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D E   B E H E E R D E R   V A N   H E T   M U S E U M   A A N   H E T   W O O R D 
 
Beste Vrienden, 
 
Begin januari is gestart met de nieuwbouw bij het 
Museum Jan Heestershuis en het Toeristisch Informatie 
Punt (TIP). Het Heestershuis wordt bijna twee keer zo 
groot, zodat er meer expositieruimte komt, het museum 
gemakkelijker grotere groepen kan ontvangen en het TIP 
een nieuwe ruimte krijgt.  
De bouw verloopt voorspoedig; half mei is de 
oplevering gepland. Na 15 april is het museum tijdelijk 
gesloten, vanwege de verbouwing in het museum. Het 
TIP blijft wel geopend. De heropening van het 
vernieuwde museum en TIP vindt plaats in juni 2007. 
 
Museum weekend 
Op 14 en 15 april opent het museum gratis de deuren 
voor nieuwsgierige bezoekers, die de verborgen kanten 
van het museum willen ontdekken. Tijdens dit 

Museumweekend met als thema “De kunst van het 
waarnemen” neemt een gids u mee in de historische 
wereld van de kunstenaar Jan Heesters.  
De rondleiding voert langs plekken die gewoonlijk niet 
toegankelijk zijn voor bezoekers: de zolder en de kelder 
van het voormalige woonhuis van Heesters. Er is extra 
oog voor bijzondere details in het museum. Op zolder 
ontdekt u bijvoorbeeld de verborgen kast, waar tijdens 
de Tweede Wereldoorlog onderduikers verborgen zaten. 
Tijdens de rondleiding ziet u niet alleen wat het huis van 
Heesters te bieden heeft, ook de geuren van vroegere 
tijden zullen herleven.  
De rondleidingen tijdens het Museumweekend worden 
gegeven op zaterdag en zondag om 14.00 en 15.30 uur. 
Reserveren is noodzakelijk en kan op telefoonnummer: 
073-549 22 76.  

Corine Molenaar, conservator / beheerder 

 
 

D E   N I E U W B O U W :  O P   N A A R   H O G E R   A M B I T I E N I V E A U ! 
 
De uitbreiding van het Jan Heestershuis komt steeds 
duidelijker in beeld. Het expositie-oppervlak wordt 
grofweg verdubbeld. Door het gebruik van glazen 
wanden blijven de tuin en het woonhuis van Jan 
Heesters in het zicht. Intussen wordt nagedacht over 
de reconstructie van het oude atelier, dat na 
verhuizing van balie en TIP naar de nieuwbouw in ere 
hersteld zal worden. De boeken die Heesters daar had 
verzameld, zijn inmiddels teruggekeerd. Maar het 
grote winstpunt van de uitbreiding ligt natuurlijk in 
de sterke vergroting van de expositiemogelijkheden in 
de toekomst. 
 
Nieuwe kansen 
Het museum Jan Heestershuis is een biografisch museum, 
dat de vroegere bewoner en erflater aan de gemeente 
Schijndel heeft nagelaten om er kunst te exposeren, niet 
alleen die van hemzelf maar ook die van andere 
kunstenaars. Aan die opdracht is in het verleden al vaak 
voldaan, maar met de realisatie van de nieuwbouw dienen 
zich kansen aan om het niveau van de exposities zowel 
kwantitatief als kwalitatief op een hoger plan te brengen. 

Of anders geformuleerd: het ambitieniveau van het 
museum kan worden opgevijzeld.  
Natuurlijk moet ook in de toekomst het oeuvre van 
Heesters centraal blijven staan, maar net als bij andere 
eenmans-musea, zoals het Swagemakers-museum in 
Haarlem, museum De Wieger in Deurne, het Kruijsen-
museum in Oirschot en zelfs het Van Gogh-museum in 
Amsterdam, zal gezocht moeten worden naar boeiende 
exposities, die een groot publiek kunnen trekken. Opties 
als het aantrekken van het werk van Dorus van Oorschot 
kunnen door de uitbreiding gerealiseerd worden. Voor de 
levensvatbaarheid van het museum zal de gemeente 
Schijndel, als eigenaar en financier, verder moeten kijken 
dan de Schijndelse grenzen. Er liggen nu kansen om het 
museum te laten uitgroeien tot een instelling met een 
regionale bekendheid waar Schijndel trots op mag zijn.  
In welke richting moeten we de nieuwe mogelijkheden 
dan gaan verkennen? In dit bestek wil ik op twee punten 
nader ingaan: ten eerste de onderwerpen en thema’s die in 
de toekomst aan bod zouden kunnen komen en ten 
tweede de organisatie en realisatie daarvan. 
 



