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2 0 1 3 :  H E T  J A A R  V A N  D E  G L A Z E N  B O E R D E R I J
 

Voor de Gemeente Schijndel, het Museum Jan Heestershuis en de Stichting 
Vrienden van, was het jaar 2013 het jaar waarin de Glazen Boerderij centraal 
stond. In de maanden januari - september trokken duizenden bezoekers via de 
Schijndelse icoon op de Markt naar het Museum dat Winy Maas als 
gastconservator had omgebouwd tot een huis afgeladen vol foto’s, schilderijen, 
krantenknipsels, bouwtekeningen en maquettes! Onze Vriendenbrief van 
december 2012 was, daarop vooruitlopend, grotendeels gewijd aan het tot stand 
komen van de Boerderij.  
Het hoogtepunt voor ons was echter 13 juni, de dag waarop Winy Maas vol 
dynamiek een voordracht hield voor onze Vrienden en de leden van de 
Heemkundekring Schijndel in tegenwoordigheid van Burgemeester en 
Wethouders in ’t Spectrum met aansluitend de presentatie van het boek ‘De 
Glazen Boerderij, biografie van een gebouw’ in het Museum Jan Heestershuis. 
Ruim 200 aanwezigen hebben vol bewondering en verwondering genoten van 
het optreden van Winy Maas! 
Ook wat betreft de andere drie lezingen kijken we als Stichting terug op een 
succesvol jaar met een bovengemiddelde kerkbezetting:  
Ø 18 februari: drs. Janneke van der Veer en dr. Joke Linders met hun 

biografie over de veelzijdige journalist Han G. Hoekstra.  
Ø 30 september: de kerk puilde uit en de lachsalvo’s waren tot in de Glazen 

Boerderij te horen bij het optreden van Wim Daniëls.  
Ø 2 december: de schrijver Jan Brokken nam ons mee in zijn aangrijpende 

oorlogsboek ‘De vergelding’. De stilte in de kerk was een overtuigend 
bewijs van de fascinatie die Brokken bij zijn toehoorders wist op te 
wekken.  

Het is verheugend te constateren dat er zich bij de lezingen in het Napoleons-
kerkje steeds meer niet-Vrienden melden cq. worden geïntroduceerd. Verrast 
door het niveau van onze sprekers melden ze zich vervolgens aan als Vriend. 
Hierdoor is het aantal Vrienden het afgelopen jaar gegroeid. 
2013 is ook het jaar waarin de Stichting het virtuele pad is ingeslagen: begin 
januari was onze website zover klaar dat hij de openbaarheid in kon. Van 
verschillende kanten hebben we complimenten gehad over de gebruiks-
vriendelijkheid en het informatieve karakter ervan. Het scheelt ons als bestuur 
van de Stichting veel tijd en kosten. Daarom een oproep aan degenen die wel 
beschikken over e-mail maar zich nog niet hebben aangemeld: meld u digitaal!  
Een laatste ‘wapenfeit’ dat hier bij de terugblik moet worden vermeld is de 
bijdrage die de Stichting heeft geleverd aan de huidige tentoonstelling in het 
Museum: Henrëtte Pessers, Eenvoud als kracht. Ter gelegenheid van deze 
tentoonstelling is door de Stichting een catalogus samengesteld en uitgegeven. 
Dit was mogelijk dankzij financiële bijdragen van de familie Jansen (familie van 
Henriëtte Pessers). 
 
Voor nu wens ik u, mede namens Anne-Marie Cornelissen en Jan Geerts, heel 
goede feestdagen en een voorspoedig en uitdagend 2014.  

  Paul van den Acker, voorzitter 
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S A M E N W E R K I N G  M E T  A N D E R E  M U S E A

