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DE CONSERVATOR AAN HET WOORD
! Beste Vrienden,
Sinds 1 februari ben ik weer aan het werk in het Museum Jan Heestershuis.
Vanwege de geboorte van onze tweeling, Loek en Tessel, ben ik ongeveer vijf
maanden met verlof geweest. Net voordat officieel mijn zwangerschapsverlof
begon, zijn zij zeven weken te vroeg, op 10 sept. 2009 geboren. Na een moeilijke
start, met name voor Loek, zijn ze nu helemaal gezond en wel. We genieten veel
van ze.
" Actuele exposities en museumweekend
Maar het is ook weer leuk om in het museum aan het werk te zijn. 2010 is een
jaar met weer veel nieuwe plannen, exposities en activiteiten. Op dit moment
zijn er drie exposities in het museum te zien. In het woonhuis hangt werk van
Wim van Eijndhoven, een leerling van Jan Heesters. In het paviljoen is de
expositie ‘Mystieke wereld’ met tekeningen en schilderijen van Ruud Dammers
te zien. De beeldentuin is helemaal klaar voor het mooie weer met beelden van
Henny Heijnen - Oerlemans.
Tijdens het museumweekend op 10 en 11 april is de toegang tot het Heestershuis
gratis. Het landelijk thema is net als vorig jaar “Laat je verleiden door een
museumstuk”. In ons museum kunt u een rondleiding volgen langs verborgen
hoeken en gaten. Bezoekers worden meegenomen naar de zolder, met o.a. het
hok waar tijdens WO II regelmatig onderduikers hebben gezeten, en u kunt een
blik werpen in de kelder. Ook wordt er meer verteld over bijzondere voorwerpen
en details in het voormalig woonhuis van Jan Heesters.
" Atelierroute Schijndel
Het Museum Jan Heestershuis is startpunt van de atelierroute Schijndel, die
plaatsvindt op zondag 9 mei. Vanaf 8 tot 22 mei is van alle kunstenaars die
meedoen aan de atelierroute een kunstwerk te zien in het Heestershuis. In het
museum kunt u zo een beeld krijgen van wat Schijndelse kunstenaars allemaal
maken.
" Andere activiteiten
In de zomer herdenken we met een tentoonstelling en verschillende activiteiten
de 100ste geboortedag van Dorus van Oorschot. Daarover zult u meer lezen in de
volgende Vriendenbrief.
Naast deze exposities organiseert het museum allerlei activiteiten, zoals
keramiekworkshops en kinderfeestjes. In het schooljaar 2010-2011 zal een nieuw
educatief project voor groep 5 van de basisscholen van start gaan. In
samenwerking met Erfgoed Brabant is het project “Jet en Jan” ontwikkeld. De
leerlingen leren meer over de geschiedenis van Schijndel en het leven rond 1910.
In het Heestershuis kunnen de kinderen zich met allerlei historische activiteiten
vermaken. Alle basisscholen in Schijndel zullen hieraan gaan deelnemen.
Genoeg te doen dus in het Museum Jan Heestershuis. Ik hoop u dan ook graag
binnenkort te ontmoeten.
Corine Molenaar, conservator museum Jan Heestershuis.
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CONTOUREN VAN 25 VRIENDENLEZINGEN
Op 8 februari jl. hield Jeroen Steenbakkers de laatste
van de vijfentwintig lezingen die de stichting Vrienden
vanaf 2002 heeft georganiseerd. Een aanleiding om
even terug te blikken op die 25 avonden, niet om op de
inhoud van al die lezingen in te gaan maar wel om een
aantal verhalen op te dissen, waarmee diverse
spreekbeurten omgeven zijn. In deze periode van
zeven en een half jaar kwam een breed scala aan
sprekers en onderwerpen aan de orde, waarmee velen
boeiende avonden beleefden in de bijna intieme
ambiance van het architectenkerkje, waar de spreker
letterlijk en figuurlijk steevast dicht bij de bezoekers
staat en waar een microfoon overbodig is.
Vriendenavonden ook die, behalve cultureel en
geestelijk genot, gelegenheid bieden elkaar te
ontmoeten met een kopje koffie en in de pauze of na
afloop bij te praten met een glas fris of wijn in de
hand.
We kijken nu met plezier terug op die 25 geslaagde
bijeenkomsten maar koesteren tevens de intentie in de
komende jaren met interessante kunstkenners door te
gaan in ons vertrouwde kerkje om u, onze Vrienden,
culturele voeding en een mogelijkheid tot verbondenheid te garanderen. Overigens: wie alle 25 lezingen
heeft bijgewoond, mag zich melden en een cadeaubon
van 25 euro in ontvangst nemen!

