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V O O R Z I T T E R   V A N   D E   V R I E N D E N   A A N   H E T   W O O R D
 
Beste Vrienden, 
Het jaar 2006 ligt weer bijna achter ons. Voor het 
Museum en onze Stichting een jaar met een aantal 
bijzondere gebeurtenissen. Allereerst een nieuwe 
beheerder. In de vorige Vriendenbrief heeft u kennis 
kunnen maken met de nieuwe beheerder, Corine 
Molenaar. Ze geeft in die brief duidelijk aan dat ze zich 
bewust is van het unieke karakter van het Jan 
Heestershuis. In enkele gesprekken heeft ze gezegd de 
komende jaren dat unieke karakter verder te willen 
vormgeven, met name door de inhoudelijke kant van 
het museum voor de bezoekers meer accent te geven. 
Dit kan omdat de registratie van de collectie grondig is 
uitgevoerd. Overigens is deze enkele weken geleden 
helemaal voltooid. Dit werk is in zijn geheel door 
vrijwilligers gedaan. Vanaf deze plaats wil ik alle 
vrijwilligers, die daar aan mee hebben gewerkt (een 
klus met een looptijd van ongeveer 15 jaar!) hartelijk 
danken. Mede hierdoor is er een ander belangrijk feit 
voor  het Museum te melden, namelijk dat het 
certificaat “Geregistreerd museum” afgelopen week 
voor een periode van vijf jaar is verlengd. 
Een volgende bijzondere gebeurtenis betreft de 
aanbesteding en daadwerkelijke start van de 
nieuwbouw. In juni / juli 2007 zal deze zijn voltooid. 
Vanuit eigen kring kunnen we ook terugkijken op een 
drietal bijzondere gebeurtenissen: het betreft de 3 
lezingen van dit jaar met Stef Bugter, Nelleke de Laat 
en Oek de Jong. Voordrachten met zeer uiteenlopende 
onderwerpen en met een zeer verschillend karakter. De 
reacties waren zonder uitzondering positief en dat geeft 
ons een prikkel om ook in het komende jaar de lijn om 

verschillende aspecten van de kunst aan bod te laten 
komen, voort te zetten.  
Als laatste bijzondere gebeurtenis valt nog te melden 
dat het museum in november jl. in het bezit is gekomen  
van een collectie boeken. Een groot deel van de 
bibliotheek van Jan Heesters, zo’n 450 boeken, is 
namelijk weer terug in de Pompstraat. De collectie, 
waaronder vele waardevolle kunstboeken, was eerder 
door Dina, de zus van Maria, de vrouw van Jan, na de 
dood van Heesters geschonken aan het streekarchief in 
Veghel. Het archief heeft de verzameling nu in 
langdurige bruikleen gegeven aan het Jan Heestershuis, 
waar de boeken natuurlijk ook thuis horen. Interessante 
boeken, niet alleen uit kunsthistorisch maar ook uit 
biografisch en literair oogpunt. Om een paar 
voorbeelden te noemen: Jozef Israëls: Reis door 
Spanje, Hélène Kröller-Muller: Moeilijkheden in de 
ontwikkeling van de kunst en een catalogus van 
kunsthandel Goudstikker uit 1937. Verder boeken van 
Herman de Man en Wouter Lutkie. Nog enkele 
bijzondere boekjes die de vader van Jan, Dorus 
Heesters, als lagere schooljongen in 1865 kreeg voor 
zijn goed gedrag en geregelde schoolgang.  
Tenslotte is de Stichting momenteel druk bezig om een 
kleine collectie werken van Heesters uit privé-bezit 
voor het Museum te verwerven.  
Op alles terugkijkend: een boeiend Heestersjaar! Rest 
mij u mede  namens Anne-Marie Cornelissen en Jan 
Geerts goede feestdagen en een uitdagend 2007 toe te 
wensen. 

