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DE CONSERVATOR AAN HET WOORD
Beste Vrienden van het museum Jan Heestershuis,
Deze zomer loopt in het museum Jan Heestershuis een tentoonstelling van Theo
Swagemakers (nog t/m 2 oktober). Het is een succesvolle expositie. Het werk
komt mooi uit in het paviljoen, atelier en goeikamer. Swagemakers is zo weer
even terug in het Heestershuis, nadat hij al eerder, in januari 1940, samen met
Jan Heesters heeft geschilderd in het woonhuis. Veel bezoekers, waaronder veel
vrienden, waren bijzonder enthousiast over het werk van Swagemakers. De
tentoonstelling heeft tot nu toe ± 550 bezoekers getrokken (bezoekers tijdens de
opening niet meegerekend).
Ongeveer tegelijkertijd (22 mei – eind augustus) is het werk van Jan Heesters te
zien geweest in het Theo Swagemakers Museum in Haarlem. Het was mooi om
te zien hoe de kunst van Heesters op een andere plek weer heel anders naar voren
komt. En natuurlijk zijn wij blij dat ook in dat deel van Nederland publiek heeft
kunnen genieten van het werk van Heesters. Een aantal bezoekers uit Haarlem en
omstreken is vervolgens ook weer in het Museum Jan Heestershuis geweest.
Terwijl de ene expositie mooi hangt, zijn wij al weer druk bezig met de
voorbereidingen voor een andere tentoonstelling. Ook nu weer een bijzonder
project: het werk van de Schijndelse kunstenaar Antoon van Domburg wordt
vanaf 16 oktober getoond in de tentoonstelling: Domburg gelukkig aan de
Pompstraat. Een kunstenaar herontdekt.
De naam Antoon van Domburg (1882-1954) valt regelmatig in Schijndel en
omstreken; meestal wordt deze Schijndelse schilder dan Toon Domburg
genoemd. Bijzondere anekdotes over hem doen de ronde, maar zijn
levensverhaal was niet vastgelegd. Bewondering voor zijn werk werd en wordt
niet onder stoelen of banken geschoven, veel schilderijen van zijn hand waren
echter niet bekend. Nooit eerder werd een solo-expositie van het werk van
Antoon van Domburg georganiseerd.
Het Museum Jan Heestershuis en de Stichting Vrienden van het Museum wilden
hier verandering in brengen. Na een oproep in de media is vanuit heel Brabant en
ook daarbuiten gereageerd. Dankzij het grote enthousiasme van de eigenaren van
zijn werk zijn 101 schilderijen van Antoon van Domburg achterhaald. Het betreft
zeer realistisch en vakkundig geschilderde portretten, stillevens, genrestukken,
enkele landschappen en religieuze werken.
Van 16 oktober 2011 t/m 29 januari 2012 zijn 45 werken van Antoon van
Domburg als bruiklenen van particulieren te zien in een overzichtstentoonstelling
in het museum Jan Heestershuis. Gefotografeerd door Gerard Deelen en Henk
van Oers, worden deze schilderijen vastgelegd in een catalogus. De catalogus
bevat ook een monografie van Antoon van Domburg, geschreven door Jan
Geerts.
Wij hopen dat u zult genieten van het werk en van het verhaal van Antoon van
Domburg. En dat u zo, net als wij, een kunstenaar (her)ontdekt. Tot ziens in het
museum!
Corine Molenaar
Conservator Museum Jan Heestershuis
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EXPOSITIE: DOMBURG GELUKKIG AAN DE POMPSTRAAT
Op zondag 16 oktober aanstaande vindt de opening
plaats van de bijzondere expositie: “Domburg
gelukkig aan de Pompstraat”. Deze tentoonstelling
houdt de herontdekking in van de Schijndelse schilder
Antoon van Domburg, bijna zestig jaar na zijn dood.
Velen in Schijndel weten nog vaag van zijn oude
glorie maar kennen weinig of geen werk van hem. Van
Domburg was destijds een erkende portretschilder die
daarnaast ook prachtige stillevens en genre stukken
schilderde. Dat hij in de vergetelheid is geraakt, ligt
vooral aan het feit dat hij niet op exposities uit was en
dat er mede daarom nauwelijks werk van hem in
musea terecht is gekomen. De meeste schilderijen zijn
in het bezit van particuliere bewonderaars, die er
kennelijk geen afstand van willen doen. Na een zeer
geslaagde zoektocht naar zijn werk kan het museum
Jan Heestershuis een groot aantal schilderijen
presenteren van de man, die in alle bescheidenheid en
ernst aan een prachtig oeuvre heeft gewerkt. Met trots
kondigen we deze rehabilitatie aan van Schijndelaar
Van Domburg.

