk in Sint 
Oedenrode. Ook vele andere Brabantse schilders werden 
geboeid op dit gebied, met name Janus Sibens, die de 
besneeuwde landwegen tussen de boerderijen graag op 
doek vastlegde en het licht van de middagzon daarop fraai 

wist te vangen; onder het sneeuwtapijt blijven de 
karrensporen toch nog enigszins zichtbaar.  
 
!   Sloten en poelen 
Bent u in uw jeugd wel eens op jacht geweest om in kleine 
waterpoeltjes stekelbaarsjes te vangen? Net als met allerlei 
grassen en bloemen omzoomde slootjes zijn die poeltjes 
uit het landschap verdwenen. Gelukkig staat daar 
tegenover de aanwinst van nieuwe grotere poelen.  
Wie een heel goed oog had voor de schoonheid van poel 
en sloot was Dorus van Oorschot. Op vele schilderijen 
heeft hij dan ook het riet en wat ook maar langs of op het 
water groeit gevoelig en met oog voor detail vastgelegd. 
Wellicht omdat hij opgroeide in het lage, vaak 
overstroomde land achter de Schijndelse Molenheide, is 
zijn penseel blijven zoeken naar waterige, schilderachtige 
taferelen, die je bij andere schilders minder aantreft. Ook 
hiervan kunt u genieten op de nieuwe expositie, waar 
overigens nog veel meer landschapstypen te zien zijn:  
weide, bos,  heide, struikgewas, rivier en kanaal, het is 
allemaal te zien op de dubbelexpositie, waarin Heesters en 
Van Oorschot prachtige staaltjes van hun kunnen tonen. Ik 
wens u veel kijkplezier, mede wellicht dankzij uw 
herinneringen aan het oude Brabantse landschap.   

Jan Geerts 
 

 
 

I N   M E M O R I A M   K E E S   B O L 
 
Donderdag 17 september jl. is de bekende schilder Kees 
Bol op bijna 93-jarige leeftijd in verzorgingshuis 
Eikendonk in Waalwijk overleden. Een van zijn eerste 
leermeesters was Jan Heesters, die hem in Schijndel de 
basis van tekenen en schilderen in 1944 bijbracht. Ze 
raakten bevriend en zo kon het gebeuren dat Bol een 
bijdrage leverde aan de totstandkoming van ons museum 
na de dood van Heesters.  
Als Stichting hebben we ons vorig jaar ingezet om het 
werk van Kees Bol naar het Heestershuis te halen. Dit 
heeft geresulteerd in een expositie van een twintigtal van 
zijn betere werken in het Paviljoen van het museum. 
Werkelijk een prachtige expositie, die mede moest worden 
gezien als een hommage aan zijn oude leermeester. Bij de 
opening was de hoogbejaarde schilder zelf aanwezig en 
zat te glunderen om de feestelijke terugkeer in het huis 
van Heesters. 
Kees Bol was een boeiende, spraakzame (met veel plezier 
vertelde hij me verhalen van Heesters en andere Brabantse 
schilders) maar ook wat weemoedige persoonlijkheid, die 
het lef had tijdens de opbloei van de abstracte 
schilderkunst zijn eigen weg te blijven gaan. Met 
kleurrijke, ietwat gestileerde schilderijen wist hij een goed 
herkenbare, eigen stijl te ontwikkelen. Hij creëerde talloze 
landschappen, portretten en stillevens. Als geen ander wist 

hij de sfeer van het moment in een landschap over te 
brengen. “Namiddagzon op de Dode Maasarm”, 
“Zomermorgen aan de Waal bij Haaften”; dat soort 
treffende titels gaf hij zijn schilderijen. In weer en wind en 
zelfs bij vorst trok Bol er op uit om op locatie te 
schilderen.  
Zijn stillevens en portretten zijn juwelen van kleur en 
vereenvoudigde vorm, - kijk alleen maar naar het portret 
dat hij in 1980 schilderde van Heesters. 
Na zijn leerperiode bij Heesters en de arme jaren vijftig, 
werd zijn werk meer en meer gewaardeerd. In 1970 betrok 
hij een oud herenhuis in Heusden. Na een arbeidzaam 
leven van zestig jaar schilderen, is hij niet meer en leeft 
hij voor ons voort in zijn kleurijke schilderijen. Voor het 
Heestershuis zal hij ook in de toekomst een speciale 
betekenis blijven houden. 
Tot slot een mooi typerend ‘zelfportret’, dat Lambert 
Tegenbosch Bol in de mond legde: 
“Ik schilder niet zo graag. Het maakt me nerveus. Ik bleef 
liever thuis, warm in de winter, koel in de zomer. Maar ik 
kan het niet. Ik wil mijn dag goedmaken, en dan moet ik 
dus de kou in of de hitte. Als ik dan schilder, ben ik 
gelukkig. Een calvinist, een zelfkweller om gelukkig te 
kunnen zijn…”  

Jan Geerts
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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. 
! 20 september tot en met 6 december 2009 in het 

Museum: ‘Het Schijndelse Landschap’. Deze 
tentoonstelling sluit aan bij een expositie van de 
stichting KEG, georganiseerd in het kader van het 
700 jarig bestaan van Schijndel: “Het Schijndels 
landschap belicht en gedicht”  

! Het tweeluik van de beheerder is geopenbaard: 
Corine Molenaar heeft het leven geschonken aan 
Loek en Tessel. Na een wat moeilijke start gaat het 
intussen prima met moeder en kinderen. Wij 
feliciteren haar van harte en hopen dat de kinderen 
voorspoedig opgroeien tot toekomstige Vrienden. 