Paul van den Acker 

 

U I T   H E T   B E Z I T   V A N   H E T   M U S E U M :   R U S S I S C H E    I C O O N 
 
Iconen 
Iconen zijn op hout geschilderde afbeeldingen, vaak 
religieuze voorstellingen maar ook iconen met 
afbeeldingen van de keizer komen voor. Met een beitel 
werd de ondergrond wat uitgediept, hierin werd lijm 
gestreken en linnen geplakt. Vervolgens werd een 
krijtlaag aangebracht als ondergrond voor een laag 
bladgoud waar tenslotte de kleuren werden opgebracht. 
Tot het einde van de 18e eeuw werd dit nog met tempera 
verf gedaan, een verf op basis van eigeel. Als van een 

icoon de rand belegd is met een metalen plaat noemt men 
dit een basma. Veel gerestaureerde iconen in musea tonen 
door de vele spijkergaatjes dat ze voor de restauratie met 
een basma bedekt waren. 
 
Betekenis 
Het woord icoon betekent letterlijk afbeelding. Het is dan 
ook geen toeval dat de vrouw die het gezicht van Christus 
afdroogde tijdens zijn tocht met het zware kruis naar de 
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Calvarieberg, juist Veronica heette. De naam Veronica 
zegt het al: ware gezicht. 
 
Devotiebeelden 
In de 4e eeuw kreeg men behoefte aan devotiebeelden die 
de mens bijstonden in slechte tijden. In het Oosten 
werden iconen in kloosters door monniken gemaakt en de 
pelgrims die daar overnachtten, brachten ze als souvenirs 
mee terug. Omdat er steeds meer wonderbaarlijke 
krachten aan de iconen werden toegekend en omdat van 
geloof naar bijgeloof maar een kleine stap is, nam de kerk 
in de 8e eeuw maatregelen en trok streng de teugels aan: 
er kwamen strakke voorschriften voor het maken van 
iconen. Volgens de denkbeelden van Plato verwijzen 
verschijnselen naar ideeën die afschaduwingen zijn van 
het oerbeeld. Een beeltenis is dan een afgeleide van het 
oerbeeld. Wie de beeltenis vereert, vereert het oerbeeld 
omdat het daarnaar verwijst. Een afbeelding van God op 
een icoon maakt dan dat God werkelijk aanwezig is op 
aarde. Daarom waren de iconenschilders gebonden aan 
strakke regels. Een icoon, het religieuze beeld in de 
Oosters-orthodoxe kerk, is een wezenlijk onderdeel van 
het mysterie van het geloof. Evenals het woord en het 
sacrament hoort de icoon tot de liturgie, deze is net als 
het evangelie een verkondiging van de waarheid. 
In Christelijke kerken in het westen daarentegen was een 
afbeelding een middel om de gelovigen te onderrichten of  
diende ter decoratie van een gebouw. De maker had 
daarbij enige vrijheid in het uit te werken thema. In het 
oosten gaat men zich in de 18e en 19e eeuw meer richten 
op de kunst in het westen en wordt de oude inheemse 
iconenkunst met minachting bekeken. Iconen werden in 
deze tijd vooral op het platteland gemaakt en waren een 
dankbare bron van inkomsten voor de armoedige 
bevolking in de dorpen. 
  
De icoon van Jan Heesters 
De Zuid Russische icoon in het Museum Jan Heestershuis 
is 27 cm breed en 31 cm hoog en is in volkstijl 
vervaardigd in de 19e eeuw.  
Boven aan de icoon is de Heer der Hemelse Machten 
(God de Vader) en de H. Geest afgebeeld. Door middel 
van een horizontale en een verticale balk is het overige 
vlak in vieren gedeeld. Tussen de vier vlakken met 
afbeeldingen staan De kruisdood (God de Zoon) en 
onderaan de schedel van Adam. Links nog de zon, 
symbool van het Nieuwe Testament en rechts de maan, 
symbool van het Oude Testament (de inscripties boven 
zon en maan zijn verwisseld). Op de randen de vier 
patroonheiligen van de opdrachtgever, Aggeus, Isidorus, 
Theolunt en Anicia. 
Hieronder een beschrijving van de vier vlakken. 
 