De laatste jaren is de samenwerking tussen museum 
Jan Heestershuis en andere musea geïntensiveerd. 
Met name Museum Eindhoven (met de collectie van 
het voormalige museum Kempenland), het 
Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch, 
Museum Helmond, het voormalige Museum Theo 
Swagemakers in Haarlem, Galerie/museum Bies in 
Aarle Rixtel en het Maarten van Rossummuseum in 
Zaltbommel hebben de afgelopen jaren meegewerkt 
aan diverse exposities in het Jan Heestershuis. 
Anderzijds is er ook werk van Heesters uitgeleend aan 
genoemd museum in Haarlem.  
Nu museum Kempenland al enkele jaren gesloten is 
en het grote museum in Den Bosch zich vooral 
afficheert met topwerken van Sluijters en Van Gogh, 
zijn er nieuwe mogelijkheden voor bescheiden musea 
als het Heestershuis en Museum De Wieger in Deurne 
ontstaan. Deze twee kleinere musea kunnen de taken 
van Eindhoven en Den Bosch, zijnde het exposeren 
van de Brabantse schilderkunst van de twintigste 
eeuw, overnemen en aan diverse Brabantse schilders 
alsnog een podium bieden. Of, anders gezegd, de 
lacune die Eindhoven en Den Bosch veroorzaken met 
hun commerciële inspelen op de massa en hun focus 
op moderne kunst, kan nu door kleinere musea op een 
aantrekkelijke wijze opgevuld worden, zolang ze uit 
de rijkelijk gevulde depots kunnen lenen van de 
grotere musea.  
 
❏   Het Noordbrabants museum in’s-Hertogenbosch 
Na de verbouwing van het Noordbrabants Museum en het 
samengaan met het Stedelijk Museum is duidelijk 
gebleken dat de Brabantse schilderkunst van de twintigste 
eeuw een ondergeschoven kindje is geworden in het 
nieuwe museum. Alleen Vincent van Gogh (uiteraard) en 
Hendrik Wiegersma hebben de kaalslag onder de 
Brabantse schilders overleefd.  
Er is weliswaar ruimte gemaakt voor de Tilburgse School 
(eind twintigste eeuw) met als voornaamste exponent 
Marc Mulders, maar in hun tijd belangrijke Brabantse 
schilders, zoals Jan Bogaerts, Jan en Antoon Kruijsen, 
Frans en Piet Slager, Anton van Welie en Henriëtte 
Pessers hebben het veld moeten ruimen. Jan Sluijters, 
weliswaar in Den Bosch geboren, maar reeds op zesjarige 
leeftijd naar Amsterdam verhuisd, heeft een complete 
vleugel van het museum ‘veroverd’, liefst drie zalen zijn 
gevuld met zijn werk. Nou was Sluijters een groot 
schilder, niets dan lof voor zijn unieke, coloristische 
oeuvre, maar dat door zijn tegenwoordigheid de echte 
Brabanders naar het depot zijn verwezen is mijns inziens 
een onvergeeflijke misser voor een museum, dat 
representatief zou moeten zijn voor de Brabantse kunst. 
Dat bijvoorbeeld een belangrijk werk als ‘Boerenechtpaar 
uit Oirschot’ van Henriëtte Pessers (tot eind december in 
het Jan Heestershuis te zien) niet meer getoond wordt, is 

naar mijn overtuiging in strijd met de opdracht van het 
Noordbrabants Museum om Brabantse kunst te 
exposeren. 
 
❏   Het voormalige museum Kempenland in Eindhoven 
Tot de sluiting, een paar jaar geleden, was Museum 
Kempenland in Eindhoven onder leiding van de gedreven 
directeur Peter Thoben hèt museum voor de twintigste 
eeuwse, Brabantse kunst. Hij organiseerde de ene na de 
andere solo-expositie van Brabantse schilders. Het 
leverde een fraai beeld op van wat er zoal in Brabant in 
de afgelopen honderd jaar gemaakt is. Tegelijkertijd werd 
de geschiedenis van Brabant in kaart gebracht, want de 
schilders waren kinderen van hun tijd en beeldden met 
hun schilderijen het oude Brabant en de overgang naar de 
moderne tijd uit. Schilders als Peter van den Braken, 
Kees Bol, Jozef Gindra, Marinus Dillen, Marinus Bies, 
vader en zoon Kruijsen, de familie Slager, Dorus van 
Oorschot, Peer van den Molengraft, Reinier Pijnenburg 
en vele, vele anderen vonden hier een podium, dat we nu 
node missen.  
Zowel ons Jan Heestershuis als museum De Wieger 
hebben mogelijkheden ontdekt en inmiddels verzilverd 
om te putten uit deze zeer rijke collectie, die door Thoben 
in de loop van ruim dertig jaar is op- en uitgebouwd. 
Deze wordt nu beheerd door Museum Eindhoven, tot nu 
toe een ‘depotmuseum’, want aan exposeren is men in 
Eindhoven nog niet toegekomen.  
De twee genoemde musea kunnen dankbaar het gat 
vullen dat het voormalige Kempenland heeft 
achtergelaten. Voorbeelden hiervan zijn de exposities 
“Schilders van de Meierij” vorig jaar in Schijndel en de 
expositie “Barbizon in Brabant, de Peel en het Kempen-
land 1900-1940” in 2012 in Deurne. Zeker, zolang 
Eindhoven een van zijn museale plichten, namelijk 
tentoonstellen van de collectie voor het publiek, verzaakt, 
kunnen andere musea putten uit deze rijke collectie. Het 
is overigens slechts een schrale troost voor de vele 
kunstenaars en bruikleengevers die het Kempenland 
destijds met hun werken hebben bedacht, dat hun 
schenkingen slechts sporadisch het ‘daglicht’ zien.  
 