2 

Expositiethema’s 
Bij een biografisch museum ligt het voor de hand dat er 
gezocht wordt naar links met het leven en werk van de 
man die ons het museum naliet. Al wordt de speelruimte 
hierdoor enigszins gelimiteerd, er kan nog steeds binnen 
een ruim kader geëxposeerd worden. Te denken valt 
daarbij aan twee invalshoeken:  

I. tweemans-exposities 
II. thema-exposities 

 
Tweemans-exposities. 
Hierbij wordt het werk van Heesters getoond naast en 
afgezet tegen dat van een bevriend schilder. Dan komen 
schilders in beeld als Marinus Dillen, Theo 
Swagemakers, Dorus van Oorschot, Kees Bol, Toon van 
Domburg, Arie Baggerman, Walter Vaes en anderen. Het 
is altijd interessant te kijken naar overeenkomsten, 
invloeden en verschillen in aanpak en in 
uitdrukkingskracht. Dergelijke exposities zetten de kijker 
aan het denken over schilderkunst en dagen uit tot een 
standpuntbepaling. Dit recept wordt de laatste jaren 
veelvuldig beproefd: zo was, weliswaar op een hoger 
niveau, Van Gogh te zien in combinatie met Gauguin, 
Rembrandt naast Caravaggio, Cézanne naast Pisarro, 
enzovoorts. 
 
Thema-exposities.  
Hierbij wordt een aspect of thema van Heesters in een 
breder kader gezet. Thema’s als landschap, portret, 
wevers, boerderijen, enz. lijken geschikt om uitgediept te 
worden binnen de context van andere kunstenaars, die 
dezelfde onderwerpen kozen. Deze invalshoek opent 
uitgebreide perspectieven op een breed scala van 
kunstwerken. De grote diversiteit aan benaderingswijzen 
kan leiden tot fascinerende exposities. Een enkele 
vergelijking met eerdere exposities in den lande: de 
vroege Van Gogh naast de Haagse School in het Haagse 
Gemeentemuseum, vrouwenportretten in het 
Noordbrabants Museum, het thema Molens thans in 
hetzelfde museum, de combinatie Mondriaan en zijn 
Brabants werk. De mogelijkheden zijn legio, want ook 
Heesters’ werk kent vele facetten.  
 
Voor beide invalshoeken bestaat de mogelijkheid om de 
kunstwerken vergezeld te doen gaan van objecten die op 
de kunstwerken zijn afgebeeld of er verwantschap mee 
hebben. Weliswaar begeven we ons dan op glad ijs, want 
in feite bevinden we ons dan niet meer op het terrein van 
de kunst maar op dat van de heemkunde. Recente 
successen in andere musea blijken echter de potentiële 
doelgroepen sterk te vergroten, doordat deze 
heemkundige en historische aanvullingen op de kunst een 
veel breder publiek weten te trekken. Duidelijk moet zijn 
dat de heemkunde een ondersteuning kan vormen voor 
het kijken naar kunst. Om dit aspect te verwezenlijken 
ligt een samenwerking op ad hoc basis met de 

Heemkundevereniging Schijndel of particuliere 
verzamelaars voor de hand. 