kerkje en waren te spreken over de sfeer en de opzet.
Weliswaar ging het even mis bij het terugbrengen van de
stoelen. Thijs, Ron en Paul hadden mede door het natte
wegdek de op een aanhanger hoog opgestapelde stoelen
niet meer onder controle en plots was de Hoofdstraat
bezaaid met rondtollende stoelen! Maar we hadden de
smaak te pakken en er zouden nog vele mooie avonden
volgen. Na een stuk of tien lezingen hebben we overigens
zelf stoelen en andere voorzieningen aangeschaft,- waren
we verlost van het gesleep, en helaas voor Schijndel,
behoorde het mooi archaïsche straatbeeld van ploeterende
bestuursleden tot het verleden!
Ondanks ons beperkte budget bleek het mogelijk
vooraanstaande namen uit de kunstwereld aan te trekken.
Na de toenmalig directeur van het Noordbrabants
Museum, Jan van Laarhoven, die een exposé hield over
vijf eeuwen Brabantse schilderkunst, vonden we Antoine
Bodar spontaan bereid de derde lezing te houden. Deze
ex-hoogleraar kunstgeschiedenis en toenmalig plebaan in
‘s-Hertogenbosch zou 5 November 2003 naar Schijndel
komen.
Zijn secretaresse had ik meermalen gevraagd om
begeleidende lichtbeelden, maar, zo verzekerde ze me
telkens, daar deed meneer Bodar niet aan. Goed,- ook
zonder beelden was hij iemand die wat te zeggen had.

! De beginperiode
In het najaar van 2002 zochten op een mooie herfstdag
AnneMarie en Paul mij op met een onverholen, koortsig
enthousiasme in hun ogen. Waar kwam hun gedrevenheid
vandaan? Het was AnneMarie ter ore gekomen dat de
architecten, die het voormalige bloemenkerkje recentelijk
hadden omgetoverd tot een modern bureau, open stonden
voor culturele evenementen, die op de begane grond
georganiseerd zouden kunnen worden. Dat leek haar wel
wat voor onze Stichting en Paul was het daar roerend mee
eens. Konden we daar verdere invulling geven aan de
doelstelling van onze Stichting met lezingen voor onze
achterban, een mooi idee. Ook ik vond het een prachtig
voorstel, - zo’n mooie locatie was niet te versmaden! We
lieten er geen gras over groeien en besloten om meteen
met architect Timo van der Reep, die toen nog samen met
Steven Woudstra de maatschap vormde en die ik goed
kende als oud-medebestuurslid van tennisvereniging
Skinlo, contact op te nemen. Het contact was snel gelegd
en met Steven maakten we direct daarna een aantal
afspraken. De benodigde stoelen konden we huren in het
naburige City-theater van een bereidwillige Arie van de
Brand.
We vonden Jos van Extel, die niet lang daarvoor een
restauratie-atelier in Schijndel was begonnen, bereid om
de eerste lezing te geven. Jos zorgde met zijn
deskundigheid en lichtbeelden voor een geslaagde
debuutavond op 25 november 2002. Vrienden vulden het

Antoine Bodar

Op de avond van 5 November bel ik aan op zijn adres in
de Kerkstraat tegenover de Sint Jan om hem volgens
afspraak op te halen. Vriendelijk doet hij open,- tot mijn
grote verbazing houdt hij in zijn arm een grote doos dia’s
geklemd! Ja, hij had diverse mooie illustraties uitgezocht!
Wat jammer, ik moet hem vertellen dat we daar, als
gevolg van de communicatie met zijn secretaresse, niet
op voorbereid waren! We vinden het beiden zonde, maar
het is helaas te laat. Zijn lezing in een uitpuilend kerkje is
desondanks boeiend en flink diepgravend. In de pauze
vertelt hij me enigszins op te zien tegen de
carnavalspreek die hij binnenkort in de Sint Jan moet
houden (op de elfde van de elfde!). Daarom halen we na
afloop te mijnen huize het boekje Verdediging van
Carnaval van Anton van Duinkerken op,- dat kan hij
goed voor die preek gebruiken. Als mijn auto even later
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de Parade op zwenkt, schrikt hij even: op de
dashboardradio ziet hij de digitale tijd: 11.11…. Over de
‘harde’ TV- interviews, waar hij regelmatig mee te
maken heeft, vertrouwt hij me nog toe: “Als je je maar
openhartig opstelt, hoeft je kop er niet af!” .