I. Het niet verbrandende braambos met Mozes links 
en de heilige Nikita rechts. 
Volgens de traditie is Mozes de schrijver van de 
Pentateuch, de eerste vijf boeken van het Oude 
Testament. Mozes wordt gezien als de bevrijder van het 
volk van Israël uit Egypte. Hij wordt als zuigeling, 

dobberend in een mandje op de Nijl, gevonden door een 
prinses die hem opvoedt. Nadat hij als jongeman een 
Egyptenaar dood slaat omdat die een slaaf mishandelt, 
vlucht hij naar de woestijn, waar hij met een meisje van 
een Nomadenstam trouwt. 
 

 
 
Als hij op een nacht de schapen hoedt, hoort hij de stem 
van God in een brandend braambos, dat niet verteerd 
wordt door de vlammen. Bij de verschijning van God 
klinkt de Sjofar, de ramshoorn, volgens de legende 
kunnen alleen gelovige Joden tonen aan deze hoorn 
ontlokken. God beveelt hem dan het Joodse volk naar 
Israël te brengen. De daarnaast afgebeelde Nikita was een 
heilige die met een ketting naar de duivel sloeg toen deze 
hem wilde verleiden tot zonde. 
 
II. Moeder Gods, lenig mijn smart. 
Maria maakt een smartelijk gebaar, het kind ligt op haar 
schoot en houdt een rol op met een tekst uit de 
Openbaring van Johannes, waarin het einde van de 
wereld word beschreven. Apocalyps is een literair genre 
dat voorkomt van ongeveer 100 v. Chr. tot plusminus 200 
jaar na Christus. De openbaring van Johannes werd als 
een bemoediging geschreven voor de Christenen die 
verstoten waren uit de synagoge van de Joden en 
vervolgd werden door de Romeinen. Nu het lam, 
Christus, was geofferd, was de overwinning behaald,  
men was immers terechtgekomen in de eindtijd van de 
wereld. 
 
III. Sint Joris en de draak. 
Sint Joris stierf in de 4e eeuw de marteldood. Hij 
onderging negen folteringen, waarvan hij er acht 
overleefde maar de laatste, de onthoofding, betekende 
het einde van zijn leven.  
(dit artikel wordt vervolgd op pagina 6) 
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B I N N E N T R E D E N   I N   D E   G R O T E   S T I L T E 

 
Wanneer is een verhaal een goed kerstverhaal. Dat vroeg Iris Pronk zich af. Als antwoord gaf ze: “Laat het 
bitterkoud zijn, laat het sneeuwen ...” Bij Kerst zie je de sneeuw op de velden liggen. Ernaar kijkend word je stil. 
Hoe meer sneeuw, des te stiller het wordt.  “Wanneer is het stil?”, vroeg iemand en hij kreeg als antwoord : “Als 
je alles kunt beluisteren !”.  
Jan Heesters trok er vaak op uit om in de natuur een geschikt onderwerp te vinden voor zijn schilder- en 
tekenkunst. Hij kende de bijzonder plekjes in de omgeving van Schijndel, die hij talloze keren met verve 
vastlegde op het doek. Of Jan het “Sneeuwlandschap met molen” buiten of in zijn atelier heeft geschilderd, weet 
ik niet. Met verkleumde vingers zo’n landschapje penselen, vraagt nogal wat van je. Een vermoeden heb ik, dat 
Jan dit schilderij in grote lijnen buiten opzette om het binnen te voltooien. De koude, die hij mee naar binnen 
nam, voel je nog op het schilderij. Koud, bitterkoud dient het ook te zijn op een kerst-afbeelding. Zonder sneeuw 
is zo’n afbeelding niet kompleet. Sneeuw, die een stilte bij je oproept, die je goede dingen influistert. Een 
vredige stilte laat zich voelen op het sneeuwlandschap, dat Jan Heesters eens op het doek zette. De daken van de 
huizen zijn toegedekt met een winterdeken. De molen heeft zijn taak volbracht en staat in zijn stilstand rustig op 
adem te komen. De bomen nemen een seizoenlang de tijd om weer tot bloei te komen. Alles is in rust. Alleen de 
kraaien zoeken nog even naar wat voedsel voor zij gezamenlijk aan hun nachtrust beginnen. Het is alsof ze tegen 
elkaar hebben gezegd : “Laten we het vooral stilletjes doen en weer snel wegwezen”.  
 

