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DE CONSERVATOR AAN HET WOORD
U heeft het via de media misschien wel gehoord of gelezen. In 2013 zijn de
bezoekersaantallen in musea flink gestegen. Vooral in de grote musea in
Amsterdam was er een groei van 20 tot 25 procent. De Museumvereniging heeft
in het afgelopen jaar ook onderzoek gedaan naar de bezoekersaantallen in de
kleine musea. Daaruit blijkt dat de aantallen in die musea juist dalen. Soms zelfs
met dezelfde percentages.
Ik kan met trots melden dat wij in dit opzicht meer lijken op de grote dan op de
kleine musea. Niet qua absolute aantallen, maar wel qua percentages. In het
afgelopen jaar heeft het Museum Jan Heestershuis 6000 bezoekers ontvangen.
Het jaar ervoor waren dat er 5000 (wat toen ook al een absoluut record was). Een
stijging met 20 procent dus.
❏ Het wonder van Schijndel
Het nieuwe jaar zijn we goed begonnen met de tentoonstelling ‘Het wonder van
Schijndel’. Burgemeester Eugster benadrukte bij de opening het belang van
kunst voor de identiteit van Schijndel. Een selectie van kunstwerken uit het
gemeentehuis was te zien in het Museum. Aanleiding voor de expositie was het
afscheid van de beheerder van de gemeentelijke kunstcollectie Jo Santegoeds.
Sinds 15 maart jl. is het beheer van de collectie overgedragen aan het Museum.
In het museum Jan Heestershuis is het boekje Kunst + Werk, kunst in het
gemeentehuis van Schijndel voor € 7,95 te koop. Hierin is een selectie
kunstwerken uit het gemeentehuis opgenomen. Ook is het boekje Beeldspraak
met alle kunstwerken uit de openbare ruimte van Schijndel nog te koop.
❏ Jakob Smits en Ton Kalle
Vanaf 23 maart tot en met 22 juni 2014 zijn in het Museum twee nieuwe
tentoonstellingen te zien. Binnen: Jakob Smits; in de tuin: Ton Kalle.
Jakob Smits (1855-1928) is in België veel bekender dan in Nederland. Hoewel
Smits in Nederland is geboren en o.a. het Stedelijk Museum in Amsterdam en
Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam enkele werken van hem in de
collectie hebben, moet je in België zijn om zijn werk echt te ontdekken. Er zijn
veel kunstwerken van Smits te vinden in de collecties van het Jakob Smits
Museum in Mol, het Senaat in Brussel, de Musea voor Schone Kunsten in
Brussel en in Antwerpen. Smits heeft dan ook het grootste deel van zijn leven in
Mol (provincie Antwerpen) gewoond. Maar nu is er een mooi overzicht van zijn
werk te bekijken in Nederland, en wel in het Museum Jan Heestershuis. Ik hoop
u allen te ontmoeten!
In de beeldentuin is werk te zien van Ton Kalle. Deze beeldhouwer werkt
voornamelijk in steen. Zijn kunstwerken zijn in veel plaatsen op de wereld terug
te vinden, waaronder in de Schijndel, waar sinds 2010 het beeld Sterrenkijker
staat. Dit was de aanleiding om een tentoonstelling van zijn werk te organiseren.
Graag tot ziens in het Museum Jan Heestershuis. U bent van harte welkom!
Corine Molenaar, conservator Museum Jan Heestershuis
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JAKOB SMITS IN HET MUSEUM JAN HEESTERSHUIS
Op 23 maart werd in het Museum Jan Heestershuis
de nieuwe expositie ‘Jakob Smits’ geopend. Jakob
Smits (1855-1928) groeide tot zijn 17e jaar op in een
welgesteld gezin in Rotterdam en kwam als
kunstschilder tot grote bloei in het Belgische Mol.
Zeker zijn latere werk wordt hoog aangeslagen. In het
gloednieuwe Brusselse Fin-de-Siėcle museum zijn drie
werken van Smits te zien te midden van internationaal
vermaarde schilders zoals Paul Gauguin en Rik
Wouters. Ook in andere grote musea is hij met werk
vertegenwoordigd waaronder het Stedelijk Museum
te Amsterdam.
Zijn schilderijen leunen tegen diverse stijlrichtingen,
maar hij ontwikkelde een typisch eigen stijl. Smits
zocht in zijn doeken naar de essentie van het leven; hij
beeldde de mens uit in al zijn schamelheid, vaak in
een verlaten landschap. Het feit dat hij vanaf 1892 in
de armoedige, stille Belgische Kempen werkte, is daar
natuurlijk niet vreemd aan. Hij maakte ook vele etsen,
die vaak een ingetogen sfeer uitstralen.
In 1912 streek Dirk Baksteen in Mol neer om te leren
van de meester. Baksteen zou zich sterk ontwikkelen
als schilder en etser. Nadat Baksteen Jan Heesters in
1933 had leren kennen, nodigde hij hem uit voor de
grote herdenkingsexpositie van Jakob Smits in 1935 in
Mol.