beelden en sculpturen, die hij digitaal fotografeerde ten
behoeve van de lezing van José Boyens. Zij zou in mei
onder andere een aantal beeldhouwers, die het aanzien
van Schijndel hebben verfraaid, bespreken.
Bij de voorbereiding om 7 uur in het kerkje gooide
Jeroen, die regelmatig voor de techniek in het kerkje
zorgt, meteen maar tot grote ontsteltenis van José haar
zorgvuldig geselecteerde dialaden omver! Maar alles
kwam goed, het werd een lezing op hoog niveau over
diverse soorten beeldhouwkunst, met mooie dia’s en dito
digitale beelden.
Daarop volgde een lezing van Leon van Liebergen,
directeur van het Religieus Museum, over religieuze
kunst. Deze humoristische spreker had een aantal heilige
boontjes meegebracht en gaf er uitleg bij.
Onze ‘eigen’ José van Kasteren vertelde in december
uitgebreid over de populaire Franse impressionistische
schilderkunst. Classicus en Rome-kenner Stef Bugter, een aantal van u kent hem via zijn vermaarde Romereizen
-, voorzag in maart 2006 de Romeinse beelden van
Bernini van deskundig en geestig commentaar.
In mei ontvingen we een wonderlijk uitgedoste ‘paradijsvogel’: Nelleke de Laat vertelde over haar ervaringen met
schrijvers, voor wie ze boeken had geïllustreerd. En
passant ontving elke bezoeker een monoprint van haar
hand. Ze kwam met schitterende verhalen op de proppen
over o.a. de bekende schrijver A.F.Th. van der Heijden,
de filosoof Cornelis Verhoeven, de dichteres Ida Gerhardt
en natuurlijk ook over haar echtgenoot, de schrijver en
entertainer Cor Swanenberg. Haar relaas over de laatste,
behoeftige jaren van Ida Gerhardt was schrijnend. Ook
deelde ze kopieën van de handschriften van genoemde
schrijvers aan het publiek uit.

! Het derde jaar: het Interbellum
De volgende vier lezingen, het was 2004 inmiddels,
hadden een gezamenlijk thema: de kunst in de periode
tussen de twee wereldoorlogen: het Interbellum. In
februari opende Josien van Klaveren met een lezing over
Albert Kuijle en de nasleep van WO I. Zij liet daarbij ook
passende muziekfragmenten horen. In mei kwam de
biograaf van Antoon Coolen, Cees Slegers, naar
Schijndel om een interessant beeld te geven van de
schrijver, die in het Interbellum zijn grootste successen
boekte, zowel in Nederland als in het buitenland. Tijdens
zijn lezing was een tiental Tsjechische kunstwerken,
bestemd voor de roman Ves U !eky (Dorp aan de rivier)
te bewonderen. Een maand later zouden we ze ter
vergelijking exposeren in het Heestershuis naast kopieën
van de illustraties van Wiegersma in het gelijknamige
boek van Antoon Coolen.
In september was het Lex van de Haterd, die, vlak na de
presentatie van zijn boek Om hart en vurigheid in
museum De Wieger, ons een interessante lezing over de
kunstenaars van het tijdschrift De Gemeenschap
voorschotelde. Vier jaar later zou hij in Amsterdam
promoveren op dit vernieuwende blad van de
zogenaamde katholieke jongeren. Mij was de eer vergund
als paranimf naast de promovendus te mogen staan. De
andere paranimf en kenner van De Gemeenschap, Hans
Rikken, komt verderop nog ter sprake.