 
Stil en onaangeraakt ligt het 
veld er vol verwachting bij. De 
lucht is zwanger van wat 
komen gaat. Het schilderij wil 
de toeschouwer openen voor 
iets groots. Als je stiller wordt 
dan de stilte, die op het 
schilderij zo voelbaar is, dan 
gebeurt iets buitengewoons: je 
hoort de stilte dan spreken. 
In de film: “Into Great 
Silence” wordt geen woord 
gesproken. De kluizenaars van 
Chartreuse beminnen de stilte 
en ontmoeten er God in. 
Wanneer de filmmaker Philip 
Groening hen in beeld brengt, 
dan zie je verstilde figuren 
zonder enige pretentie en met 
mooie ogen. Je ziet aan hen dat 
ze in de stilte God van nabij 
hebben leren kennen.  
Niet zozeer in het luid 
gezongen “Jingle Bells” of in 
een veel-gangen menu kom je 
God tegen. In de stilte komt de 
God-met-ons je nabij.  
 
Die stilte is te ontdekken op 
het winterlandschap van Jan 
Heesters. Sssssst……….. 
 
Pastoor Piet Goedhart 
St. Lambertusweg 122 
5291 AD Gemonde
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V R I E N D E N   V A N   H E E S T E R S  
 
Wouter Lutkie 
De schrijvende priester Wouter Lutkie mag dan 
misschien geen vriend van Heesters heten, het is een 
feit dat zijn levenspad dat van de Schijndelse schilder 
meermalen gekruist heeft. Ze waren goede kennissen 
van elkaar, zo schat ik hun relatie in. Heesters voerde 
gesprekken met hem in Gemonde, toen Lutkie daar 
kapelaan was. Iets later ontmoetten ze elkaar in 
Rome, waar Lutkie banden aan zou knopen met 
Mussolini. In de bibliotheek van Heesters bevonden 
zich diverse boeken van de hand van de man, die zich 
priester-publicist noemde. Beiden waren ze bevriend 
met de bekende schrijver Herman de Man en diens 
vrouw Eva. Eind 1939 haalt Heesters bij Lutkie een 
kalkoen op om deze te schilderen alvorens hem door 
zijn zus Marie als kerstmaal op te laten dienen. 
 
Priester in Gemonde 
Wouter Lutkie werd geboren als zoon van een 
bemiddelde Bossche zakenman, die hij door diens 
zwakke gezondheid al vroegtijdig moest opvolgen in de 
zaak. Hij was erg idealistisch en sociaal bewogen, wat 
zich uitte in zijn activiteiten bij het oprichten van 
patronaten en de strijd tegen drankmisbruik. Hij liet zich 
zo sterk meeslepen door de geschriften van Léon Bloy en 
Ernest Hello, twee felle, bevlogen pleitbezorgers van een 
doorleefd katholicisme, dat hij besloot alsnog een 
priesteropleiding te volgen. In 1919 werd hij als 32-jarige 
tot priester gewijd en tot kapelaan benoemd in Gemonde. 
Hij is dus een verre voorganger van Piet Goedhart, 
pastoor van Gemonde, die in dit nummer een 
Kerstbeschouwing houdt bij een werk van Heesters. 
Pastoor Goedhart weet te vertellen dat Lutkie de meeste 
dagen meer post ontving dan de overige inwoners van 
Gemonde samen. Het schrijven zat Lutkie in het bloed en 
hij werd gaandeweg ook steeds actiever op politiek 
gebied. Hij publiceerde in De Nieuwe Eeuw, het 
tijdschrift van Pieter van der Meer de Walcheren, de man 
die zich in Parijs had laten dopen door Léon Bloy. Hier in 
Gemonde was het dat Heesters regelmatig met Lutkie 
kwam bijpraten, als hij na het geven van tekenlessen in 
‘s-Hertogenbosch naar Schijndel terugfietste. Kennelijk 
zag Lutkie in Heesters, die zes jaar jonger was en vele 
opleidingen had gevolgd, een intellectueel, bij wie hij zijn 
ideeën kwijt kon. 
Eind 1921 gaat Lutkie voor korte tijd naar Poznan om 
daar als priester te werken onder de Oost-Europese 
christenen. In 1922 is hij overspannen en krijgt hij van de 
Bossche bisschop mgr. Diepen verlof om zich uit de 
pastorale zorg terug te trekken. Als ambteloos priester 
vindt hij onderdak in een huisje in Nuland, dat hoorde bij 
het boerenbedrijf van de familie Ras. Hij doopt het huis 
Soli Deo en zal er al die tijd tot zijn dood in 1968 blijven 
wonen.  
 