❏   Vlaanderen 
Intussen is het Heestershuis ook een samenwerking 
aangegaan met het Jakob Smits Museum in Mol, net over 
de grens in Belgisch Limburg. Doel is om in de lente van 
2014 te komen tot een overzichtstentoonstelling van het 
oeuvre van Jakob Smits in het Jan Heestershuis. Heesters 
bezat etsen van deze alom gewaardeerde kunstenaar, die 
in Nederland geboren is maar in Vlaanderen woonde en 
werkte. Er zijn al diverse besprekingen gevoerd met het 
museum in Mol en we hopen dan ook dat ons museum 
binnenkort de prachtige schilderijen van Smits in 
Schijndel kan presenteren. Het niveau van de expositie 
zou nog verhoogd kunnen worden indien ook de Musea 
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van Schone Kunsten in Antwerpen en Brussel accoord 
gaan met enkele bruiklenen, maar daarover bestaat bij het 
ter perse gaan van deze Vriendenbrief nog geen 
zekerheid. Er wordt hard aan gewerkt om ook deze grote 
musea over de streep te trekken.  
Al met al is het duidelijk dat het Heestershuis door 
samenwerking met musea in Nederland en België in staat 
is om het ambitieniveau van de exposities te verhogen. 
Recentelijk is er met het oog hierop in het Jan 
Heestershuis ook een bespreking gevoerd met een 
delegatie van Museum Flehite en het Mondriaanhuis, die 
in Amersfooort vele bezoekers trekken.  
 
❏   Verzamelaars 
Terwijl de samenwerking tussen musea van steeds groter 
belang wordt, mag de inbreng van particulieren en 
verzamelaars niet onderschat worden. De geslaagde 
expositie van het werk van Antoon van Domburg was 
zelfs geheel te danken aan hun bereidheid hun 
schilderijen tijdelijk af te staan. Bij de Swagemakers-
tentoonstelling waren eveneens veel particuliere 
bruikleengevers betrokken. Ook bij de huidige Pessers-
expositie is dankbaar gebruik gemaakt van werk van 
particulieren, naast de bruiklenen van het Noordbrabants 
Museum, Museum Eindhoven, Museum Helmond en 
galerie Peter van den Braken Centrum in Sterksel.  
Landelijk gezien is er een trend bij musea steeds vaker 
exposities te organiseren die volledig zijn opgebouwd uit 
de collectie van een verzamelaar. Met name De Wieger in 
Deurne is de laatste tijd sterk in die richting actief. Zo is 
daar komende zomer een expositie van schilderijen uit de 

collectie van Jan Engelman, kunstcriticus, dichter en 
vriend van Hendrik Wiegersma. Lex van de Haterd, 
vriend van onze Stichting en spreker op een van onze 
lezingen (sept. 2004), is als ‘erfgenaam’ van deze 
collectie als gastconservator aangezocht voor deze 
tentoonstelling.  
 
❏   Reizende exposities 
In de Vriendenbrief van maart 2007 hield ik met het oog 
op de uitbreiding van het Heestershuis met het Paviljoen 
een pleidooi voor exposities, die gezamenlijk door 
meerdere kleine musea, geografisch gespreid, zouden 
kunnen worden opgezet. Iets dergelijks is bijvoorbeeld de 
afgelopen jaren het geval geweest met exposities die 
zowel in Deurne als in Museum Flehite in Amersfoort te 
zien waren. Wat betreft het Jan Heestershuis is er 
weliswaar in 2011 een uitwisseling geweest van 
schilderijen met het Theo Swagemakers Museum in 
Haarlem, maar tot reizende exposities is het nog niet 
gekomen.  
Grote voordelen van zo’n intermuseale opzet zijn de 
verdeling van organisatie en kosten over meerdere musea 
en de mogelijkheid om in diverse regio’s de exposities te 
bezoeken. Ook ons museum dient mijns inziens in de 
toekomst kansen te creëren om met andere, kleine musea 
exposities op te zetten. 
 