Het karaktervolle en levendige portret dat hij in 1907 van
zijn dan 61-jarige moeder met oud-brabantse poffer
schildert, laat zien hoe snel hij zich ontwikkelt. Kennelijk
heeft hij talent, zoals steeds blijkt uit nieuwe schilderijen
die hij maakt. In 1909 schildert hij een knappe kopie van
een werk van Anthonie van Dijck: Christus aan het kruis.
Zijn prestaties vallen op en liefst driemaal ontvangt hij de
Grote Koninklijke Medaille voor “Tekenen naar het
leven” aan de Koninklijke School, namelijk in 1908,
1909 en 1911. De derde keer, op 18 juni 1911, brengt de
Schijndelse harmonie St. Cecilia hem daarvoor een
serenade voor het ouderlijk huis. De 29-jarige
medaillewinnaar Van Domburg wordt dan tevens
toegesproken door de bekende Schijndelse schoolmeester
J.B. Michels.
Begin 1912 volgt Van Domburg nog steeds de lessen van
Piet Slager, die dat jaar komt te overlijden. Vanwege zijn
opvallend knappe portretten stelt de stad ’sHertogenbosch hem in staat zich verder te bekwamen in
Haarlem. Daar gaat hij in het Frans Halsmuseum
schilderen naar voorbeeld van de grote meesters, met
name Frans Hals. Dat kopiëren van Hals en andere
grootmeesters was overigens al vanaf de zeventiende
eeuw sterk in zwang. Met name ook Monet, Daubigny,
Liebermann en Whistler zijn naar Haarlem getrokken om
zich te verbeteren. Antoon van Domburg schildert er naar
Hals onder andere De vrolijke drinker en De luitspeler.
Deze werken zullen later de woonkamer van Van
Domburg sieren. “Ze waren onvoorstelbaar goed” zegt
schilder Frans van Roessel, die in zijn jeugd nog met Van
Domburg samengewerkt heeft, met name aan
muurportretten van Wilhelmina en Juliana, ter
gelegenheid van de troonswisseling in 1948. Met deze
werken naar Hals voltooide Antoon van Domburg in
Haarlem zijn opleiding tot portretschilder.

❏ Opleiding in ‘s- Hertogenbosch en Haarlem
Antoon van Domburg wordt in 1882 aan de Oude Markt
(nu Kloosterstraat) in Schijndel geboren als zoon van
huisschilder Judocus van Domburg en Kristina Voets.
Zijn vader was afkomstig uit Roosendaal, zijn moeder
stamde uit een Schijndelse familie. Hij zal het enige kind
van zijn ouders blijven.
Pas in 1906, hij is dan al 24 jaar oud, gaat Antoon een
opleiding volgen aan de Koninklijke School voor Nuttige
en Beeldende kunsten in ’s-Hertogenbosch. Hij krijgt er
onder andere les van Petrus Marinus Slager, ofwel Piet
Slager senior. Al is hij er laat bij, vorderingen maakt hij
zeer snel, met name op het gebied van portretschilderen,
ook een sterke kant van zijn leermeester Piet Slager
senior.

❏ Vroege werken
Zijn faam als portretschilder leverde Van Domburg al
snel diverse opdrachten op, zelfs al tijdens zijn
opleidingstijd. Een vroeg werk is het portret van J.W.
Timmermans, oprichter van de Schijndelse brandweer. In
1913 schildert hij het postume portret van pastoor Van
Kromvoort, afkomstig uit Schijndel. In datzelfde jaar
ontvangt hij de eervolle opdracht om de Bossche
bisschop Wilhelmus van de Ven te portretteren. Vier jaar
later viert deze uit Wijbosch afkomstige bisschop zijn
zilveren ambtsjubileum en plaatst het bekende weekblad
de Katholieke Illustratie een foto van dit portret op het
omslag.