! Oek de Jong, Jan Verweij en Martin Ros
In september 2006 kwam niemand minder dan de romanen essayschrijver Oek de Jong naar Schijndel. Op het
laatste moment veranderde hij zijn plannen: na de lezing
zou hij met vriendin Jeanne de volgende dag doorreizen
naar hun huis De grote stilte in Noord- Frankrijk om te
schrijven aan zijn nieuwe roman, zodat ik nog gauw een
kamer voor hen kon reserveren in de hotelboerderij op de
Boschweg.
Wilma van Giersbergen

De cyclus omtrent het Interbellum werd afgesloten door
Wilma van Giersbergen, die daarvoor uit Delft
terugkeerde naar haar geboorteplaats. Zij had met haar
scriptie over Jan Heesters in 1987 een goed beeld
verkregen van zijn uitgebreide vorming en opleiding,
waar zij ons in november deelgenoot van maakte middels
een fraai geïllustreerde lezing. Van tekenopleidingen
weet Wilma alles: inmiddels was ze gepromoveerd op de
tekenleraar Huysmans van Vincent van Gogh.
! Beelden in beeld
Tijdens het zonnige paasweekend van 2005 reed ik met
zoon Jeroen kriskras door Schijndel, op zoek naar

Oek de Jong

De Jong, die had aangedrongen op een voordracht in
interviewvorm, gaf originele visies ten beste op
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onderwerpen in de schilderkunst – ook daarover heeft hij
veel geschreven – en literatuur die ik aan de orde mocht
stellen. Onder meer kwamen Rembrandt, Vermeer,
Caravaggio (met een link naar zijn romans!) en Friedrich
aan bod in een afgeladen kerkje. “Elke lezing is weer
anders!” merkte Jeanne verwonderd op in de pauze,
waarin ca. 25 boeken van De Jong verkocht en
gesigneerd werden. Na afloop genoot het bestuur nog van
een boeiende nazit met de schrijver en zijn vriendin te
mijnent.
In februari 2007 gaf Jan Verweij, broer van bestuurslid
AnneMarie, een filosofisch getinte lezing. Hij boeide
onder andere met zijn visie op het gedicht Ithaca (het
gaat om het reizen, niet om het aankomen) en het houtjetouwtje-knoopsgat- raadsel, waar vrijwel niemand
uitkwam: een pleidooi om vaste denkpatronen los te
laten.
In mei liet, de al eerder genoemde, Hans Rikken ons met
een geïllustreerde lezing delen in zijn uitgebreide kennis
van de wereld van houtsneden.
In september kwam Martin Ros, de nationaal bekende
boekbespreker, na 2 jaar heen en weer geschrijf, eindelijk
naar Schijndel.

Coolen gehad, dus dat was voor ons een ‘gefundenes
Fressen’! Enfin, weer een tot de nok gevuld kerkje met
door Ros in trance geraakte bezoekers.
! Tussen kunst en kitsch en een uitstapje
In december liet museumdirecteur Rob Smolders ons zijn
dertig favoriete schilderijen zien, voorzien van
deskundige toelichtingen.
Ger Verhoeven sprak in maart 2008 over iconen uit de
oudheid, daarbij liefst van twee beamers en twee
schermen gebruikmakend,- dat werd dus een soort
bioscoopavond.
In juni was het veilingmeester Harrie Korst, die na een
gedegen uiteenzetting over het veilingwezen de door onze
Vrienden meegebrachte kunst en sieraden aan een kritisch
oog onderwierp. Zoals op TV moesten ook hier diverse
‘schatbewaarders’ hun hoge verwachtingen bijstellen,
maar daar stond tegenover dat er veel gelachen werd in
het kerkje!

Harry Korst

In september maakten we op verzoek van conservator
Corine Molenaar een uitstapje naar het Heestershuis. We
hadden liefst vijf sprekers uitgenodigd: Piet Goedhart,
Gerard Scholten, Toos van Tartwijk, Wilma van
Giersbergen en Jos de Regt wisten het publiek, dat het
paviljoen aardig vulde, te informeren en te vermaken met
hun anecdoten en kennis over Heesters. De werkvorm
van één en ander hadden we afgekeken van TV: deze
keer geen Pauw en Witteman maar Paul en Janneman.
In december kwam Theo Hoogbergen, inmiddels over de
tachtig maar nog steeds een vat vol vuur, ons vertellen
over neo-gothiek. Als historicus belichtte hij de
achtergronden over de opbloei van deze neo-stijl.
In maart 2009 was de beurt weer aan een museumdirecteur: Peter Thoben van het Kempenland-museum in
Eindhoven zorgde voor een mooi geïllustreerd overzicht
van de schilderkunst in Brabant en Vlaanderen.
Eind april liep ik in restaurant Jansen en Jansen Youp van
’t Hek tegen het lijf en vroeg hem naar zijn vrouw Debby
Petter, die haar boek die dag had gesigneerd bij
boekhandel BLZ ALFABET. Zij bleek de vriendelijkheid
zelve en wilde graag, samen met haar moeder Hélène,
naar ons kerkje komen. In september 2009 was het zover:
Hélène Egger hield, sympathiek bijgestaan door haar
dochter, een beklemmend verhaal over haar
oorlogservaringen,- ze was onder andere ondergedoken
geweest bij de familie Voets in Vorstenbosch. Het kerkje
was tot de laatste stoel bezet, zelfs op plaatsen achter de
sprekers! In de pauze signeerde Debby Petter haar boek