Uw dienaar wenst U een goede Kerst en een nieuw jaar 
vol kunstgenot toe.  

Jan Geerts 
 

U I T  E I G E N  B E Z I T :  K R O O N L U C H T E R

In de kamers en suite van het Jan Heestershuis hangt 
een indrukwekkende kroonluchter. Deze heeft een 
diameter van ongeveer een meter en is een 
zogenaamde zes lichts kroonluchter met vergulde 
middenstam en facetgeslepen glas, vervaardigd 
omstreeks het jaar 1850. De lamp is al lang geleden 
geëlektrificeerd. Deze verlichting geeft ook nu nog de 
kamer een voornaam en deftig aanzien. Zeker zal dat 
zo geweest zijn in de tijd dat Jan Heesters hier met 
zijn vrouw in de Pompstraat woonde want een 
kroonluchter was in die tijd zeker geen lamp die veel 
huiskamers in Schijndel verlichtte.  
 

 

kristallen kroonluchter in het Heestershuis 
❏   Kaarsen 
Kroonluchters met hun zee van licht doen denken aan 
paleizen en kastelen, maar antieke kroonluchters gaven in 
werkelijkheid niet zo heel veel licht met toen nog 
kaarsen. De grote spiegelzaal in Versailles werd verlicht 
met kaarsen in de vele kristallen kroonluchters, die 
overigens alleen ’s avonds werden opgehangen: overdag 
moest men kunnen genieten van de plafondschilderingen.  
Edison vond de gloeilamp in 1879 uit en pas daarna zijn 
veel kroonluchters omgebouwd voor elektriciteit en 
zorgden ze echt voor een zee van licht. 
 
❏   Nederlandse kroonluchters 
Er is ook een oud-hollandse versie van de kroonluchter: 
de balkroonluchter, gemaakt van messing of brons met 
een grote bol aan de onderkant van de S-vormige armen, 
sober zonder kristal of andere breekbare dure 
ornamenten. In vergelijking met de buitenlandse 
kroonluchters is de vorm eenvoudig. Deze is nog vaak te 
zien in onze kerken. In het buitenland is de 
balkroonluchter bekend onder de naam ‘Dutch 
chandelier’. De koperen lamp geeft door veel en 
regelmatig poetsen een fonkeling op de bal aan de 
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onderzijde van het armatuur. In de Goeikamer van het Jan 
Heestershuis hangen nog twee van deze lampen, 
eenvoudiger dan de grote kroonluchter en nog met echte 
kaarsen.  
 

 
Hollandse messing kroonluchter 

 
In de middeleeuwen zien we de eerste kroonluchters bij 
de elite, meestal in de vorm van een kruis met op de 
uiteinden een kaars. Het geheel werd met de brandende 
kaarsen op de juiste hoogte aan een haak gehesen door 
middel van een touw. Het voorbeeld van deze verlichting 
werd gevolgd in de huizen van de geestelijken en de 
kooplieden, soms zelfs al met een ring of kroon en andere 
decoraties. De dure verlichting maakte de kroonluchter 
een symbool van luxe en status. De adel had bedienden 
die bijvoorbeeld tijdens een diner ervoor moesten zorgen 
dat de kaarsen bleven branden. Deze kroonluchters waren 
natuurlijk relatief gevaarlijk met hun brandende en 
druipende waskaarsen. 