Mentor van Antoon Coolen 
Wouter Lutkie heeft een grote rol gespeeld in de 
ontwikkeling van het schrijversschap van Antoon Coolen 
(1897-1961). Hij correspondeerde lange tijd met de heel 
jonge Coolen, stimuleerde hem en probeerde hem tot een 
propagandist van het katholicisme te maken. Van 1914, 
als Coolen zijn ‘debuut’ Opinies heeft gepubliceerd en 
Lutkie als priester-student in Haaren verblijft, tot 1922 is 
Lutkie de vertrouwensman van de journalist Coolen. 
Lutkie zet hem op het spoor van Bloy en Hello, pleit voor 
“magnamiteit”, zielengrootheid in tegenstelling tot de 
kleinzielige middelmaat, en verfoeit hij de invloed van 
Multatuli en de Tachtigers op het schrijverschap Coolen. 
Maar Coolen wil verhalen vertellen, ontroering oproepen 
en moet niets hebben van de polemische toon van Lutkie 
en Bloy. In 1921 komt zijn eigenlijke debuut uit: 
Lentebloesem. Het boek wordt door Pieter van der Meer 
de grond in geboord, maar Lutkie is enthousiast: “ 
…waarop gij oe bovenal moet toeleggen: Op het 
bestuderen, het uitbeelden van onze mooie, goeie 
Brabantse ziel. (…) Dat er nog iets anders dan “Holland’ 
in Nederland is!” Coolen antwoordt: “. . . en ja, ik heb 
weezenlijk Brabant lief- Ik zal dan ook die raad goed ter 
harte nemen.” Na 1922 valt het contact tussen Coolen en 
Lutkie weg. Coolen-biograaf Cees Slegers, die in mei 
2004 een lezing voor de Vrienden in het Kerkje hield, 
schrijft daarover: 
“Waarschijnlijk heeft hij Lutkie dan wat weggemoffeld, 
omdat deze steeds openlijker in het kamp van de 
Mussolini-vereerders aanwezig is.” Overigens moet 
Coolen later ook Heesters ontmoet hebben. Beiden waren 
in 1955 lid van kunstkring “De Kempen”, standplaats 
Eindhoven, afdeling Beeldende kunst. Uit een verslag, 
aanwezig in ons museum, blijken met name Heesters’ 
leerling Kees Bol, onlangs 90 geworden, en diens 
schildermaatje Janus Sibens erg actief te opereren binnen 
die kunstenaarsclub. Bol weet zich nu nog te herinneren 
dat er contact was met Coolen, maar ‘hij was geen 
spraakzame man’.  
 