Martin Ros

Volgens afspraak zou hem op de avond van de lezing om
half zes ten huize van onze voorzitter een diner worden
voorgeschoteld. Maar om zes uur was hij nog niet
gearriveerd en om half zeven was Ros nog steeds in geen
velden of op mobieltjes te bekennen. We begonnen de
hoop bijna te verliezen, toen even daarna een oververhitte
Ros het portierraam van zijn auto opendraaide en
briesend baste: “Dit doe ik nooit meer! Niemand in
Schijndel kent de Akkermunthof!” Maar toen hij en zijn
vriendin goed en wel achter een schelp gegratineerde vis
van topkok Paul zaten, was het leed al vergeten en reden
de stokpaardjes van Ros alweer over de tafel met
lekkernijen…
Het interviewen van deze man is geen sinecure, zoals u
jarenlang op de radio hebt kunnen horen. Maar hij is een
fenomeen, dat enorm weet te boeien, wanneer je hem niet
voortdurend in de rede valt. Ik was al blij dat ik de
geplande onderwerpen op tafel kon brengen. De kracht
van Ros is onder andere dat hij perfect en zorgvuldig
blijft formuleren, ook, en dat is bijzonder, wanneer hij
door emoties (oorlogservaringen!) wordt opgezweept. De
zaterdag voor de lezing had hij het op de radio nog over
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“Ik ben er nog”. Door het aangrijpende verhaal van
mevrouw Egger (zelfde geboortejaar als Anne Frank)
moet dit voor de aanwezigen een niet te vergeten avond
zijn geweest!
John Tenney uit ’s-Hertogenbosch maakte in december
het jaar 2009 vol met een begeesterd betoog over zijn
geliefde Afrikaanse kunst en de functie daarvan in
stamculturen. Het had aanvankelijk wat voeten in aarde,
want ik moest hem te achter ure ophalen bij de Sint
Servatiuskerk, waar hij tot zijn verbazing niemand had
aangetroffen! Maar eind goed, al goed.
HET

NAAKT IN

Tenslotte maakte recentelijk Jeroen Steenbakkers, zoon
van onze trouwe bezoekers Wim en Dieuwke, de 25 vol
met een briljant en origineel betoog over de dichter
Marsman tegen de achtergrond van de wereld na WO I en
het opkomend modernisme met name in de schilderkunst.
Al bij al een mooie reeks lezingen, maar we kijken alweer
vooruit: ik hoop u binnenkort weer in ‘ons’ kerkje te
mogen begroeten bij een lezing van Peter van den Borne,
die onlangs nog op TV was i.v.m. de sluiting van het
museum in Spanbroek. Graag tot ziens!
Jan Geerts

DE

Van Jan Heesters zijn niet veel naaktschilderijen bekend.
In de collectie van het Jan Heestershuis komt maar één
olieverf voor waarop een naakte vrouw is afgebeeld. Op
dit doek is de vrouw tot haar middel geschilderd, ze draait
zich om naar de toeschouwer waarbij haar borsten te zien
zijn. Het lijkt erop dat hij dit doek niet naar levend model
geschilderd heeft; de anatomie klopt niet helemaal,
terwijl Jan Heesters juist technisch heel goed kon
tekenen. Daarnaast zijn er in het museum nog een
vijftiental naakttekeningen met rood contékrijt op
goedkoop papier. Waarschijnlijk zijn deze vlotte schetsen
bij een les op een academie getekend. Hier lijkt het er wel
op dat er naar levend model is getekend. Duidelijk is dat
het een serie is, waarin de vrouw steeds een andere
houding heeft.