 

 
Middeleeuwse afbeelding van een kroonluchter 

 
❏   Vervaardiging  
Aanvankelijk was de productie van kristallen 
kroonluchters in Okres Děčín in Noord-Bohemen 
geconcentreerd. In de dorpen er om heen bevonden zich 
talrijke familiebedrijfjes die leefden van het slijpen van 
kristal. De kwaliteit van slijpen is heel bepalend voor het 
eindresultaat. De kroonluchters werden naar veel landen 
uitgevoerd. In de zeventiende eeuw werden in Italië 
glazen kroonluchters gemaakt. Met het glas uit Mureno 
werden de Venetiaanse kroonluchters heel bekend. In 
Engeland werd eind zeventiende eeuw het  kwetsbare 
loodkristal ontdekt: glas waar lood aan toegevoegd werd; 

hierin breekt het licht in alle kleuren van de regenboog. 
Glas met weinig lood noemt met half-kristal. In de 
achttiende eeuw delft men in de Alpen bergkristal. In 
Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland gaat men dit  
gebruiken bij het vervaardigen van kroonluchters. 
 
❏   Ontwikkeling 
De kroonluchter werd steeds sierlijker gegoten in metaal, 
maar werd soms ook gewoon uit hout gesneden of met 
goudverf bestreken en kreeg soms neoclassicistische 
motieven. De opkomst van het goedkope loodkristal, 
waardoor het licht toch prachtig verstrooid kon worden, 
leidde al snel tot grote populariteit. Gasverlichte 
kroonluchters kwamen in de negentiende eeuw op de 
markt maar na de ontdekking van de gloeilamp kregen 
veel kroonluchters elektrische bedrading. Daniël 
Swarovski bedacht in 1892 een machine die glas even 
nauwkeurig slijpt als diamanten, iets wat handmatig 
onmogelijk is. Swarovski-kristal heeft een unieke 
schittering en wordt vanaf de zestiger jaren van de vorige 
eeuw toegepast bij de vervaardiging van de nog altijd 
populaire kroonluchter. 
 
❏   Beroemde kroonluchters  
Er bestaan vele beroemd kroonluchters. De grootste 
kroonluchter met Boheems kristal ter wereld hangt in het 
paleis van Dolmabahçed in Istanbul, een geschenk van 
queen Victoria. De lamp weegt 4,5 ton en heeft 750 
lampen. Dit paleis heeft ook de grootste verzameling 
kristallen kroonluchters ter wereld en zelfs een van de 
balustrades van de trappen is van kristal.  
 

 
kroonluchter in het paleis Dolmabahçed  (Istanbul) 

 
Een andere beroemde kroonluchter is die van de Opera 
Garnier in Parijs. Over dit operagebouw schreef de 
Fransman Gaston Leroux in 1910 zijn roman Le Fantôme 
de l'Opéra. De toneeluitvoering begint met het optakelen 
van een enorme kroonluchter. Het verhaal gaat over een 
man genaamd Eric, een fysiek misvormd genie, die onder 



5 

de naam 'Het Spook van de Opera' de Opéra Garnier in 
Parijs terroriseert om een zangeres die hij lief heeft, 
hogerop te helpen. Met dit verhaal als leidraad 
verschenen in de twintigste eeuw veel boeken, musicals, 
toneel-voorstellingen en muziek op de markt.  
Ook in Engeland bevonden zich opvallende mooie 
kroonluchters. Bijvoorbeeld in het exotisch gedecoreerde 
Brighton Palace, het paleis van king George uit 1787. 
Mensen konden in die tijd hun ogen niet geloven: in de 
muziekkamer waren zelfs negen kroonluchters. In de 
eetkamer hing, onder andere, een kroonluchter die een 
ton woog, gesierd met een zilveren draak en metalen 
palmbladeren. De kroonluchter trilde als er gasten door 
de eetkamer liepen en het verhaal gaat dat vrouwen vaak 
weigerden om onder de kroonluchter te zitten uit angst 
dat deze naar beneden zou vallen en hen zou doden, iets 
wat niet helemaal denkbeeldig was.  
Keizerin Elisabeth beter bekend als Sisi, van wie wel 
werd gezegd dat ze het noodlot aantrok, zat als eregaste 
aan op ten minste tien grote feesten en soirees waar op 
zeker moment kroonluchters naar beneden kwamen 
zeilen. Daarbij werden bij elkaar twaalf mensen dodelijk 
gewond.  
Ook in de Verenigde Staten pronkte men met 
kroonluchters. In 1792 werd begonnen met de bouw van 
het Witte Huis en in 1800, toen het bijna klaar was, trok 
president John Adams in het nieuwe gebouw waar 
sindsdien elke president van de Verenigde Staten van 
Amerika heeft gewoond. Binnen in het gebouw doen alle 
kamers  denken aan een Frans kasteel met hoge ramen, 
klassiek meubilair en natuurlijk veel kristallen 
kroonluchters die de vertrekken hun allure geven. In de 