Ontmoeting in Rome. Heesters schildert A. Szeptyckyj 
Op een mooie zondag in 1923 staat Jan Heesters zijn 
ogen uit te kijken naar een processie op de Piazza di 
Populo in Rome. Vlak voor hem hoort hij Nederlands 
praten: het is Wouter Lutkie in gezelschap van Emile 
Verviers. Lutkie vraagt Heesters voor het diner ’s avonds. 
Ze praten honderduit en Heesters merkt dat hun reis een 
politiek doel heeft: ze willen Mussolini ontmoeten in 
Rome. Sinds een jaar is Lutkie dan medewerker van het 
tweewekelijks orgaan van Verviers: Katholieke 
Staatkunde. Het blad is conservatief katholiek en sterk 
antidemocratisch. Verviers had er enthousiast in 
gereageerd op Mussolini’s greep naar de macht in 1922. 
Een jaar later heeft mgr. Diepen genoeg van deze 
revolutionaire geluiden en verbiedt hij het predikaat 
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‘katholiek’. Nog diverse malen zou Lutkie door de 
Bossche bisschop op de vingers getikt worden. Heesters 
legt in Rome een grote reserve voor Verviers aan de dag. 
Smalend vertelt hij later aan biograaf Swinkels dat 
Verviers zei de leiding in Nederland wel even in handen 
te gaan nemen. Maar Lutkie spant in Rome Heesters voor 
een ander karretje van hem: hij moet een andere favoriet 
van Lutkie, de Oekraïense Metropoliet Andreas 
Szeptyckyj, die dan in Rome te bed ligt, schilderen. 
Heesters gaat op zijn dringend verzoek in en schildert de 
kop van de bedlegerige Metropoliet. Jan Heesters later 
trots: “C’est tres vivant, zei hij. Blijkbaar werd hij 
getroffen door de gelijkenis.” Lutkie gaf het schilderij een 
ereplaats in de bibliotheek van Soli Deo. Na zijn dood 
blijkt het schilderij tot teleurstelling van Heesters 
verdwenen te zijn. 
 
Aristo- en volle koffers 
Heesters later: “In de bibliotheek van Lutkie was op 
schandelijke wijze huisgehouden door vandalen.” Een 
tipje van de sluier over deze verdwijningen wordt 
opgelicht door Jeroen Brouwers in zijn brievenboek 
Kroniek van een Karakter. Vanaf begin jaren dertig was 
Lutkie oprichter en hoofdredacteur van het blad Aristo- 
geweest dat sterk antidemocratisch en radicaal katholiek 
in de sfeer van Bloy was. Het blad overleefde de oorlog 
en begin jaren zestig leverde Brouwers Lutkie een paar 
verhalen. Over de bezoeken die hij rond 1960 aan Lutkie 
bracht, schreef Brouwers: “Ik bezocht hem in zijn huisje 
in Nuland, een huisje vol boeken, waaronder de opera 
omnia van Mussolini. (…) Van Henk van Gelre en Wim 
Zaal weet ik, dat als er redactievergadering van Aristo- 
was, de redacteuren, althans deze beide redacteuren, zich 
met lege tassen en koffers naar Soli Deo begaven, om er 
met volle tassen en koffers vandaan te komen. Lutkie was 
te oud om het allemaal nog te beseffen.”  
Dit verhaal past in mijn ervaring dat Lutkie’s exemplaar 
van Coolens eerdergenoemd inmiddels zeer zeldzaam 
geworden boekje Opinies door Van Gelre aan een vriend 
van me is verkocht. 
 
Boeken van Wouter Lutkie 
Lutkie maakte inderdaad contact met de Italiaanse 
fascistenleider Mussolini en bleef lange tijd een 
aanhanger van zijn ideeën, ook toen de kwalijke gevolgen 
duidelijk werden. Hij vertaalde het boek van Mussolini 
over diens broer Arnaldo met machtiging en 
medewerking van de dictator zelf. In zijn boek Brood en 
woord uit 1937 gebruikt hij als inleiding een lang citaat 
van Benito. Verder schreef hij De man ’n man, Het 
Fascisme en zijn Resultaten, Van boven af, Italie dat mijn 
hart heeft en Van Toorop naar Mussolini.  Jan Toorop, 
koesterde ook sympathie voor Mussolini en hij shilderde 
een groot portret van de Italiaanse leider. Ook tekende hij 
de priester-publicist (zie afbeelding).  
Jan Heesters had diverse werken van Lutkie in zijn 
bibliotheek, al dan niet verkregen van de schrijver zelf. 