de Belgische Kempen. Jakob Smits wordt zo sterk door
deze laatste stille, armoedige streek aangetrokken, dat hij
er in 1888 in Achterbos een boerderijtje gaat bewonen.

❏ De jonge jaren
Jakob Smits wordt in 1855 in Rotterdam geboren. Omdat
hij voorbestemd is als decoratieschilder in het bedrijf van
zijn vader, volgt hij aan de Academie van Rotterdam met
veel succes de opleiding tot decorateur. Maar hij
rebelleert en verlaat het ouderlijk huis. Als achttienjarige
laat hij zich in 1873 inschrijven aan de Academie in
Brussel en gaat in die stad bij een familielid wonen. Hij
worstelt regelmatig met zijn gezondheid. Na drie jaar is
hij terug in Rotterdam.
Eén jaar later vertrekt hij al weer om zich verder te
bekwamen in München en Wenen. Hij raakt onder de
indruk van de Renaissance-kunst en reist verder naar
Rome om zich daar te verbeteren in de tekenkunst. Net
als Van Gogh in ongeveer dezelfde tijd is hij er van
overtuigd dat een goede tekentechniek een noodzakelijke
voorwaarde is om tot een goede schilder te kunnen
uitgroeien. Zijn hele leven zal hij pogingen doen om zijn
tekenkunst op een hoger plan te brengen.
Terug in Nederland (1881) trouwt hij met zijn nicht Antje
Doetje Kramer. Ze krijgen twee kinderen en Smits
probeert met decoreren zijn gezin te onderhouden. Het
huwelijk mislukt en Smits gaat in Blaricum wonen. Hij
neemt een deeltijdbaan als leraar aan de Nijverheids- en
Decoratieschool in Haarlem. Als schilder sluit hij zich
aan bij de naturalistisch-impressionistische schilders van
de Haagse School. Vooral met Albert Neuhuys (18441914) trekt hij veel op. Ze gaan schilderen in Drente en in

Portret van Malvina (1892), olieverf op paneel 26 x 21 cm

❏ Achterbos: kerkdorp van Mol
In hetzelfde jaar 1888 trouwt Smits met Malvina Dedeyn,
dochter van een Brusselse advocaat. Dat vader Dedeyn
haar onterft omdat hij geen vrede kan hebben met dit
huwelijk, nemen de echtelieden voor lief. Gevolg is wel
dat ze een armoedig bestaan tegemoet gaan.