! Tijdens de overdracht van de collectie van Dorus van 
Oorschot aan het museum, werd Hans van Dinther, 
ons inziens zeer terecht, koninklijk onderscheiden. 

! Niet alle kerken kunnen het zeggen: ons kerkje puilde 
uit tijdens de voordracht van Hélène Petter-Egger met 
haar dochter Debby. Een ontroerend relaas van 
Hélène over haar leven als joods kind in WOII 
uitmondend in het boekje “Ik ben er nog”, geschreven 
door dochter Debby met als doel ‘Het verhaal’ door te 
geven aan de jongeren. 

! Aansluitend op WOII en het lot van de joden, geeft 
Jules Schelvis een lezing ‘Overleven van Duitse 
vernietiging- en concentratiekampen’ op donderdag 
15 oktober om 10:00 uur, Perron-3 te Rosmalen. 

I N   M E M O R I A M   L I L I A N   V A N    D E N   B E R G 
 
Donderdagavond 3 september jl. was in het Paviljoen van 
het museum een bijeenkomst van familie en vrienden van 
Lilian van den Berg. Zij overleed, 89 jaar oud, op 
tragische wijze.  
Wij kenden Lilian alleen als de vrouw die zich op latere 
leeftijd hier in Brabant vestigde en vooral het museum 
onder de leiding van Hans Oomen een zeer warm hart 
toedroeg. Ongeveer 10 jaar geleden reed ze door Schijndel 
en koos onvoorwaardelijk voor dit dorp. Ze genoot hier 
van de vrienden die ze maakte, het landschap, de vogels, 
de bloemen en de stilte. Over de ritjes terug naar haar 
huis, aan de rand van het dorp in het Hermalen, na een 
glaasje wijn, hoefden we ons nooit zorgen te maken: 
Lilian beloofde immers dat ze alleen in de tweede 
versnelling zou rijden! Ze was behulpzaam, vriendelijk en 
geïnteresseerd; bij onze lezingen altijd aanwezig! 
Haar leven als jonge vrouw kenden wij natuurlijk niet; ze 
vertelde over wijsheden die haar vader haar meegaf, over 
haar geliefde man Tom, over haar familierelatie met Ans 
van den Berg, één van de Amsterdamse Joffers (een groep 
Amsterdamse kunstenaressen aan het eind van de 19e 
eeuw), over de tijd dat haar man werkte als directeur van 
het Amsterdamse Havenbedrijf en natuurlijk, zoals 
iedereen, over de successen van haar kleinkinderen.  
Haar 85e verjaardag vierde ze als stralend middelpunt in 
het museum ondanks een gebroken arm; dit was tevens 
haar afscheid als vrijwilliger. Ze kreeg toen de eretitel 
“Moeder van het Museum”.  
Maar wie in Schijndel wist dat ze als jonge vrouw ook 
begiftigd werd met de titel: “Rechtvaardige onder de 
Volkeren” door de organisatie Yad Vashem. Eén van de 
belangrijke taken die de staat Israël zich stelt, is het eren 
van mensen die zelf niet Joods zijn en die met gevaar voor 
eigen leven tijdens de Holocaust Joodse medeburgers 
probeerden te redden. Het Yad Vashem instituut geeft hen 
namens het Joodse volk de eer die hun toekomt door hen 
de titel “Rechtvaardige onder de volkeren” toe te kennen. 

Het is de hoogste onderscheiding die de staat Israel kent. 
Lilian verdiende de titel door als twintiger joodse kinderen 
naar onderduikadressen te brengen. 
Leo, één van de kinderen die ze het leven gered heeft, was 
speciaal overgekomen uit Israël, om afscheid van Lilian te 
kunnen nemen en haar te eren met het joodse Kaddish: 
een Joodse ritueel dat een openlijke lofprijzing is aan God. 
Het is een oproep Gods naam te prijzen en de wens dat 
zijn heerschappij zich spoedig in deze wereld zal vestigen. 
Het Kaddish is in het Aramees geschreven, de gesproken 
taal van de joden in de Laat Antieke periode. Het was ook 
de taal die Jezus van Nazareth sprak. Uitspreken van het 
Kaddish voor de rouwenden is een bevestiging dat zij 
Gods heerschappij accepteren. Het is een manier om in het 
reine te komen met het onvermijdelijke lot van ons 
menselijk tekort om te benadrukken dat we vasthouden 
aan het leven, in het aangezicht van de onsterfelijkheid.  
Lilian, zelf protestant, leerde door haar verzetswerk veel 
pastoors en kapelaans in Brabant kennen. Deze hadden 
vaak een leidende positie in het verzetswerk. Ze kwam zo 
ook in contact met de abdij van Berne waar ze nog jaren 
later bijna elk orgelconcert bijwoonde. Haar liefde voor 
muziek werd ook deze avond benadrukt door de vele 
muziekstukken, zelf gecomponeerd, gespeeld of 
uitgezocht door haar kleinkinderen. Haar eigengemaakte 
schilderij waarop ze in zachte kleuren een engel 
afbeeldde, was achter haar foto opgehangen. Onze 
stichting Vrienden zorgde voor een mooi bloemstuk.  
Lilian wilde sober begraven worden, ze had gekozen voor 
een zeemanskist, gemaakt van ruwe ongeschaafde 
planken. Vrijdag 4 september is Lilian in besloten kring 
bijgezet in het graf van haar man op de begraafplaats 
Zorgvlied in Amsterdam. De rouwkaart opende met: 
“Mijn laatste groet is voor hen die mij kenden in al mijn 
onvolmaaktheden en toch van mij hielden”. 

 AnneMarie Cornelissen