 
 

Wouter Lutkie getekend door Jan Toorop  (1927) 
 

Het was niet alleen politiek of religie, waar Lutkie over 
schreef. Zijn schetsen van het landelijke leven op de 
boerderij in Nuland en elders zijn helder en levendig 
geschreven en roepen onmiddellijk de vroegere Brabantse 
sfeer op. Een voorbeeld hiervan is het schitterende 
verhaal: Olga en de kleine Piet. Daarnaast bleef hij zijn 
blad Aristo- al schrijvend leiden, dat ook wel zijn 
papieren preekstoel werd genoemd en dat hij deels 
financierde uit eigen vermogen. Anton van Duinkerken 
schreef in 1932 over hem: “Zelfs een oppervlakkige 
zielkundige beschouwing kan concludeeren, dat zijn stijl 
dikwijls beïnvloed is door innerlijke onrust. (…) Hij wekt 
eerder onze polemiseerlust dan onze bewondering.” Toch 
nam hij het voor Lutkie op toen deze onheus werd 
aangevallen.  
Van latere ontmoetingen tussen Heesters en Lutkie is niet 
veel bekend. Maar het feit dat Heesters in 1939 een 
kalkoen bij Lutkie ophaalde, bewijst dat ze soms contact 
hadden. Lutkie correspondeerde met Herman de Man. 
Begin 1940 bracht Heesters een bezoek aan De Man in 
Berlicum en later stond hij etsen af om diens vrouw Eva 
en haar gezin tijdens de oorlog te ondersteunen. 
 
Lutkie helpt mensen in de oorlog 
Ondanks zijn bewondering voor het Italiaanse fascisme 
nam Lutkie duidelijk afstand van de nationaal-
socialistische ideeën van het fascistische Duitsland, die 
hij verafschuwde. Dat is een van de redenen dat hij na de 
oorlog niet werd vervolgd en zijn blad kon voortzetten. 
Een andere reden is zijn inzet tijdens de oorlog om 
arrestanten van de Sicherheitspolizei vrij te krijgen. Dr. 
Lou de Jong schreef lovend over hem : “…Lutkie, die in 
’40 in contact gekomen was met een Hauptstormfuhrer 
van de Aussenstelle-Den Bosch en nadien in talrijke 
gevallen bereikte of er toe bijdroeg dat arrestanten na 
korte tijd vrijgelaten werden.” Lutkie zelf relativeerde 
zijn aandeel daarbij, schreef later de eerdergenoemde 
Aristo-redacteur Henk van Gelre. In 1946 zegde Herman 
de Man zijn medewerking aan Ten Beste, onder welke 
naam Aristo- vlak na de oorlog verscheen om de 
papiertoewijzing te ontduiken, op in een brief aan Lutkie: 
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“Mijnheer Lutkie, ik heb U jaren met dit archaïstisch 
geknutsel bezig gezien en vond dat ongevaarlijk. (…) En 
thans ziet U nog niet in dat ook in Uw serre de plantjes 
zijn gekweekt van het latere landverraad.” Aristo- bleef 
bestaan tot 1965. In het aprilnummer nam de hoofd-
redacteur na 35 jaar afscheid met enkele Hello-
vertalingen. Wim Zaal schreef na de dood van zijn baas 

bij Aristo- in 1968: “Als je zijn daden uitlegt, deugen ze 
niet. Maar ik heb in mijn leven niet een priester ontmoet, 
die priester was zoals hij.” Een gemengde beoordeling 
van de rusteloze, eigenzinnige zoeker, die ook af en toe 
opdook in het leven van Jan Heesters.  