Hier in De Kempen schildert Smits de weidse
heidevelden, hoge stille hemels en figuren die door het
leven getekend zijn. Een voorbeeld daarvan is het werk:
De vader van de veroordeelde. Hij schildert de mensen
met mededogen.
Malvina baart in de jaren negentig vier kinderen. Het
noodlot treft het gezin Smits in 1899 hard: binnen enkele
dagen overlijden zowel Malvina als hun dochtertje Alice.
Twee jaar later trouwt Smits voor de derde keer, nu met
Josine van Cauteren.
Ook in 1901 krijgt Smits zijn eerste solo-expositie in
Antwerpen. Hij oogst er veel bewondering en lof, maar
het materiële aspect houdt daar geen gelijke tred mee: hij
verkoopt niets. Later dat jaar koopt het Brusselse
Museum voor Schone Kunsten zijn doek De vader van de
veroordeelde. Vanaf die tijd gaat hij meer verkopen en
gaat het financieel beter in huize Smits. In 1902 krijgt hij
de Belgische nationaliteit en het jaar daarop wordt hij tot
Ridder in de Leopoldsorde benoemd.
In 1907 organiseert Jakob Smits in Mol een grote
internationale tentoonstelling van liefst 68 schilders,
onder wie behalve Belgen ook Nederlanders, Duitsers,
Engelsen en Amerikanen. Allemaal hebben ze gewerkt in
Mol en omgeving of schilderen ze er dan nog. Zo doet het
begrip Molse School zijn intrede.

2

❏ Dirk Baksteen
In de zomer van 1912 gaat Gerard Baksteen, student op
de Kunstacademie in Antwerpen, naar Mol om onder
leiding van Jacob Smits te werken. Hij is er zo
enthousiast bezig, dat hij zijn broer Dirk overhaalt om
ook in De Kempen te komen schilderen en etsen. Na de
zomer keert Gerard terug naar Antwerpen, maar Dirk is
zo geboeid door Smits en De Kempen, dat hij besluit te
blijven als leerling en medewerker van Smits. Dirk is dan
zesentwintig, Smits inmiddels zevenenvijftig.
In 1932 laat Dirk Baksteen zich tot Belg naturaliseren.
Smits-kenner Fernand van Gompel schrijft over hem:
“Dirk Baksteen zou zich gaandeweg tot een schitterend
graficus ontwikkelen en, op een boogscheut van het
Malvinahof - de woning van Smits -, een zelfstandig
bestaan als kunstschilder opbouwen.”
In 1933 of 1934, wanneer Jan Heesters trots in zijn recent
aangekochte Mercedes rondtoert in België en daar door
zijn vriend de norbertijn Hugo Heijman wordt
geïntroduceerd in diverse kloosters, maakt Heesters in de
abdij van Postel kennis met Dirk Baksteen. Kennelijk is
het een prettige ontmoeting tussen de schilders Jan en
Dirk, want niet veel later nodigt Baksteen Heesters uit om
naar Mol te komen, ter gelegenheid van de opening van
een grote herdenkingsexpositie van Jakob Smits, waarbij
Baksteen als secretaris van het inrichtend comité
fungeert. Zeven jaar eerder was Smits overleden.

koningin Elisabeth. In die tijd vereenvoudigt hij ook zij
lijnvoering en wordt zijn werk wel pré-expressionistisch
genoemd.
Dan breekt in 1914 de Eerste Wereldoorlog uit, die in
België dood en verderf zaait. Smits probeert als voorzitter
van de voedselvoorziening van het canton Mol de noden
te lenigen. Aan schilderen en etsen komt hij nauwelijks
toe.
Na de oorlog brengt Smits de menselijke figuur meer
terug in het landschap. De mensen op zijn schilderijen
zijn meer vertegenwoordigers van een bevolkingsgroep
dan individuen met een eigen karakter. Hij zoekt naar de
essentie van het leven, de Kempische mens in zijn
schamel bestaan is zijn thema.
Hij ontwikkelt een bijzondere manier van schilderen:
door steeds weer overschilderen ontstaan de hem zo
kenmerkende grofkorrelige verflagen. Deze werkwijze
creëert een sterk plastisch effect en appelleert aan een
esthetische beleving van zijn werk. Samen met de heldere
kleuren en de sterke compositie levert dat een geheel
eigen stijl op. Tevens experimenteert hij met
lichteffecten. Hij is erg geboeid door Rembrandt, met
name door diens claire-obscure. Smits zal jarenlang
experimenteren met het licht, dat hij probeert te vangen in
zijn werk.
Zijn werk betitelt hijzelf als ‘eenvoudig, symbolisch,
poëtisch en echt’. Hij krijgt een grote bekendheid, ook
buiten België. De volkse taferelen, de ronde hoofden en
lichamen van zijn figuren doen soms denken aan
Breughel. Smits zegt daarover: ‘Tout dans la vie, toute la
nature est ronde’. Dat past weer in zijn generaliserende
visie, die niet over individuen gaat maar over een groep
mensen als geheel. Natuurlijk was het in die tijd ook zo
dat de mensen leefden in een vast patroon van regels,
gewoonten en rituelen, waarin voor individuele behoeften
en verlangens weinig plaats werd ingeruimd. Het geloof
was een vanzelfsprekendheid, de toekomst van de
kinderen zat opgesloten in hun afkomst en de ouders
kozen de huwelijkskandidaten, waarbij geld en status een
rol speelden. Deze sfeer weet Smits in zijn schilderijen
treffend vast te leggen. In de vroege boeken van Stijn
Streuvels laat deze schrijver voelen hoe verlammend en
betuttelend de oude leefregels in Vlaanderen zijn. Rond
1900 begint een nieuwe generatie zich langzaam maar
zeker af te zetten tegen deze vastgeroeste leefpatronen.