Piet Slager senior (2e van links) met zijn klas:
Antoon van Domburg 5e staande persoon van links.
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reeds vijfenzeventig jaar en Antoon inmiddels 39.
Hoewel hij enkele relaties heeft gehad, komt het niet tot
een huwelijk en blijft hij bij zijn bejaarde moeder wonen.
Antoon is een enigszins introverte man die het liefst zijn
eigen plan trekt. Hoewel steeds keurig gekleed behoort
hij niet tot de heren-schilders. Met deftige dames drijft hij
graag de spot. Met zijn werk treedt hij nauwelijks naar
buiten: slechts aan een paar exposities neemt hij deel.
Zingen doet hij graag, hij is lid van het kerkkoor en het
mannenkoor De Dageraad. Gevoel voor humor bezit hij
volop en is een bewonderaar van clown Buziau, wiens
voorstellingen hij in Amsterdam regelmatig bezoekt.
Vanaf 1923 geeft hij jarenlang elke zaterdag tekenles aan
de jonge Dorus van Oorschot.
In de zomer van 1934 overlijdt zijn moeder. Met de
erfenis, met diverse portretopdrachten van vermogende
personen en door zuinig te leven weet hij zich voortaan te
bedruipen als voltijdsschilder.
Katholieke Illustratie 1917 jaargang 31 nr 34
onder het portret de tekst:
“naar de schildereij van Domburg schilder te Schijndel”

❏ De mens van Domburg
Zijn schildersschap neemt Van Domburg erg serieus,
voldaan en met trots kan hij urenlang naar zijn eigen
werk bij kennissen kijken. Hij schildert ook
landschappen, maar dit genre heeft niet zijn voorkeur.
Hulpmiddelen zoals foto’s, vergrotingsrasters en
dergelijke schuwt hij niet. Laag voor laag brengt hij de
olieverf aan om diepere kleuren te verkrijgen, een
tijdrovende manier van werken. In de loop der jaren
schildert hij vele zeer realistische portretten en
(bloem)stillevens.
In 1944 slaat het noodlot toe: ook zijn huis brandt af
tijdens de oorlogsbeschietingen. Veel van zijn werk gaat
daarbij verloren. Hij neemt daarop zijn intrek bij het
slagersgezin van Janus Voets, een neef van zijn moeder.
Een tijdlang maakt hij een moeilijke periode door. Eind
jaren veertig krijgt hij drie portretopdrachten van de
gemeente Schijndel en kan hij zijn talenten nogmaals
etaleren. Vooral het portret van burgemeester Janssens is
door zijn levendigheid zeer geslaagd.
Intussen wordt er gebouwd aan een nieuw huis aan de
Kloosterstraat, dat hij pas eind 1953 betrekt. Hij voelt
zich er niet thuis en in het voorjaar van 1954 wordt hij
ziek. Op 10 juli van dat jaar overlijdt Van Domburg op
72-jarige leeftijd.
Zijn werk is niet in musea terecht gekomen maar bevindt
zich voornamelijk bij particulieren. De beste 45
schilderijen van de ruim honderd die ‘boven water’ zijn
gekomen, zijn vanaf 16 oktober te zien in ons museum.
Het betekent een herontdekking van een zeer
verdienstelijke
Schijndelse
schilder,
die
door
samenwerking van onze Stichting en het Museum gestalte
krijgt. Vele vrijwilligers, met name de fotografen Gerard
Deelen en Henk van Oers, hebben er een grote bijdrage
aan geleverd. Een fraai uitgegeven catalogus begeleidt
deze bijzondere expositie. Ik wens u straks een
aangename kennismaking met het werk van Antoon van
Domburg.