Jan Geerts 
 

  
 

Vervolg:  U I T   H E T   B E Z I T   V A N   H E T   M U S E U M  
 
(Vervolg van pagina 2) 
De draak die Joris zo bekend maakte, komt er pas in 
ongeveer het jaar 1000 bij. Waarschijnlijk is het de 
Christelijke versie van het gevecht van Perseus tegen 
het monster dat Andromeda bedreigde. Een boze draak 
leefde in een meer en de bewoners van de stad hielden 
hem op een afstand met een dagelijks offer van twee 
schapen. Toen die allemaal opgegeten waren werd er 
geloot onder kleine kinderen. Op een dag viel het lot 
op het prinsesje. De draak nam het jammerende kind 
mee maar de christen Joris hoorde het huilende kind en 
sprong met zijn paard op de draak af die hij in een 
geweldige strijd versloeg. Door de kracht van God 
werd de draak vernederd en onthoofd. Iedereen liet 
zich daarop dopen. Joris werd de schutspatroon van 
alle ridders en soldaten en van de cavalerie in het 
bijzonder natuurlijk. Tijdens de kruistochten zag men 
hem vóór de troepen op zijn paard en het rode kruis op 
zijn schild tooit tot op heden de Engelse vlag.  
 

IV. Moeder Gods tricheroesa 
Een oud apocrief verhaal vertelt hoe twee 
vroedvrouwen niet geloofden dat Maria als maagd 
zwanger was geworden. In Dijon hangt een schilderij 
van Melchior Broederlam, een van de Vlaamse 
Primitieven, waarop dit is afgebeeld. Maria ligt op een 
purperen kleed want zij is immers een koningin. Een 
van de twee vrouwen wil Maria onderzoeken en als 
haar hand onder het kleed gaat, komt er een engeltje 
dat de hand afhakt. Er zijn meerder afbeeldingen 
bekend van deze gebeurtenis, op sommige zweeft de 
hand nog in de lucht. Later, toen het kindje was 
geboren en de vrouw de baby mocht vasthouden, is het 
verschrompelde lichaamsdeel gelukkig weer 
aangegroeid. Maria wordt vaak afgebeeld als de 
tricheroesa, de driehandige, één hand is dan een 
devotiehand geworden.  
 

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 
Het museum blijft voorlopig open! openingstijden: 
dinsdag t/m zondag 13.00 uur-17.00 uur. 
! In het Jan Heestershuis de tentoonstelling 

“Denkend aan Holland”: rivierlandschappen van 
Jan Heesters. De beeldentuin is intussen een 
bouwput. 

! In de jaarlijkse Nederlandse Museum Agenda 
2007 is voor week 41 een reproductie opgenomen 
van Jan Heesters: Rivierlandschap bij Engelen. 
Deze prijkt temidden van onder andere Vermeers 
Gezicht op Delft en van Goghs Boomgaard tegen 
cipressen. 

! Het is niet zeker dat Jan Heesters en de zanger 
Johan Heesters, inmiddels 104 jaar oud, elkaar 
nooit hebben ontmoet.  

! Bij de opsomming van de musea in de Museum 
Agenda en bij het werk zelf is weer de inmiddels 
bekende fout gemaakt Jan Heesterhuis (zie 
Vriendenbrief jrg 3 nr 4). 

! Als u niet reeds enkele maanden geleden bent 
begonnen aan uw plumpudding, kunt u ook dit jaar 

met de kerst niet genieten van dit heerlijke eigen 
gemaakt gerecht. 

! Op vrijdag 5 januari 16:00 uur is de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie in het Jan Heestershuis. Daar 
zal onder andere door een functionaris van de 
Brabantse Museum Stichting het nieuwe schildje 
‘Geregistreerd Museum’ worden overhandigd aan 
de beheerder. Dit bericht is voor u, Vrienden, 
tevens een uitnodiging om daar op die tijd 
aanwezig te zijn! 

! Wie van de Vrienden kan nadere gegevens 
verstrekken omtrent het portret van de metropoliet 
Andreas Szeptyckyj dat jarenlang bij Wouter 
Lutkie in zijn bibliotheek heeft gehangen? Dit 
werk is bij het Museum en de Stichting volledig 
onbekend. 

 
! Met dank aan onze sponsors: 

Foto Keetels  
Rabobank Schijndel 
Restauratie-atelier Jos Van Extel  
Schijndels Weekblad 
Woudstra architecten b.v.  