❏ Stijlontwikkeling
Schilderde Smits aanvankelijk in de traditie van de
Haagse School tot het midden van de jaren negentig,
daarna krijgt zijn werk kenmerken van de Jugendstil-stijl
en het symbolisme met name door de stilering en
bloemmotieven. Hij zoekt naar zingeving en naar
geestelijke en religieuze waarden, hoewel hij zelf geen
praktiserend gelovige is.

❏ Herdenking en museum
Hoewel vanaf 1923 de gezondheid van Jakob Smits hard
achteruit gaat, blijft hij schilderen. In 1927 wordt hij
benoemd tot Commandeur in de Belgische Kroonorde. In
het volgende jaar komt er een einde aan het bewogen en
scheppend leven van Jakob Smits.
Acht jaar na zijn dood wordt in Mol ter gelegenheid van
zijn tachtigste geboortejaar een grote herdenkingsexpositie georganiseerd. Jan Heesters geeft ook acte de
présence en ontmoet er een aantal bekende Vlaamse
schilders en schrijvers, zoals Constant Permeke, de
belangrijkste figuur van het Vlaams Expressionisme.
“Een andere vriend, die ik overhield aan die

Mater amabilis, 1895, aquarel, dekverf, krijt, bladgoud

In dezelfde tijd ontstaat de serie “de vier jaargetijden”.
In 1910 publiceert Smits een album met 25 etsen, dat hij
opdraagt aan de kunstminnende en kunstbevorderende
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onvergetelijke bijeenkomst, was Walter Vaes.” vertelde
Heesters later aan Carel Swinkels. Van Vaes heeft
Heesters in de loop der jaren vijf schilderijen gekocht.
Heesters heeft ook in Mol geschilderd, met name het
doek ‘Doorkijkje tussen boerenschuren’, dat behoort tot
de collectie Eindhoven Museum (voormalig Kempenland). Ook dit schilderij is momenteel te zien op de
expositie.
Weduwe Josine Smits overlijdt in 1956. Het Malvinahof
wordt verkocht. Ruim twintig jaar later, in 1977, wordt de

omgebouwde oude pastorie van Mol-Sluis als het
Gemeentelijk Jakob Smitsmuseum geopend.
Tenslotte willen wij op deze plaats de Conservator en de
medewerkers van dit Museum evenals de Voorzitter van
de Vrienden van het Jakob Smitsmuseum heel hartelijk
danken. Zij hebben deze uitzonderlijke expositie in het
Jan Heestershuis mogelijk gemaakt.
Ik wens u veel kijkplezier met deze bijzondere
tentoonstelling!
Jan Geerts

UIT EIGEN BEZIT: KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE
❏ Kunst in de openbare ruimte
Schijndel is vermaard om alle kunst die in het dorp
aanwezig is. De slogan: Schijndel is uit de kunst is mijns
inziens dan ook een heel goede vondst!
Onlangs was er in het museum Jan Heestershuis een
tentoonstelling van de werken die tot de gemeentelijke
kunstcollectie behoren en permanent in het gemeentehuis
hangen; de tentoonstelling bestond uit een selectie van
circa 50 werken uit een collectie van bijna duizend
objecten! Ook het museum heeft een groot aantal
kunstwerken en daarnaast staat de Glazen Boerderij
prominent als kunstwerk op de markt. Verder zijn er in de
buitenlucht in Schijndel meer dan honderd beelden te
vinden.