Het bisschoppelijk paleis heeft het portret nu voor de
duur van de expositie aan het Jan Heestershuis
uitgeleend.
In deze tijd maakt Van Domburg ook een portret van
F.Suijs, burgemeester van Tilburg. Darnaast schildert hij
genrestukken, bijbelse taferelen en stillevens. Een groot
schilderij van een jongen met een aapje uit 1911 heeft
jarenlang de kamer van B&W in het Schijndelse
gemeentehuis gesierd. Op een ander bijzonder werk is
een jonge vrouw met vaas te zien, gekleed in een
veelkleurige doek, waarschijnlijk een Bijbels tafereel.
In 1922 schildert hij Trui Spijkers, een oude vroedvrouw
met een doorleefd en vastberaden gezicht. Dat hij in deze
jaren reeds landelijke bekendheid heeft gekregen, blijkt
uit een opdracht uit 1923. Hij schildert dan Jan Leendert
van Eijk, directeur van kaashandel-maatschappij Gouda
en schoonvader van KLM-pionier Albert Plesman. Ook
dit doek is door de erfgenamen van Van Eijk aan het
Heestershuis voor de tentoonstelling ter beschikking
gesteld.
De expositie toont eveneens diverse stillevens van Van
Domburg. Ik noem enkele hoogtepunten. Er is een
voortreffelijk klein werk met vier appels en een
blauwwitte vaas. Twee doeken met dahlia’s en gladiolen
vormen twee harmonieuze pendanten. Een stilleven met
fazanten en een doek met een koperen ketel en uien zijn
meesterlijk geschilderd. Een op grove jute in 1943
geschilderde verzameling fruit en vazen ziet er bijzonder
uit. Uit deze voorbeelden blijkt dat Van Domburg ook op
dit gebied een hoog niveau wist te bereiken. Daarnaast
zijn ook een aantal genrestukken op de expositie te zien.
❏ De mens van Domburg
In zijn jonge jaren werkte Antoon van Domburg als
huisschilder samen met zijn vader Judocus. Na de Eerste
Wereldoorlog in 1918 neemt het gezin Van Domburg een
Weense jongen in huis. Drie jaar later overlijdt vader Van
Domburg op 67-jarige leeftijd. Moeder Kristina is dan

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.
 Laatste kans: 26 juni t/m 2 oktober 2011 in het
Heestershuis: werken van Theo Swagemakers: Stil
en uitbundig.
 25 september t/m 8 januari 2012: in de beeldentuin
werken van Peter van Borssum Waalkes: De kracht
van de vorm. Voor de opening hiervan heeft u
inmiddels een uitnodiging ontvangen.
 Door al het Domburg ‘geweld’ moet u nog even
wachten op het u beloofde verhaal over Jan Heesters
en Mies van Oppenraaij.
 In het Heestershuis: 16 oktober – 29 januari 2012:
Domburg gelukkig aan de Pompstraat. Een
kunstenaar herontdekt.







Het is weer de hoogste tijd om uw bladblazers ter
hand te nemen; als u nu eikels raapt kunt u ze als
oordoppen aanwenden; voor het in de juiste vorm
snijden ervan verwijzen we u naar internet.
Met het oog op de aanstormende decemberdagen: de
Stichting heeft nog een aantal prachtige setjes
wenskaarten met winterlandschappen (reproducties
van werk van Jan Heesters).
Het museum heeft zeer recent op de veiling een
bijzondere ets van Jan Heesters verworven (zie
pagina 6).
Maandag 3 oktober: het kerkvolk is weer
opgeroepen om te kerken: Frits Abrahams is die
avond in het Archtectenkerkje om 20:00 uur uw
voorganger.

U I T E I G E N B E Z I T : GL A S I N L O O D
De glas-in-loodtechniek ontwikkelde zich in de 10e en 11e
eeuw. Een vensterraam dat bestaat uit stukken glas gevat
in loodlijsten is een glas-in-loodraam. In de eenvoudige
uitvoering vormen de loodlijsten een rechthoekig
raamwerk waarin stukken blank vensterglas gevat zijn.
Glas-in-lood werd destijds gemaakt omdat een ruit uit één
stuk niet gemaakt kon worden. Er kan ook gewerkt
worden met stukken gekleurd glas. Door de ramen valt
dan een zacht diffuus licht dat heel sfeerbepalend kan
zijn. Als er afwijkingen in het glas zijn, zoals strepen,
verschil in dikte of luchtbelletjes, kunnen de invallende
lichtstralen worden gebroken tot een kleurenspectrum.
Vooral in gekleurd glas veroorzaakt dit een aantrekkelijk
spel van licht. Daarom werd het vooral gebruikt in oude
herenhuizen en kerken waar de ruimtes hoog zijn.
Vanwege het gewicht van het lood bestaan grotere ramen
meestal uit meerdere deelramen die elk in een eigen
sponning zitten. Dit is ook het geval in het oude atelier
van Jan Heesters waar de deelramen bestaan uit 6 keer 6
ruitjes.