Green Room van het Witte huis hangt een heel grote 
vroeg negentiende-eeuwse vergulde kroonluchter met 
Frans geslepen glas.  
Ook in het Kremlin in Moskou waren veel kroonluchters. 
De schrijver Stendhal, die kwartiermeester was in de staf 
van Napoleon, beschreef de aftocht van Napoleon uit het 
brandende Moskou als volgt: ‘....... een piramide van 
koperkleurige rook waarvan de basis op de grond staat en 
de top tot in de hemel reikt. Napoleon vocht zich een weg 
door een muur van vlammen te midden van instortende 
vloeren en veel van plafonds vallende kroonluchters en 
smeltende ijzeren daken’.  
Ook in ons sobere calvinistische land waren grote 
kroonluchters soms onderdeel van het interieur. Op de 
zolder van het paleis op de Dam in Amsterdam werd 
tijdens de laatste verbouwing een enorme zilveren 
kroonluchter teruggevonden. Met een diameter van 
tweeënhalve meter en een gewicht van 700 kilo hangt de 
lamp nu in het burgemeestersvertrek in het paleis. 
 
❏   In het huis van Jan Heesters 
De kroonluchter die nu hangt in de kamers en suite van 
het Jan Heestershuis is natuurlijk niet zo beroemd, maar 
geeft net als alle beroemde kroonluchters in de wereld 
ook hier al vele jaren allure aan het woonvertrek. 
Overigens hing de lamp toen Jan Heesters het huis 
bewoonde in de Goeikamer. In de achterste kamer van de 
kamers en suite hangt bovendien nog een eenvoudige 
geëlektrificeerde Hollandse kroonluchter.  
Wij wensen u aan het eind van dit jaar dagen vol licht. 
 

Anne-Marie Cornelissen  
 

 
 

 

A F S C H E I D  J O  S A N T E G O E D S  

Begonnen in november 1993, neemt Jo Santegoeds in 
maart 2014 afscheid als beheerder van de 
gemeentelijke kunstcollectie. Ter gelegenheid daarvan 
heeft hij een selectie gemaakt uit deze rijke 
verzameling kunst, die vanaf 19 januari a.s. onder de 
titel Het wonder van Schijndel in museum Jan 
Heestershuis zal worden tentoongesteld. De titel is 
ontleend aan een van de kunstwerken en deze selectie 
geeft een gevarieerd beeld van het omvangrijke 
kunstbezit van de gemeente Schijndel waarvan een 
groot deel in het Gemeentehuis staat/hangt maar een 
zeker zo belangrijk deel in openbare ruimten staat 
(plantsoen, pleinen, rotondes). In 2012 is hiervan een 
boekje verschenen onder de naam Beelspraak. Dit is 
verkrijgbaar bij de VVV.  
Natuurlijk is de keuze van Santegoeds bij de 
inrichting van de nieuwe tentoonstelling zoals elke 
keuze persoonlijk en subjectief. Hierdoor geeft deze 
juist een inkijkje in zijn artistieke voorliefdes. Van de 
tentoonstelling zal eveneens een catalogus verschijnen. 
Santegoeds was mede-oprichter van de organisatie 
KEG, die al sinds 1980 moderne kunst in Schijndel 

promoot en exposeert, en is sindsdien ook steeds 
bestuurslid geweest. Deze taak zal hij na zijn afscheid 
van zijn gemeentewerk met plezier blijven vervullen. 
Maar vooral kan hij zich dan weer volledig storten op 
zijn werk als beeldend kunstenaar.  
 