heel blij dat hun kunst weer terug was in het
gemeentehuis na de tentoonstelling in het Museum Jan
Heestershuis.
❏ Beelden in de oudheid en middeleeuwen
Het plaatsen van beelden in de openbare ruimte dateert
van lang geleden. In de oudheid zijn er in Athene en
Rome veel beelden, meestal op pleinen, neergezet van
goden en helden. Na de val van Rome in 476 na Chr.
beginnen de middeleeuwen en breken er heel andere
tijden aan. Barbaren en Vandalen komen het gebied in.
Roof, plundering en ziektes tasten het sociale leven aan
en verzwakken de economie. Het betekent een terugval
die maakt dat de middeleeuwse mens in Europa vooral
bezig is met overleven. In de Renaissance bloeit de
aandacht voor de kunst van weleer weer op.

❏ Een begin in Schijndel
Tijdens zijn ambtsperiode in Schijndel heeft burgemeester G.M. Scholten met kunst de toon gezet. Hij vond
de openbare ruimte, de ruimte die voor iedereen
toegankelijk is en waar een groot deel van het publieke
leven zich afspeelt, belangrijk voor de leefbaarheid van
een dorp en dus voor het welzijn van de bevolking. Tot
de openbare ruimte wordt niet allen de buitenlucht
gerekend maar ook gebouwen van de overheid zoals het
Gemeentehuis en gebouwen van publieke instellingen,
zoals het Spectrum. Het plaatsen van kunst in die
openbare ruimten maakt net even het verschil. In
Schijndel werd een constructie bedacht waarbij een deel
van de opbrengst van grondverkoop ten goede komt aan
kunst in het dorp.
Aanvankelijk zullen die beelden wel even wennen
geweest zijn voor de dorpsbewoners van Schijndel maar
omdat er werd begonnen met toegankelijke beelden zoals
die van de oude beroepen die vroeger voorkwamen in
Schijndel: onder andere de klompenmaker, de
schaapscheerder en de kaarsenmaker, raakte men
langzaam wel gewend aan beelden in het dorp. Dat is nu
wel anders, toen we onlangs met beschrijven van
kunstwerken in de openbare ruimte bezig waren en op
een rotonde De Tulp van dichtbij bekeken, werd er door
meerdere autobestuurders luid getoeterd en gewezen dat
we moesten maken dat we wegkwamen: afblijven want
dit is onze kunst! Ook de gemeenteambtenaren waren

❏ Patriottisme en nationalisme
Na het congres van Wenen 1814/15 zoekt men in de
negentiende eeuw in Europa naar historische figuren die
als helden konden dienen om de afstamming van het volk
te legitimeren en de nationalistische en patriottische
gevoelens te versterken. Op vele plekken worden
(herinnerings)beelden
en
monumenten
geplaatst.
Nederland blijft daarbij achter want het is in deze tijd een
calvinistisch land zonder beeldcultuur. Het calvinisme
blinkt uit in soberheid en wie boven het maaiveld
uitkomt, wordt neergesabeld; er is geen of nauwelijks
plaats voor heldenverering. In tegenstelling met andere
landen is het aantal beelden, in die tijd in Nederland
neergezet, dan ook heel klein. In deze periode werden in
ons land slechts ongeveer 35 standbeelden en
monumenten opgericht en in bijna alle gevallen gebeurde
dit op initiatief van particulieren; de overheid had er
nauwelijks bemoeienis mee. Daar kwam nog bij dat er
bijna geen Nederlandse beeldhouwers waren die
dergelijke opdrachten naar tevredenheid konden
uitvoeren. Onze eerste grote beelden werden gemaakt
door een Belg. (zie verder)
Bij onze zuiderburen vinden we veel meer beelden en
monumenten. Zo verrijzen in 1848, na de afscheiding van
België van Nederland, de vaderlandshelden Egmond en
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Hoorne op de Grote Markt in Brussel. Dit monument is
later verplaatst naar de Kleine Zavel.
Een aantal jaren later besluit een daartoe speciaal
aangestelde commissie dat Ambiorix de “nationale
stamvader” moet zijn. De bron (± 50 v. chr) daarvoor ligt
in Caesars’ De bello Gallico (over de Gallische oorlog):
"...horum omnium fortissimi sunt Belgae...". (De Belgae
zijn de dappersten van allemaal), na 1830 werd dit
vertaald als: de Belgen zijn de dappersten aller Galliërs België als staat bestond in het begin van onze jaartelling
natuurlijk nog niet. Een van de aanvoerders in die strijd
tegen Caesar in de buurt van Tongeren was Ambiorix.
Het resultaat was dat in 1866 een groot beeld van de
“voorvader” Ambiorix op de Grote Markt van Tongeren
werd gezet.