SCHILDERKUNST
de eeuwwisseling aan het veranderen was, waren
schilderijen en tekeningen met als onderwerp het
vrouwelijk naakt nog maar sporadisch te koop. Op de
academies en opleidingsinstituten werd wel tekenen naar
naaktmodel aangeboden maar het ging dan meestal om
mannelijk naakt en tijdens deze lessen werden heel
strenge regels gehanteerd. Zo mocht het model dat op een
verhoging stond, niet worden aangeraakt; dit was
voorbehouden aan de zogenaamde stellers, die als een
model vermoeid raakte, het weer in de juiste pose terug
zetten. Soms werden daarbij zelfs hulpmiddelen gebruikt
zoals touwen en steunbalken om een houding zo lang
mogelijk te kunnen vol houden.
! Frankrijk
In Frankrijk konden Joodse, Italiaanse en Oosterse
vrouwen op de École en de openbare ateliers geld
verdienen met het poseren als model. In tegenstelling tot
in Nederland werd in Parijs het naakt poseren gezien als
een meerwaarde voor zowel model, kunstenaar als
toeschouwer. Er werd in het midden van de 19e eeuw dan
wel naakt geschilderd, maar dit waren vaak gladde
geïdealiseerde lichamen die niet aan de realiteit van
alledag deden denken. Er ontstond dan ook een enorme
schok op de Salon, de belangrijkste gebeurtenis op
kunstgebied, toen Manet in 1865 zijn Olympia instuurde.
Het naakt, nota bene ook nog liggend op een bed, draagt
alleen een armband, een halsketting en een slipper. Bloot
kijkt ze de toeschouwer als een prostitué vrijmoedig aan.
Het publiek was geschokt. Gewend aan namen als Venus,
Flora en Diana was de naam van het schilderij Olympia,
schokkend; als het ware torenhoog triomferend over de
andere naakten. Mede hierdoor ondergaat het onderwerp
naakt een metamorfose in Frankrijk, niet meer koel en
geïdealiseerd maar steeds realistischer worden de
vrouwen afgebeeld. In eerste instantie zijn het nog
vrouwen die dagelijkse handelingen verrichten, zoals
haren kammen, uit bad stappen of danseressen die zich
aankleden. Degas, Monet, Renoir en Seurat zijn hier de
grote voorbeelden van. Maar steeds meer gaan Franse
schilders het vrouwelijk naakt schilderen om het naakt,
ook op steeds meer onorthodoxe manieren. Voorbeelden
hiervan zijn Toulouse Lautrec die de CanCan meisjes van
de Moulin Rouge op tot dan toe ongehoorde wijze

tekening Jan Heesters (circa 1920)

! Naakt: een gegroeid taboe
De christelijke zedenleer in de negentiende eeuw was
streng. Hierin was kuisheid een belangrijk begrip en deze
stond voor eerbaarheid. De kerk sprak zich dan ook
expliciet uit; het was niet geoorloofd meisjes en vrouwen
als naaktmodel te laten poseren. Hoewel de moraal rond
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afschildert en natuurlijk Courbet die met de Oorsprong
van Wereld wel heel erg ver gaat.

kunsten. Hier volgt hij schilderlessen, ook in het
schilderen van vrouwelijke modellen, zowel naakt als
gekleed. Na zijn tijd als hoogleraar aan de Rijksacademie
van Beeldende kunsten in Amsterdam wordt hij directeur
van deze opleiding. Hij verandert het beleid drastisch:
vrouwen werden als leerlingen toegelaten en door zijn
vrije manier van lesgeven werd het mogelijk dat de
leerlingen zich vrij konden ontplooien. Ook op de
academie wordt nu naar levend model getekend, zowel
mannelijk als vrouwelijk. Veel van zijn leerlingen
brachten een ongekende vernieuwing op schildergebied
in Nederland teweeg; voorbeelden hiervan zijn onder
andere Israëls, Breitner en Witsen. Breitner neemt het
voortouw als hij de naakte vrouw heel realistisch, in
vrijpostige houding gaat weergeven op foto’s en
schilderijen. De beelden zijn vrouwen van vlees en bloed.
Israels schildert zijn Lezend Meisje; dit doek werd in
2009 tentoongesteld in Amersfoort: het werd verkozen tot
mooiste naaktschilderij in Nederland. Maar toen deze
werken in het begin van de twintigste eeuw werden
geëxposeerd, was het publiek geschokt door de realistisch
weergegeven naakten en de reacties waren heel negatief:
het zag deze werken als een gevaar voor de zedelijkheid.
Op het naakt poseren zelf bleef in de twintigste eeuw nog
lang een taboe rusten en kunstenaars bleven daardoor
aangewezen op vrouwen van lichte zeden en zelfs die
weigerden nog vaak. Bekend is het favoriete naaktmodel
van Van Gogh, Sien Hoornik, een ongehuwde zwangere
vrouw en moeder die hij vaak heeft afgebeeld, zowel
gekleed als naakt. In zijn tekening van haar getiteld
Sorrow, benadrukt het naakt het intense verdriet van de
vrouw.