 ❏   Beelend kunstenaar 
Net als in de tijd voor zijn aantreden bij de gemeente is Jo 
Santegoeds altijd beeldend kunstenaar gebleven. Vanaf 
maart 2014 kan hij zich echter weer voltijds richten op 
zijn artistieke arbeid. “Mijn aandacht verschuift daarmee 
van de zorg voor kunst naar het maken ervan.”, stelt 
Santegoeds. Desalniettemin heeft hij zijn functie op het 
gemeentehuis, zijnde het beheren en uitbreiden van de 
gemeentelijke collectie kunst, elke dag met veel 
genoegen uitgeoefend. “Ik heb het mooiste baantje bij de 
gemeente!” vertelt Santegoeds. Gedurende ruim twintig 
jaar heeft hij constant en intensief zorg gedragen voor de 
collectie die, aanvankelijk opgezet door burgemeester 
Gerard Scholten, later met vele aankopen is uitgebreid 
door de Kunstcommissie, waarin hijzelf ook zitting heeft. 
“De verzameling kunst vereist constante zorg, maar je 
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moet werken met de middelen en het budget, waarover je 
kunt beschikken.” Ook de registratie van de collectie viel 
onder zijn taakomschrijving en momenteel wordt deze 
registratie aangepast aan de nu geldende museale eisen. 
Na zijn afscheid in maart wordt het beheer van de 
collectie overgedragen aan de conservator van het Jan 
Heestershuis, Corine Molenaar, die haar taak daarmee 
fors uitgebreid ziet worden.  
 

 
Jo Santegoeds 

 
Op 14 februari a.s. wordt een nieuw kunstwerk van Jo 
Santegoeds op de nieuwe basisschool De regenboog in de 
wijk Hoevenbraak ten doop gehouden en permanent 
aangebracht op de plaats van zijn oude atelier, nu de 
overgang van de oude naar de nieuwe school. Het betreft 
een compilatie van fotomomenten, die de geschiedenis 
van de oude school verbindt met de toekomst.  
Na zijn pensionering wil Jo Santegoeds veel van zijn 
atelier gebruik gaan maken en zich daar bezig houden 
met beeldende kunst: ruimtelijk werk in bijvoorbeeld 
steen, schilderen, fotografie en werk in gemengde 
technieken.  
Over het museum Jan Heestershuis, waar hij vaak 
aanwezig was, is hij vol lof. “Het museum is de 
afgelopen jaren erg vooruit gegaan en het blijft steeds 
maar verder groeien. Er is veel gedaan, zowel door de 
conservatoren alsook door de vele vrijwilligers.” stelt hij.  
Wij zeggen Jo Santegoeds dank en wensen hem veel 
succes met zijn nieuwe creaties. Tevens hopen wij hem 
nog vaak te mogen begroeten in het Jan Heestershuis!  
 

Anne-Marie Cornelissen

 

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. 
v U bent gewend om in de laatste Vriendenbrief van 

het jaar iets extra’s aan te treffen. Dit jaar hebben we 
zoals u ziet een ansichtkaart van Henriëtte Pessers en 
een wenskaart met een reproductie van Jan Heesters 
bijgesloten. Wij hopen dat deze via PostNL hun weg 
vinden over de wereld. 

v 29 september – 6 januari: overzichtstentoonstelling 
Henriëtte Pessers: Eenvoud als kracht.  

v 29 september – 31 december: in de beeldentuin: 
Hans van Eerd: Koppen.  

v Had Lodewijk Napoleon maar geweten dat ongeveer 
200 jaar later Wim Daniëls in het kerkje zou 
optreden, dan had hij zeker opdracht gegeven om 
groter te bouwen. 

v Bij de nu nog lopende tentoonstelling is een 
catalogus samengesteld met een beknopte biografie 
over het leven van Henriëtte Pessers en met 
kleurenafbeeldingen van alle tentoongestelde 
werken. De biografie is geschreven door Jan Geerts 

en het fotomateriaal is van  Gerard Deelen en Henk 
van Oers. De prijs bedraagt € 5,=. 

v Er zijn ook 10 verschillende werken van Henriëtte 
Pessers als ansichtkaart te koop. 

v maandag 6 januari, 15:00 – 17:00 uur nieuwjaars-
receptie in het Heestershuis en sluiting van de 
tentoonstelling Henriëtte Pessers: Eenvoud als 
kracht. U wordt, als vriend, hierbij van harte 
uitgenodigd.  

v Als het zwerfvuil met dezelfde inzet en ijver zou 
worden bestreden als de afgevallen bladeren in de 
herfst, zou de Schijndel er anders uitzien. 

v 19 januari: opening expositie Het wonder van 
Schijndel met kunstwerken uit de gemeentelijke 
collectie ter gelegenheid van het afscheid van Jo 
Santegoeds. 

 
v Met dank aan onze sponsors:  

§ De Mooi Schijndel krant 
§ Restauratie-atelier Jos van Extel 
§ Frans van de Heuvel, lijstenmaker 
§ Foto Keetels

  
 
 
 