Louis Royer

Van zijn hand zijn: Rembrandt en Vondel in Amsterdam,
Michiel de Ruyter in Vlissingen, Willem van Oranje in
Den Haag en Laurens Janszoon Coster in Haarlem. Uit
zuinigheid moest hij een aantal beelden maken van
goedkoop materiaal. Zo werden de beelden van
Rembrandt, Vondel en Michiel de Ruyter van ijzer
gemaakt en later geverfd zodat het brons leek! Ook het
beeld De Eendracht, bekend als Naatje op de Dam, werd
vervaardigd in goedkoop zandsteen, een materiaal dat
niet tegen ons klimaat bestand is!
In 1839 was Louis Royer een van de oprichters van de
kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae, waar Jan
Heesters honderd jaar later lid van zou worden.
❏ Twintigste eeuw
In het begin van de 20e eeuw veranderde er veel in onze
samenleving. De industrialisatie, in de rest van Europa al
veel eerder op gang, zette nu ook in Nederland door. De
vele nieuwe uitvindingen, het leven van de arbeiders in
de overvolle steden zoals Amsterdam, de verslapte greep
van de kerk en het opkomend socialisme, dit alles had
zijn neerslag op de samenleving. Het gemeentebestuur
van Amsterdam meende door toevoeging van kunst en
monumenten de kwaliteit van openbare ruimte belangrijk
beter te maken. De stad ging de openbare ruimte dus
gebruiken voor opvoeding en culturele verheffing van het
volk en benoemde zelfs een stadsbeeldhouwer: Hildo
Krop. Jan Heesters kende hem ongetwijfeld, na de dood
van zijn vader kocht hij het beeld De Wagenmaker van
Krop dat permanent in het museum Jan Heestershuis te
zien is.
Veel mensen in Amsterdam, die dat niet gewend waren
kwamen zo op straat in aanraking met geschiedenis en
kunst. Het oudste vrijstaande beeld van Amsterdam is het
beeld ‘razernij‘, dat op de binnenplaats van het Dolhuis
(gekkengesticht) stond. Het beeld bevindt zich nu in het
Rijksmuseum. Het oudste nu nog steeds bestaande
standbeeld in Amsterdam is dat van ‘Rembrandt‘ op het
Rembrandtplein, uit 1852.

Ambiorix op de Grote Markt van Tongeren

❏ Louis Royer
De Belg Louis Royer (1793-1868) was belangrijk voor
het begin van de beeldencultuur in Nederland. Veel van
de eerste beelden in de negentiende eeuw werden door
hem vervaardigd. Hij verhuisde in 1820 van Mechelen
naar Amsterdam. In 1823 won hij de Prix de Rome,
ingesteld door Koning Willem I, en vier jaar mocht hij
zich in Rome in de kunsten verdiepen en zich verder als
beeldend kunstenaar ontwikkelen op kosten van
Nederland. In 1827 kwam hij terug naar Nederland en
ging in Den Haag wonen: daar had het kunstzinnig leven
zich vanuit Amsterdam in het kielzog van de koninklijke
familie naar toe verplaatst.
In 1834 werd Royer aangesteld als hofbeeldhouwer en hij
portretteerde de hele koninklijke familie in marmer.
Enige tijd later werd hij benoemd tot directeur van de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in
Amsterdam. Na zijn verhuizing in 1837 naar Amsterdam
legde hij zich toe op beeldhouwwerken van
beroemdheden uit de Nederlandse geschiedenis. Daarbij
viel de nadruk op ‘onze grote kunstenaars’ en niet op
staatshoofden of leden van het koningshuis.