 
Organisatie en realisatie 
Natuurlijk vergen exposities, horend bij een hoger 
ambitieniveau, meer organisatie, menskracht, expertise en 
financiën. We beseffen dat de beheerder van het museum 
een maximum kent qua tijd die gestoken kan worden in 
het voorbereiden en opzetten van grotere exposities, er 
gaat al veel tijd zitten in het leiden van het museum sec. 
Daarom zal nog meer dan in het verleden gebruik moeten 
worden gemaakt van de expertise en het enthousiasme, 
aanwezig bij de vrijwilligers en de Vrienden als het gaat 
om het voorbereiden, inrichten en exploiteren van 
exposities die een breed publiek kunnen boeien en het 
museum kunnen ‘opstoten in de vaart der volkeren’. Bij 
het opzetten van exposities  moeten we bedenken dat de 
depots van de musea in den lande uitpuilen en de meeste 
musea een grote bereidwilligheid aan de dag leggen om 
daaruit bruiklenen te geven. Een vergelijking: de 
tentoonstelling Molens in het Noordbrabants Museum telt 
liefst 26 binnenlandse musea als bruikleengever naast vijf 
buitenlandse en nog enkele kunsthandels en particulieren. 
Samenwerken is het moderne devies. Als het gaat over de 
kosten moeten we bedenken dat de gemeente Schijndel 
de nieuwbouw niet voor niets heeft opgezet: bij een 
groter museum hoort een hoger exploitatiebudget, maar 
de uitstraling en de betekenis van het museum voor 
Schijndel en de regio zullen de extra kosten meer dan 
evenredig compenseren.  
 
Last but not least een (aanvullende) mogelijkheid om het 
ambitieniveau te verhogen met minimale inspanning en 
kosten. De laatste jaren is het steeds gebruikelijker 
geworden dat musea een ad hoc of blijvend 
samenwerkingsverband aangaan. Meestal gaat het dan om 
twee of drie musea, die gezamenlijk een expositie 
opzetten, die beurtelings in die musea te bezichtigen is, 
een soort expositie-carroussel. Organisatie, expertise, 
acquisitie en kosten worden gedeeld en doelen die per 
museum onhaalbaar zijn, kunnen nu wel worden bereikt. 
Het Jan Cunencentrum in Oss en het Noordbrabants 
Museum werken zo. Voor het Heestershuis zou je kunnen 
denken aan het Swagemakers museum in Haarlem en het 
Jopie Huisman museum in Workum, in ieder geval musea 
die geografisch niet te dicht in de buurt liggen om  
overlapping van publieksgroepen te voorkomen. De 
bekende kruisbestuiving kan dan plaatsvinden en er wordt 
veel meer mogelijk. Het lijkt me de moeite van het 
onderzoeken waard. 
Al met al kunnen we concluderen dat met de realisatie 
van de nieuwbouw nieuwe, interessante kansen om een 
regionale functie te verwerven zich aandienen: een 
uitdaging voor gemeente en beheerder waarbij 
vrijwilligers en stichting Vrienden een ondersteunende 
rol kunnen spelen. 

Jan Geerts 
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U I T   H E T   E I G E N   B E Z I T   V A N   M U S E U M :  H E I L I G E N B E E L D 
 
Heiligen 
Jan Heesters heeft nog al wat religieuze kunst verzameld. 
Een aantal objecten is in verschillende vriendenbrieven 
reeds aan de orde geweest zoals de ivoren reliëfs, het 
caravaca-kruis, de synagogelamp. Deze keer aandacht 
voor Johann Nepomuk, een houten beeldje uit de 18e 
eeuw. Heesters heeft een aantal houten heiligenbeelden 
nagelaten die in het museum te bewonderen zijn.  
Heiligen zijn tussenpersonen en voorsprekers voor de 
mens bij God. Op veel schilderijen in de Middeleeuwen 
en de Renaissance zien we Maria met het kind op de 
troon en aan beide zijden staan heiligen bij  elkaar, die 
soms honderden jaren na elkaar leefden. Zij doen 
voorspraak bij Maria en Christus voor het zielenheil van 
de gelovigen. Zo’n schilderij heet een Sacre 
Conservatione. Mensen hadden toen meer vertrouwen in 
de heiligen dan in de chirurgijn. Ging het toch mis dan 
was er nog een ultiem redmiddel: al in de catacomben 
lieten Christenen zich regelmatig naast een 
martelaar/heilige begraven. Ze waren er van overtuigd dat 
ze zich bij het Laatste Oordeel aan hen konden 
vastklampen en zo de hemel zouden binnengaan. 
 