! Engeland
In het Victoriaanse Engeland werd toch wel naar naakte
modellen geschilderd op de academies, maar er golden
strikte regels. Zo mocht er niet gesproken worden met het
bijna altijd mannelijke model. In tegenstelling tot
Nederland bemoeide de kerk zich niet met het schilderen
van naakten. Daardoor was het waarschijnlijk minder
problematisch voor een schilder om een vrouwelijk
naaktmodel te vinden. Daar kwam nog bij dat de Elgin
Marbles, de beelden van naakten uit de klassieke oudheid
die door Elgin naar Engeland waren verscheept, een trend
creëerden die maakte dat alles uit de Oudheid in de mode
kwam. Alma Tadema, een Nederlander die mede hierom
in Engeland werkte, maakte furore met zijn naakten die
gebaseerd waren op werken uit de Klassieke Oudheid.
Vaak gaf hij vrouwen en of slavinnen weer tijdens
Romeinse badscènes. Voor zijn werk kreeg hij veel
waardering en hij mocht zelfs nadat hij geridderd was de
titel Sir gebruiken. Zo overleefde het schilderen van
naakt, zonder al te veel weerstand, in Engeland. Dit in
tegenstelling tot het vaste land waar dat allemaal veel
moeilijker lag. De Engelse academie was over het
algemeen het domein van het mannelijke model terwijl
het vrouwelijke model in de studio en de ateliers werkte.
Aan het eind van de negentiende eeuw veranderde ook in
het Victoriaanse Engeland de samenleving, de morele
bezwaren tegen het naaktmodel namen wat af en het
tekenen naar naaktmodel werd zowel van als voor beide
seksen min of meer toegankelijk. Het naakt werd nog wel
als zeer ongepast gezien maar wel geaccepteerd.
Schilders als Donizetti en Rossini, nu bekend onder de
19e eeuwse kunststroming der PréRafaëlieten, maakten
vele werken van vrouwelijke naakten. Veel ervan zijn nu
te bezichtigen in het Tate Modern Museum in Londen.

! Jan Heesters
Waarschijnlijk heeft Jan Heesters, afgezien van de in de
inleiding genoemde tekeningen, tijdens zijn opleiding
niet veel naar levend vrouwelijk naakt model getekend.
Tijdens zijn leven als beeldend kunstenaar heeft hij
evenmin naakten afgebeeld. Een uitzondering vormt een
in krijt getekende inlandse vrouw, achterop een andere
tekening. Zij is tot haar middel naakt afgebeeld en houdt
met één hand een kruik op haar schouder. Misschien
jammer dat hij vrouwen zo niet vaker tekende want op
deze mooie tekening staat een levend naakt.

! Nederland
De naakten die in Nederland aan het einde van de 19e
eeuw geschilderd werden, waren meestal vrouwen
afgebeeld als een soort nimfen. August Allebé is in zijn
jonge jaren lid van Felix Meritis (gelukkig door
verdiensten), een genootschap dat zich richt op de idealen
van de Verlichting en speciaal op bevordering van de
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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.
! Tot 30 mei: schilderijen van Wim van Eijndhoven,
leerling van Jan Heesters.
! Bent u ook al aan het duiden?
! 21 maart – 30 mei: ‘Mystieke wereld’ tekeningen en
schilderijen van Ruud Dammers.
! dinsdag 13 april: lezing verzorgd door Peter van den
Borne uit Eersel; deze professionele kunstenaar

!
!
!
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beoefent als fijnschilder met succes zowel het
modern als magisch realisme (zie bijgaande brief).
21 maart – 30 mei in de Beeldentuin: ‘Henny
Heijnen in beeld’.
Hebt u ook al de plasticverpakkingsafvalscheidingscursus gevolgd?
Met dank aan onze sponsors:
o Schijndels Weekblad
o Restauratie-atelier Jos van Extel
o
Foto Keetels