❏ Brabant en Limburg
In het katholieke zuiden ging het weer heel anders. Er
bestond een sterk antikatholieke houding omdat
Nederland als een protestants land beschouwd werd. Het
zuiden krijgt in de 19e eeuw weer katholieke bestuurders
en wordt het openbare leven in Brabant en Limburg
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doordrenkt van hun geloof door middel van symbolen en
monumenten in de openbare ruimte. Uit frustratie zet men
zich zo af tegen de sobere protestanten en wil men de
eigen identiteit bevestigd zien. De katholieke religie uit
zich als bourgondisch, vol uitbundige rituelen, symbolen
en uiterlijk vertoon. Na beknotting door het sobere
calvinisme is dit een manifestatiedrang waarbij het
vertoon zelfs uitloopt tot triomfalisme.

❏ Beelden in Schijndel
Ook in Schijndel zijn beelden uit ons katholieke en of
rijke roomsche leven te zien. Ik noem u het Heilig
Hartbeeld voor de Servatiuskerk, een groot kruisbeeld bij
de pastorie op de Boschweg, een afbeelding van Peerke
Donders bij het voormalig weeshuis, engelen bij de
kerkhoven, heiligenbeelden van de heilige Jozef en van
Elisabeth van Thüringen bij het moederhuis van de
zusters van liefde, afbeeldingen van Maria ter Linde o.a.
bij het Jan Heestershuis en natuurlijk ook de prachtige
kapelletjes.
Er is een boekje uitgegeven over de kunst in de openbare
ruimte en er zijn fiets- en wandelroutes langs deze
beelden, verkrijgbaar bij het VVV. Kortom, bekijkt u ze
eens, u zult versteld staan!!!

❏ Brabants Studenten Gilde en Brabantia Nostra,
De studerende katholieke jongeren sluiten zich in de
dertiger jaren aaneen in de beweging het Brabants
Studenten Gilde. Tijdens hun zomervakanties zetten zij in
Brabant en Limburg langs wegen en in dorpen
kruisbeelden en kapelletjes neer, waarvan er nu nog veel
te zien zijn. Uit dit Gilde kwam in 1935 het tijdschrift
Brabantia Nostra voort en groeide uit tot een beweging
die in 1939 de grote klokkentoren met het Mariabeeld bij
Moerdijk neerzette, bij de toegang tot Brabant als een
teken: Wij hebben onze eigen koningin! De naam van het
beeld is zelfs Hertoginne van Brabant. Later bij
verbreding van de brug is de monumentale toren
vervangen door een eenvoudiger monument.

ingang kerkhof Schijndel
Anne-Marie Cornelissen

Mariakapel bij de Moerdijkbrug

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 23 maart – 22 juni: Jakob Smits binnen in het Jan
Heestershuis
v 23 maart – 22 juni: Ton Kalle in de Museumtuin
v Voor het eerst in de geschiedenis van het Jan
Heestershuis hangen er olieverfschilderijen achter
glas.
v Op 10 februari hield Frans Ellenbroek, directeur van
het Natuurmuseum Brabant in Tilburg, een druk
bezochte lezing met de titel Biologische evolutie van

v
v

de kunsten.
Jammer van al die winterbanden!
12 mei: lezing van Dr. Fernand van Gompel over het
werk van Jakob Smits naar aanleiding van de eerste
solo-expositie van Smits in Nederland (in het Museum
Jan Heestershuis).

v Met dank aan onze sponsors:
§ De Mooi Schijndel krant
§ Restauratie-atelier Jos van Extel
§ Frans van de Heuvel, lijstenmaker
§ Foto Keetels
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