Heilig verklaren 
In het Romeinse Rijk was het nog gemakkelijk om de 
heiligen aan te wijzen, dat waren immers de slachtoffers 
van de vervolgingen. Martelaren kregen vaak een reeks 
van mislukte executies toegeschreven: de brandstapel 
wilde niet branden, de vlammen raakten de heilige niet, 
de leeuwen weigerden de christenen te eten of soms 
bekeerden de beulen zich ter plekke. 
Toen de vervolgingen in 313 ophielden (Constantijn 
erkende toen het katholieke geloof als staatsgodsdienst), 
kwamen ook geloofsverkondigers, kluizenaars en 
vorstelijke beschermers als heiligen in aanmerking. Er 
kwamen nu veel plaatselijke heiligen; de bisschop 
erkende een heilige vaak op verzoek van het volk. 
Daarnaast wilden ook vorstenhuizen graag een heilige in 
de familie maar ook om economische motieven werden 
veel mensen heilig verklaard; pelgrimage betekende een 
belangrijke economische impuls voor een streek. 
 
Heiligenresten 
Na de kerstening moesten de heiligen in Noord-Europa 
zo snel mogelijk de plaats van de Wodan-eiken innemen 
zodat er op de regionale verering en gewoontes kon 
worden ingehaakt. Bekend is dat kort na het jaar 800 de 
diaken Deusdona met een kar vol beenderen naar het 
noorden trok om heiligenoverblijfselen te verkopen. Na 
het jaar 1200 komen er wel heel veel heiligenresten uit 
het Oosten met de kruisvaarders terug. Veel Arabieren 
hadden nog iets achter de hand: van een melktand van 
Jezus tot een doorn uit de kroon. Het kleed waarin Maria 
baarde is nu nog in een klooster in Italië, het afgehakte 
hoofd van Johannes de Doper wel op twaalf plaatsen in 

kerken en kloosters. Een orde in Frankrijk bezat de 
voorhuid van Jezus, weggenomen tijdens de besnijdenis, 
en ook in Italië waren er twee kloosters die deze in hun 
bezit hadden. De Franse Koning Lodewijk IX (de heilige) 
kreeg in 1239 van de keizer van Constantinopel de 
doornenkroon van Christus en nog enkele andere 
relikwieën. Het bezit van de doornenkroon bevestigde 
symbolisch zijn door God gegeven koningsschap. Hij 
bouwde voor deze relikwieën in Parijs als onderdeel van 
zijn paleis, de Sainte Chapelle, de mooiste kapel van de 
stad.  
 
Johann Nepomuk 
In het Jan Heestershuis zijn twee beeldjes van Johann 
Nepomuk. Ze zijn ongeveer 24 cm hoog. De beelden 
stammen uit de 18e eeuw en zijn zeer gehavend. De 
heilige Nepomuk wordt normaliter als volgt uitgebeeld: 
de heilige draagt een superplie (kort koorkleed) met 
daaroverheen een koormanteltje (kanunnik) of in plaats 
van het koormanteltje een stola (biechtvader) en op zijn 
hoofd een bonnet. Hij heeft een kruis vast of een palmtak, 
legt soms een vinger tegen zijn lippen ten teken van 
zwijgzaamheid, soms ligt een anker aan zijn voet en om 
zijn hoofd een aura van vijf sterren. 
 

 
Johann Nepomuk, gepolychromeerd hout 18e eeuw 
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Johann werd geboren in 1350 in Bohemen in het plaatsje 
Pomuk. (de Nederlandse benaming is vaak Johann van 
Nepomuk). In 1380 werd hij tot priester gewijd en in 
1387 behaalde hij de doctorstitel in het kerkelijk recht in 
Padua. Hij maakte snel carrière in de kerk en werd 
vicaris-generaal (assistent) van de aartsbisschop van 
Praag. Omdat koning Wenceslaus IV meer macht binnen 
de kerk wilde, probeerde hij een van zijn handlangers een 
nieuw bisdom te geven. Hierdoor ontstond er een conflict 
met de aartsbisschop en zijn vicaris-generaal, Johann 
Nepomuk, die de rechten van de kerk verdedigden en het 
plan verijdelden. Als tol werd Johann Nepomuk 
gearresteerd en in een geheim proces veroordeeld tot een 
aantal martelingen. Tot slot werd hij op een nacht, de 
mond met een stuk hout opengesperd en handen en 
voeten geboeid, in de Moldau gegooid. Het dode lichaam 
dreef naar de kant en vijf sterren vormden een aureool om 
het lichaam van de verdronkene; eenieder begreep dat er 
iets was gebeurd dat niet door de beugel kon. Sommigen 
dachten, omdat hij ook de biechtvader van de vrouw van 
de koning was, dat de jaloerse koning hem had laten 
doden omdat hij niet wilde vertellen wat de koningin hem 
in de biechtstoel had toevertrouwd. Of dat ter sprake was 
gekomen tijdens het proces is niet duidelijk, maar Johann 