constructie is. Het klimaat in Nederland is niet erg
geschikt voor het behoud van glas-in-lood. Naast de druk
van de wind op het vlak zijn de loodstripverbindingen
nooit helemaal winddicht en komt er vocht door het raam
heen. De vervuilde regen, door bijvoorbeeld zwaveldioxide, leidt tot verwering. Bovendien kan het
blootstellen aan kou en warmte ook het hout van het
kozijn doen krimpen of uitzetten.
❏ Gebrandschilderde ramen
Brandschilderen is een eeuwenoude techniek om met
gekleurd glas een afbeelding te maken. De gotische
architectuur met zijn pijlers, luchtbogen en steunberen
ontwikkelde zich in de Middeleeuwen waardoor de
vensteropeningen in de kerken groter werden. De
voortschrijdende glas-in-loodtechniek maakte het
mogelijk deze steeds grotere openingen met glas te
dichten.
In overleg met de opdrachtgever werd een tekening
gemaakt die vervolgens werd overgenomen op het
'carton' dat het raam op ware grootte weergaf. Op
dezelfde grootte als het carton werd ook een zogenaamde
calque gemaakt, eveneens op papier. Hierop stonden de
loodlijnen aangegeven en de nummers van de kleuren,
zoals die in het glas moesten komen. De calque werd met
de sjabloonschaar uitgeknipt langs de lijnen van het
loodpatroon met een brede knip, omdat er rekening moest
worden gehouden met de dikte van de loodstrip. De
uitgeknipte vormen waren de mallen voor de
afzonderlijke stukken glas.
Aan de hand van deze genummerde mallen wordt het glas
vervolgens uitgezocht. Het al of niet slagen van het
eindproduct wordt in grote mate bepaald door de
glaskeuze. Het snijden van de stukken glas in de

❏ Techniek
De techniek van het glas-in-lood maken ontstaat in de
Middeleeuwen. Stukken gekleurd of gebrandschilderd
glas worden naar het patroon van de gewenste
voorstelling gesneden en gezet in loodlijsten, die op de
punten waar zij elkaar raken, aan elkaar worden
gesoldeerd. Om het raam waterdicht te maken wordt
tussen de loodlijst en het glas een kit aangebracht (glasin-loodkit is stopverf aangelengd met lijnzaadolie). Lood
is vanwege de buigzaamheid het aangewezen materiaal
om de verschillende stukken glas bijeen te houden en het
is bovendien relatief goedkoop. Het nadeel is dat een
glas-in-loodraam een tamelijk zware maar ook zwakke
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gewenste vorm was voor de middeleeuwse glasschilder
een tijdrovend en lastig karwei. Met een gloeiend
gemaakt snij-ijzer maakte hij een kleine barst in het glas,
waarna het zich vrij gemakkelijk in de gewenste vorm liet
snijden. Om de stukken op de juiste maat te brengen,
werden met een gruisijzer langs de randen kleine stukjes
glas afgeknabbeld, totdat de gewenste vorm was
verkregen. In het begin van de zestiende eeuw werd voor
het snijden van glas de diamant in gebruik genomen. Als
alle stukken eenmaal gesneden en / of gebrand zijn,
kunnen ze in lood worden gezet.

gemaakt is voor Jansen de Wit en zich nu bevindt in het Spectrum in
Schijndel) en Hubert Duys.

❏ Glazenierskunst in Nederland
De oudste bewaard gebleven gebrandschilderde
kerkramen zijn in de kerk van Augsburg van ongeveer
1050. In de vroege Middeleeuwen bereikte de glazenierskunst in Frankrijk een hoogtepunt zoals te zien is in de
kathedraal van Chartres. Hiervan ging een belangrijke
invloed uit naar andere Europese landen. Het
Nederlandse bezit aan middeleeuws gebrandschilderd
glas is ten opzichte van andere Europese landen beperkt.
Een prachtig voorbeeld van Nederlands glas-in-lood
vormen de ramen van de Sint Janskerk in Gouda
vervaardigd in de 2e helft van de zestiende eeuw door de
gebroeders Crabeth. In de zelfde tijd werden veel
kostbare kerkramen vernield tijdens de Beeldenstorm.
Het protestantisme was ook oorzaak van de verminderde
belangstelling voor de glazeniers-kunst, omdat er geen
afbeeldingen meer in kerken mochten worden
aangebracht. Het gevolg was dat er laat in de achttiende
eeuw
bijna
geen
glazeniers
meer
waren.
In de 19e eeuw ontstond er weer belangstelling voor oude
ambachten, en ook voor de glasschilder. De nieuwe
stromingen, zoals de neogotiek en de art nouveau,
manifesteerden zich nu niet alleen in kerkglazen, maar
ook in de decoratie van andere gebouwen en
gebruiksartikelen.

In het atelier van het Museum: één van de vier glas-in-lood ramen,
voorstellende de 4 elementen, vervaardigd door H. Duys

❏ Glas-in-lood in de 20e eeuw
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, bleef
Nederland neutraal en raakte enigszins in een isolement;
er ontstonden eigen ideeën op het gebied van vormgeving
en architectuur. In tapijten, meubelstoffen, woningtextiel
en behang maar ook in glas-in-loodramen zien we
gewaagde kleurstellingen beïnvloed door onder andere de
Duitse expressionisten. Een bekend voorbeeld hiervan is
de inrichting van het Tuschinski-theater in Amsterdam. In
Amerika was Louis Comfort Tiffany in het begin van de
eeuw een beroemd glaskunstenaar. Hij is met name
bekend door zijn gebrandschilderd glas en zijn lampen in
art-nouveau- en art-decostijl. De lampen werden gemaakt
op de oude manier van het glas-in-lood vervaardigen en
zijn erg populair onder verzamelaars. De prijs van een
zeldzame originele Tiffanylamp kan oplopen tot een
miljoen dollar. Glazeniers maakten in deze eeuw ook
naam met hun werk in de vele nieuwe kerken die overal
in Nederland gebouwd werden. Bekende namen zijn o.a.
Joep Nicolas, Charles Eyck (de maker van het glas-in-loodraam,

Luc van Hoek (1910 – 1991), maakte de ramen van de
Boschwegse Kerk in Schijndel; Jan Dibbets (1941- )
verving 33 ramen voor de kathedraal in Blois in Frankrijk
en geniet internationale bekendheid. Van Pieter
Wiegersma is bekend dat hij, toen in de jaren zestig het
aantal te bouwen kerken aanzienlijk verminderde, niet
meer in zijn levensonderhoud kon voorzien als glazenier
en zich noodgedwongen moest toeleggen op het
ontwerpen van gobelins en religieuze gebruiksvoorwerpen. Zo ontwierp hij voor het klooster van de
Zusters van Liefde in Schijndel, menige kelk, ciborie en
wandkleed.
❏ Glas-in-lood in de 21e eeuw
Ook nu nog worden belangrijke glas-in-lood werken
gemaakt. Gerhard Richter ontwierp voor de Dom van
Keulen in 2006 een raampartij van 113 vierkante meter.
Het werk bestaat uit 11.500 gekleurde vierkanten van
handgeblazen glas. De ordening van de 72 kleuren
gebeurde door middel van een toevalsgenerator. Het werk
is een geschenk van Richter aan de stad Keulen. In 2007
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uitdeling door een paus. Daarnaast een eveneens 17e
eeuws heraldisch medaillon en een medaillon met
molenaarstafereel met onderschrift ‘Gelden Seben Brants
en Grietken sijn huysvrou 1611’. Deze glas-in-lood
voorstellingen hangen verspreid door het museum. Hij
kocht deze werken omstreeks 1935 uit een collectie uit
Antwerpen. Daarnaast zijn er nog enkele fragmentramen
en vier grotere werken uit de twintigste eeuw van Hubert
Duys (waarvan er hierboven één is afgebeeld). Al deze
ornamenten zijn in 2006 gerestaureerd en net als Jan
Heesters dat deed, kunnen wij er heden ten dage van
genieten.

werd het venster in de zuidelijke dwarsbeuk onthuld als
slot van de restauratie van de schade ten tijde van de
Tweede wereldoorlog. De Dom is nu zeker de moeite van
het bezoeken waard; door het raam dat heel modern is,
valt het licht op sfeervolle wijze binnen en lijkt zo éen te
worden met de kerk waarvan de bouw al begon in 1248.
Maar ook in onze regio werd door de beeldend
kunstenaar Marc Mulders niet lang geleden een bekend
glas-in-loodraam ‘Het Laatste Oordeel’ voor de Sint Jan
Kathedraal in’ s Hertogenbosch vervaardigd. Het is het
deelraam geheel linksonder; het vliegtuig van 11.09.01
N.Y. is aangebracht in een omgekeerde iris in de hel.
Jan Heesters verzamelde meerdere glas-in-lood
versieringen. Twee 17e eeuwse taferelen in de vorm van
een medaillon met De Verloren Zoon en de Graan-

Anne-Marie Cornelissen

Nieuwste aanwinst van het Museum: ets van Jan Heesters 1929
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