werd de martelaar van het biechtgeheim, patroon van de 
biechtvaders, patroon tegen de verdrinkingsdood: het 
anker verwijst naar de gevaren van het water en als 
heilige kanunnik werd hij patroon van de kanunniken. In 
1729 werd hij heilig verklaard.  
Als heilig verklaarde kanunnik zijn er veel beeltenissen 
van hem in 18e eeuwse kerken waaraan een kapittel 
verbonden was. Begin 18e eeuw werd zijn graf geopend 
en vond men zijn tong nog volkomen gaaf: het bewijs van 
de versie van het biechtgeheim. Op veel bruggen in 
Centraal-Europa staat het beeld van Johann Nepomuk, 
Eén daarvan is het bekende beeld op de Karlov Most 
(Karelsbrug) in Praag. Door de aanraking van 
honderdduizenden gelovigen is het mooi gepolijst. 
Volgens de overlevering immers gaat elke wens die je 
doet bij aanraking van het beeld, in vervulling. Niet ver 
van het beeld vandaan wijst een kruis met een halo van 
vijf sterren de exacte plaats aan waar Johann Nepomuk 
verdronk. In Swalmen bevindt zich, voor zover bekend, 
de enige brug (brug over de Roer) in Nederland die wordt 
gesierd met een beeld van Nepomuk. 
 

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. 
 
! 14 en 15 april Museumweekend in het Jan 

Heestershuis, met gratis rondleidingen (zie voor 
meer informatie de rubriek “Beheerder aan het 
woord”) 

! Als Jan Heesters u via onze boekenlegger nog niet 
de weg heeft gewezen: De huidige ingang van ons 
Museum is: 51037’05.05”N 5025’57.29”E en wordt, 
na opening van de nieuwbouw: 51037’05.12”N 
5025’57.39”E. 

! Op maandag 26 februari gaf drs. Jan Verweij voor 
de Vrienden een voordracht met als titel “Morosofie 
in de kunst” Zoals afgesproken na afloop van de 
lezing kunt u de tekst (zeer de moeite waard!) 
opvragen. U logt in op www.vriendenjanheesters.nl 
vervolgens onder het menu ‘contacten’ vindt u 
bestuur@vriendenjanheesters.nl. Na het aanklikken 
stuurt u vanuit dit adres een mail met het vezoek om 
een kopie. Deze wordt u dan per mail toegestuurd. 

! Zou de trap in het atelier van Jan Heesters ook terug 
komen? 

! Opsporing verzocht: de beheerder is op zoek 
naar 2 schilderijen:  

1. olieverf van de Oekraïense Metropoliet Andreas 
Szeptyckyj, dat door Heesters in Rome in de jaren 
twintig is geschilderd en dat later een ereplaats 
kreeg in de bibliotheek van Wouter Lutkie te 
Nuland. 
2. schilderij, waarop Maria Heesters aan tafel zit in 
de goei kamer met een doorkijk via de boog naar het 
atelier.  
U kunt uw wetenswaardigheden toevertrouwen aan 
onze website. 

! Hebt u ook al een lege eierdoos bij uw nestkastje 
geplaatst? 

! Wilt u alvast 21 mei reserveren als datum voor de 
volgende lezing. 

! Met uw steun (extra bijdrage 2007) hebben wij 11 
werken (schilderijen, tekeningen en etsen) van Jan 
Heesters kunnen aanschaffen. Voor een aantal is 
restauratie dringend nodig. We houden u op de 
hoogte. 

 
! Met dank aan onze sponsors: 

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

 
         
 
 


